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 ەیەم نامیلکەی ئەربارەد

PR یەواژەستەد یەکورتکراو Public Relations ندی ەیوەپ» ەوەکاتەد ەک ەـ
 ەتەرفەی دکردنست لێی خۆشەبەم ەکی ئینگلیزییەیەواژەستەد. «رەوروبەڵ دەگەل
وانی ەرفرەکی بەیە. ڕشتتەیام یان کارێکی تایبەپ ەپشتیوانی لبۆ  و جڤاتداێن ەل

ی ەندی و پێگەیوەی پکردنوەپت ەزان لەن شارەکەسانێک کاری تێدا دە، کەکار
کڕیاری  یهاوکاری ەیەوەرکیان ئەئ PRکۆمپانیاکانی . ستەبەمن ەنی خاوەالی

 ەری لەی کاریگکردندروستتدا، بۆ ەسیاسدیا و ێم ەل گرتنن بۆ جێەخۆیان بک
 ەیەوانەل .ر و هتدە، ئابووری، هونتەسیاس ەجڤاتدا، بۆ نموون جۆریەمەی هبازاڕ
 بێ.ەخراپ نکوردی  ەب Public Relationsبۆ  «ندسازیەیوەپ»ی ەزاراو

 مۆرکی دونیایو  ەداڕێژراو ەوەییسوێدکی ەن کۆمپانیایەالی ەل ەیەم نامیلکەئ
بۆ گونجاندنی  ەک کراوەستکارییەد ەدا وردەیەمەرجەم تەل. ەدیار ەی پێوسوێد

 ەکان یان ال دراون یان گۆڕاون بەنموون ەشێک لەڵ بارودۆخی کوردستاندا. بەگەل
 ەکات، ئێمەد EUورووپا ەکێتیی ئەی ەی باس لەو خااڵنەلی کوردستانی. ەنموون
 ورووپا. ەئ ەل ەندی کوردستانی کردووەوەی ڕەنۆر ەمان بەئاماژ

 .ەکەکۆتای نامیلک ەبڕوان ەیەمەرجەتم ەکانی ئەی زاراوەوەکردنڕوونبۆ 

 

 «کەکۆم»
 2010 هاریە، بکوردستان
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 ؟ەبۆچی باش PR «ندسازیەیوەپ» یەڕێنام

 
 «ندسازیەیوەپ» ەبن ک ەو زانستەڵکانێکی زۆر ئاگاداری ئەخ ەپێمان باش ەئێم
PR پێکهێنانی ڕای گشتی و  نگوباس،ەدی کردنی دروستەربارەتی دەیەه

ت ەمیلل ەیەوەستت بۆ ئەردەی بەیەم ڕێنامەئ ر بڕیاری سیاسی.ەسەری لەکاریگ
ە یەم ڕێنامەئ ەیەوەستیش ئەبەم بن.ب PR «ندسازیەیوەپ» ئامرازیزای ەشار

 ەبێت Checklistک چێکلیست ەم وەو ه)ئیلهام( ی سروش ەرچاوەس ەببێت مەه
 ەماتیک لەن و سیستەێ کارێکی درێژخایەوەیانەی دەسانەو کەکارهێنان بۆ ئەب

 .نەدا بک Lobbying یبیکاربواری مێدیا و لۆب

ش جار ەزمانی سوێدی ش ەتا ئێستا بەه PR «ندسازیەیوەپ» یەیەم ڕێنامەئ
 موو تێبینی وە. هەی لێ چاپ کراوەنموون زارەه 73م ەرجەس ەوەتەچاپ کراو

ی  «ندسازیەیوەپ»ی ەم ڕێنامەی ئکردنندەمەوڵەرنجێکتان بۆ دەس
Westander ە، جێی سوپاسە. 
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 ؟ەبۆچی باش PR «ندسازیەیوەپ» یکۆمپانیا

ندی باش ەیوەپ PR «ندسازیەیوەپ» ڵێن کۆمپانیاکانیەد ەیەکۆمپانیا و سازمان ه
پێویست ناکات  ەوەر ئەبەکاریان بهێنین، لەب ەشێ ئێمە، دەیەه انخشیەو سوودب

ڵ مێدیاکار و ەگەل ەتەو بابەل ییندەبتۆڕ ەن بیەخۆمان زۆر ماندوو بک
 .اندادارەتمەسیاس

ڵ ەگەندی لەیوەخێر، ڕاگرتنی پەڵێین نەد Westanderکۆمپانیای  ەل ەئێم
جێی بهێڵیت بۆ  ەترگرینگ ەوەر زۆر لەدارانی بڕیاردەتمەمێدیاکاران و سیاس

 «ندسازیەیوەپ» ن کۆمپانیایەی خاوە. کاری ئێمPR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای
PR ی خۆیان تۆڕی خۆیان ساز ەوەبۆ ئ ەیەهاوکاریی سازمان و کۆمپانیای دیک
 ن.ەرباس و لۆببی بۆ خۆیان ساز بکەب ەمێدیادا بێن ەن، لەبک
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Westander ؟ەبۆچی باش 

 :PR «ندسازیەیوەپ» هاوکارێکی باشی ەکاتەد ەئێم ەیەچوار هۆکار ه

م کۆمپانیای ەه ەستۆ کەئ ەگرینەد ەرکانەو ئەنها ئەت ەدڵسۆزی: ئێم (1
دوو خاڵ  ەم جۆرە. بەندەسەندانی خۆمان الیان پەم کارمەداخواز و ه

م شادیی ەم سوودی کۆمپانیای داخواز، هەین: هەکەر دەبەستەد
 کاردا. ەندانی خۆمان لەکارم

 یشەو د ەی دێمۆکراتیی کراوەرۆسبۆ پ ەیەڕێزمان ه ەیی: ئێمەکراو (2
و  کاریبواری لۆببی ەستۆ لەئ ەیان گرینەی دەرکانەو ئەموو ئەه پارێزین.
 .ەوەکرێنەسایتی خۆماندا باڵو د ەندا، لەی درێژخایمێدیاکاری

 ی توانایکردنین بۆ دروستەدەسانی داخواز دەتی کەچوستی: یارم (3
م ەنی داخواز خۆی هەر الیەگ گشتیەبی خۆیان.  PR «ندسازیەیوەپ»

رجیی ەخ ،ستۆەئ ەکی بگرێتەرەندیی دەیوەم ڕاگرتنی پەکاری ڕۆتین و ه
 .ەمترەک

کی ەی کردەڕێنام ەو چاالکین. وامان پێ باش ەکی کردسانێەک ە: ئێمەکرد (4
 ەباشتر ەوەالمانەمیان بەئ«. ؟یەک و کێ چی بکات»مۆدێلی  ەداڕێژین ل

 پۆشی ستراتیژی،مێنتی گشتدۆکیو ەل

 
 رەبەڕێوەب

Patrik Westander 
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 پێڕست 

 
  9 ..ە.نووچ یەربارەد کیەئامۆژگاریی کرد 20 (1
  15...سازگوتاری گفتوگۆی ەربارەد کیەئامۆژگاریی کرد 20 (2
  21 ...مێدیاداڵ ەگەی دانوستان لەربارەئامۆژگاری د 20 (3
  27...ی تیڤی «باش ەسپێد»ی ەرنامەبی ەربارەئامۆژگاری د 20 (4
 33 ...یباشەئامادی ەربارەئامۆژگاری د 15 (5
 38 ...یزاننەدخۆتان  یکەیەی نووچەربارەئامۆژگاری د 5 (6
 41...نەکەد سازیخۆتان  یکەیەی نووچەربارەئامۆژگاری د 5 (7
 43 ...مێدیاکاریی شێوازی ەربارەئامۆژگاری د 5 (8

 45 ...ی مێدیای جڤاکیەربارەئامۆژگاری د 5 (9

 48 ...نگوباسەی دکردنەی ئاڕاستەربارەئامۆژگاری د 15 (10

 53 ...تەرفەد ەرگرتن لەی سوود وەربارەئامۆژگاری د 10 (11

 57 ...یاندنەچوونی ڕاگدیڤی ەربارەئامۆژگاری د 5 (12
 59 ...دا «قاڵوهەشدیداری » ەخش هێنان لەی نەربارەئامۆژگاری د 10 (13
 62 ...یران(ەختانگ )قەس میەددانوستانی ی ەربارەئامۆژگاری د 10 (14
 Lobbying ...67 کاریلۆببی ی گشتی بۆئامۆژگار 10 (15
 72... رەسانی بڕیاردەڵ کەگەندی لەیوەپی ەربارەئامۆژگاری د 20 (16
 EU ...79ورووپا ەئ یکێتیەی رەسەری لەکاریگی ەربارەئامۆژگاری د 10 (17
 83... انڵستەرهەبی ەرەب رەسەری لەکاریگی ەربارەئامۆژگاری د 10 (18
 یمانەی هاوپتەحکوومی ەرەب رەسەری لەکاریگی ەربارەئامۆژگاری د 10 (19

86  
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  89...  کاریلۆببی یی کالسیکەڵەه 10 (20
  92... رانی خۆمانەڕکاب بۆئامۆژگاری  5 (21

 95... ەیەم نامیلکەکانی ئەلیستی زاراو
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 ەی نووچەربارەد کیەئامۆژگاریی کرد 20

کات ەد ەبۆ کۆمپانیای داخواز ئاماد ەنووچ ەیەه PR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای
 ەخاتەها نەبێ وریا بێ و کاری ڕۆتینی وەداخواز د یکۆمپانیا .کی زۆرەیەپارە ب
 ەشێ سوود لەد .کیەرەدی  PR «ندسازیەیوەپ» ستۆی ڕاوێژکارانیەئ

ترین گرینگش ەمە. ئەرگیرێ بۆ فێربوونی داڕشتنی نووچەکی ساکار وەیەکڵێش
 .ەیەئامۆژگاری ئێم

 

  ەها بکەو

 کار هێنانی لۆگۆتایپەب (1
 .دا دابنێیلەئیممی ەچرەو پ ەی نامەڕەمی الپەرچەپ ەلۆگۆتایپی خۆتان ل

 

 مێژووی ڕوون (2
 ەژێر لۆگۆتایپی خۆتان ب ەل ەوەئر ەبە. لەتەبابەکی تازەکااڵی ەنووچ

ر ەئۆکتوب 6یام، ڕۆژی ەپ» ەبۆ نموون ەبنووس ەکەنووچڕوونی مێژووی 
ی ەناوی ناوچو  ەهێنەکار مەبشێوازی ئاڵۆزی مێژوونووسین  «.2009

 .ەنووسەخۆتان م
 ەداڕێژ شەگی ردێڕەس (3

ک ەی ەنابێ لبێت.  نەیەهێز و ڕاگە، کورت، ببێ دروستەد ردێڕەس
ی ەوەبۆ دۆزین ەکار بێنەیاڵبازیی مێدیاکاران بەبکات. خڕ ەدێڕ تێپ

 رنجڕاکێش.ەی سردێڕەس
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 داستپێکەد ەلی باس ەپوخت (4
دێڕدا  4-2 ەستوور لەپیتی ئ ەب ەکەری باسەبەرلەی سەتا پوختەرەس

بتوانێ ڕێک  ەکەها بێ، ڕۆژنامەبێ وەد ەیەو پوختەو ئ ردێڕەس. ەداڕێژ
 .ەوەک خۆی کۆپی بکات و باڵوی بکاتەو
 

 ەئاسا دایڕێژەنووچ (5
 ەچونک دا دابنێەکەتای نووچەرەس ەل ەکەی باسگرینگ ەرەشی هەب

ک ە. یەوەکاتەکورت د ەدامێنی نووچ ەل ،ستی بێەبەر مەگ ،ەڕۆژنام
بێ بۆ ەرتر دەو کاریگ ەوەکاتەگورج د ەکەی پڕواتا نووچەدوو ڕاگواست

م ە، پاش دوە، ناو و ناونیشان بنووسەم ڕاگواستەکەمێدیا. پاش ی
 نها ناو.ەت ەڕاگواست

 

 ەوەباڵو بکفۆتۆ  یرەستەب (6
ی ەکەیامەپ ەست بەیوەرشیڤی فۆتۆی پەری ئەستەسی سایت و بەئادر

ت ساز ەرفە( دەی مفت )بێپارەوەکردنباش بۆ باڵو ی. فۆتۆەخۆت بنووس
ک گوتاری فۆتۆدار باڵو ەوربچێت و ەد ەنووچ ەلت ەکەیامەکات پەد

 .ەوەبکرێت
 

 ەبنووس« گرتنندیەیوەپ»زانیاری بۆ  (7
ی خۆتان باڵو ندیدارەیوەی پەسانی دیکەبێژ و کەگوت یەربارەدزانیاری 

 هاەروەفۆن و هەلەتی ەواو، ژمارەناوی ت ەل ەدا جگەو زانیارییە. لەوەبک
 .ەیل تۆمار بکەئیم
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 ەوەکاروباری خۆتان ڕوون بک (8
م ە. ئەوەدێڕ کاروباری خۆتان ڕوون بک 6-4 ەدا، بەکەنی نووچەدام ەل
 ەکەیامەپ ەرنج لەی سەوەبۆ ئ ەپیتی بچووک بنووس ەیان بەشەب
دا ەسی سایتی خۆتان لێرەچێت ئادرەبیرت ن ەبۆ خۆی. ل ەوەدزێتەن

 بنووسیت.
 

 میەپێش (9
ڕێک  دامێدیاکارنێکی ەیامنێرێک یان الیەڵ پەگەر لەگ ەکارێکی باش

ر پاش ەکسەوان بچێت و یەبۆ ئ ەکەم جار نووچەکەی .ویتەبک
 .بکرێت ەوانەڕ ەنی دیکەوجا بۆ الیەئ ەوەوانەن ئەالیەی لەوەکردنباڵو

 

 ەبک ەوانەیل ڕەئیم ەت بەکەنووچ (10
ی ەخان ەت لەکەی نووچردێڕەسو  ەبک ەوانەیل ڕەئیم ەت بەکەنووچ

یامنێر و ەی پەبێ لیستی تازە. دەدا بنووسەکەیلەردێڕی ئیمەس
 ەک ەوەش بکەوە. بیر لەیدای بکەپ ەر نیتەبێت. گەال هەمێدیاکانت ل

م ەکان لەو سایت Blogن بلۆگ ەسانی خاوەران، کەکرێ نووسەد
 یت.ەی خۆتدا تۆمار بکەیەلیست

 

 ەوەرنێتدا باڵو بکەئینت ەت لەکەنووچ (11
تاندا باڵوی سایتی خۆ ە، لت بۆ مێدیاەکەنووچڵ ناردنی ەگەهاوکات ل

 ەتان لەکەنووچ یەوەم ئەکەی ەیەی هسووددوو  ەم کارەئ .ەوەنەبک
 ەم لە، دووتبێ ی خۆتان لێێ دڵنیاەکەسایت ەتوانێ لەد ێبینەمێدیادا د
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 .ەوەخوێنێتەی زووتریش دەی دیکەڵکی نووچەتاندا خەکەدانی سایتەرەس
 

 ەندی بەیوەی پەئاماد ەمیشەه (12
ندیدار ەیوەسانی پەو کبێژ ەگوتبێ ەدا دەکەی نووچەوەکردنڵ باڵوەگەل
و تۆ  کردفۆنی ەلەێک توانەڕۆژنامر ەگەئ .ست بنەردەب ەمیشەه
ڵ ەگەندی لەیوەزووترین کات پ ەب ەوەیتەاڵمی بدەبوو وەتت نەرفەد

 .ەوەبگر
 

 ەبک ەاڵم ئامادەو و راپرسی (13
 وانەڕۆژنام ەپێت وای ەک ەبک ەئاماد ەارانو پرسیەک بەیەلیست پێشکات
ت ەنانەت بێها ەوبێ کورت و ساکار بێت، ەد اڵمە. وەوەنەکەد ێبیری ل

ژێر  ەی زیاتر لەوەکردنن. ڕوونەتێبگ لێیی خۆی ی بوارەوەرەسانی دەک
-« انڵ مێدیاکارەگەی دانوستان لەربارەئامۆژگاری د 20» ردێڕیەس

  ە.وەدا بخوێن

  ەکەبیرم ەل ییەمێدیای ناوچ (14
ئاماری  ەی خۆیان بەتوانن نووچەکۆمپانیا و سازمانی جۆراوجۆر د

ناوی  .ەوەنەییدا باڵوی بکەمێدیای ناوچ ەن و لەند بکەمەوڵەیی دەناوچ
خاڵێکی  ەبێتەدا دەی نووچەپوخت ەلدێڕ و رەس ەل ەشار و شارۆچک

 مێدیادا. ەل رنجڕاکێشەس

  



  13/96   رەی ڤێستاند« ندسازیەیوەپ»ی ەڕێنام

 ەالد ەم خااڵنەخۆت ل

 ڕاپۆرتی درێژ  (15
تا ەه ەنووسەزیاتر م A4ی ەڕەک الپەی ەهیچ جۆرێک ل ەب

 ەن مێدیاوەالی ەنار خستنی لەک یترسیەم تبێ ت درێژترەکەتێکست
 بێ.ەزیاتر د

 

 تەبابەی فرەنووچ (16
ستی ەبەم ەچونک ەوەیتەبک دا کۆەک نووچەی ەتێک لەند بابەی چەکەن

 .تبێەیامی خۆی هەک پەیەر نووچەه ەها باشەوشێوێنێت. ەکی دەرەس
 

 تێکستی ڕێکالم (17
کار ەسوڕمان برەی سەجوانکاری و نیشانی ەجۆرێک وش هیچ ەب
 ر زووەڕێکالمی کۆمپانیا ه، ەکەڕێکالم بۆ کۆمپانای خۆت م .ەهێنەم
ن ەالی ەل بێەن کردنستکاریەد ەخرێ. تێکستێک پێویستی بەنار دەک

 .ەوەکاتەباشتر جێی خۆی د ەوەمێدیاکاران
 

  ەتکارانەسازیی تایبەزمان و زاراو (18
ی ەپیش ەت بەی تایبەکورتکراوو  ەر زمانی گشتاندن، زاراوەب ەبەنا مەپ

و  کردنبۆ بژار ەسێکی دیکەک ەب ەبد ەکەتێکست ەمیشەه خۆتان.
 ی.ەوەوتی خوێندنەر خۆشڕەسەل دانبڕیار
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 نگەی درەنووچ (19
پڕکارن.  ەو کاتەیامنێران ئەپ ەچونک ەکەم ەوانەڕوان ڕەپاشنیو ،ەنووچ

یت، ەی بکەوانەڕ کی زووەیڕۆەیان پێشنیو ەسپێد ،ویتەکانر فریا ەگ
 بۆ ڕۆژی داهاتوو. ەڕایگر

 

 ەفرۆشکاران ییراسانکارەه (20
 ەی ناردووتەکەنووچ ەیت ئایەو پرسیار بک ەکەفۆن مەلەرگیز تەه
 ەیت ئایەبک ەکمێدیا ەپێشکات پرسیار ل ەیان نا؟ باشتر وای ەیشتوەگ

 یت.ەبک ەوانەڕ، بۆیان ەستەبەال می تۆیان ەکەنووچ
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 سازگوتاری گفتوگۆ یەربارەدکی ەئامۆژگاریی کرد 20

ڕێی  ەبێ لەدبێت ەجڤاتدا ه ەچاالکی ل)ڕۆڵێکی( کی ەیەوێ نۆرەسێک بییەر کەه
زا و پسپۆر خۆی بنوێنێ. مێدیاش ەک شارەو ی نێو مێدیاگوتاری گفتوگۆساز

 ەسەو کەڵ ئەگەندیی لەیوەبۆ خۆیان پ ،پێش ەوەهات ەدۆزو ەر ئەری داهاتوو گاج
 گرن.ەد

 ەها بکەو

 وتی گفتوگۆ بێتەڕ ەئاگات ل (1
ی ئاگات ەوەبۆ ئ ەوەکان بخوێنەوام گوتاری گفتوگۆسازی ڕۆژنامەردەب
چاودێری  ەرنێتدا سوود لەئینت ەبڕێی. لەو دان توتی گفتوگۆ بێەڕ ەل
 .ەنگوباسانەد ەو جۆرەبۆ چاودێری ئ ەربگرەکترۆنی وەلەئ

 

 ەر بەستپێشخەد (2
ند بگیرێ ەهەی و توانای خۆتان بزایەبواری شار ەها بکەکاری و

رمی ناو ەباسێکی گ ەی خۆتان بەی نووچەوەستنەڕێی ب ەویش لەئ
اڵم ەرچیت بەیامی خۆت دەشاپ ەسوابێت. نابێ لەنرجێک ەم ەجڤات ب

 یااڵندا دێت.ەخ ەی بەوەجۆر زۆر جار زیاترن لەمەنیگای هەگۆش
 

 ەرگرەڕووداوی ڕۆژگار و ەسوود ل (3
« مڕۆ...ەئ»ی ەواژەستەد ەوتووی گفتوگۆساز زۆر جار بەرکەگوتاری س

کی ەیەوەتۆژین ەب ەوەێترستەبب ەکەگوتار ێشەکات. دەست پێ دەد
م ەرگرتن لەت. سوود وەمان یان ساڵڕۆژێکی تایبەرلەبڕیارێکی پنوێ، 
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شێ ەد ،ە( ـدواداچوونەب) نگاندن و دیڤچوونەڵسەو هەلڕاپۆرت و 
 مای گوتارێکی گفتوگۆساز.ەبن ەببێت
 

 ەش بکەی نوێ پێشکەنووچ (4
اڵم ە، بەگرینگربڕینی بیروڕای خۆی زۆر ەد ،ن گوتارەسی خاوەبۆ ک

کان( ەورەتی مێدیا گەتایب ەمێدیاکان )بشی گفتوگۆی ەبی رەرنووسەس
 ەی مێدیای دیکەوەبۆ ئ ەوەی نوێ باڵو بکاتەنووچ ەیەوەئ گرینگ

ی نوێ یان ئاماری ەوەتۆژین ەگرینگ ەوەر ئەبەناویان بێنن. ل
 .ەوەیتە، باڵو بکەوەی خۆتەکەباس ەندیدار بەیوەی پەکراوەباڵون

 

 ندیی گشتیەوەرژەر بەسەل ەخت بکەج (5
اڵم ەب ەندی گشتی بکەوەرژەر بەسەخت لەکاریدا جەڵگەب ەل
 ەستەرجەی بەونی و نموونوڕ ە. بەوەشارەندی خۆیشت مەوەرژەب

. ەیەه ەوەڵکانێکی زۆرەخ ەندی بەیوەپ ەم دۆزەچۆن ئ ەی بدپێشان
ی ەوەکردنڕیکالم شانشی باڵو ەچونک کردنڕیکالم ەل ەخۆت دوور بگر

 .ەوەکاتەم دەت کەکەگوتار
 

 یمان ەنی هاوپەڕێ بۆ الیەبگ (6
مۆرکی بێت باشتر  ەوەنێکەند الیەناوی چ ەت بەکەر گوتارەگ
یمانان کارێکی ەی هاوپەوەدۆزین .بێتەدیار د ەندی گشتی پێوەوەرژەب

خشی ەی نەوەکاڵبوون: ە، بۆ نموونەیەشی هەنی دیکەالیاڵم ەب ەباش
 .ەم وزەبات و هەم کات دەها کەشی وساز بوونیناچارو  خۆتان
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 ەکان پێشان بدەناکۆکیی (7
سی ەک ەب ەش بکەو ئاماژە نیگای جیاواز پێشان بدەوونی گۆشڕ ەب
 ی نێو مێدیاشی گفتوگۆەی برەرنووسەسمێدیادا،  ەل. ەو بارەل رپرسەب

و ەب ەوەنەدەد اڵمەو دواو ەدواگوت شگشتیەب ن،ی تیژەگوت یدایەش
 .ەوەی کردەیگفتوگۆو ەی ئەروازەدی ەسەک
 

 ی ڕوونردێڕەس (8
شدا ەوەڵ ئەگەکات، لەدیاری د ردێڕەس رەرنووسەسزۆر جار 

 ون ەیەبێ ڕاگەد ردێڕەس ێ.ب جێگیر ەیەوانەپێشنیازی باشی خۆتان ل
توانی ەر دە. گێب رنجڕاکێشەسو پوخت و  ختەنکرێ ەتا د
 .ەکار بێنەکراو بەنڕوانەیر و چاوەی سەواژەستەد ،ەکانەوازیی زیرەوش
 

 و پێش بێتەڕوووتی نووسینت ەڕ (9
یامی ە. شاپەکدا داڕێژەیەکۆپل ەک لەیەر بیرۆکەداڕشتنی گوتاردا ه ەل

نگ ەدا ڕەکەموو تێکستەه ەداو لەک سوورەبێ وەت دەکەگوتار
یامی ەری شاپەپشتیوان و یارید ەکی( بکەیامی الوەیام )پە. الپەوەبدات

 .ەکەگوتار
 

 ەوامبوون خۆش بکەردەڕێ بۆ ب (10
و  ەر بکەسە، داوای چارەوەیام بنووسەی شاپەکۆتای گوتاردا پوخت ەل
ی ەڕاستت ئاەپرسیارێکی تایبو  ەرپرسیار دیاری بکەب ەسێکیش بەک
 ندیدار.ەیوەی پزیرەو ە، بۆ نموونەسێکی دیاریکراو بکەک
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 تەڵبژاردنی مێدیای تایبەه (11
ی ئامانج، گرووپها ەروەیام و هەن گوتار، جۆری پەی خاوتیەایسەک
 ەوانەی گوتاری بۆ ڕەمێدیایو ەی جۆری ئکردنبۆ دیاری ەبناخ ەبنەد
شی گفتوگۆی مێدیاکان ەی بەوەکردنرەسەب ەوەر ئەبەلکرێت. ەد

کۆی مێدیایدا ەس ەکام ەباس ل ەی کامەوەبۆ ئاگاداربوون ل ەگرینگ
 .ەرمەبازاڕی گ

 

 ەفۆن بکەلەپێشکات ت (12
و باسی  ەشی گفتوگۆ بکەی برەرنووسەسفۆن بۆ ەلەکات تپێش

ی نێو ەنی تازەر الیەسەخت لە. جەبکڕوون تی بۆ ی خۆەکەگوتار
ئایا  ەوەاڵمت بداتەزووترین کات و ەب ەداواشی لێ بک ،ەبک ەکەگوتار
ستی ەیوەپ ەکەگوتار رەتی گەتایبەب ،یان نا ەوەکرێتەباڵو د ەکەگوتار
 .بێت کات

 

  ەی خۆت بکەکەگوتار ەپشتیوانی ل ەنووچ ەب (13
بۆ مێدیای جیاواز بۆ  ەبنێر ەنووچ ،ەو گوتارەی ئەوەبووندوای باڵوەدواب

 .ەکەگۆتار ەب کردنەئاماژ
 

 داەناوچو  رێمەڵ هەگەلی کردنموارەه (14
 ەلو جیاواز  رێمیەڵ بارودۆخی هەگەل ەر بکمواەمان گوتار هەه

 ەل ەکەکارهێنانی ناوی ناوچەب .ەوەدا باڵوی بکەیەو ناوچەی ئمێدیا
 کات.ەی زیاد دەوەکردندا شانسی باڵوەکەی گوتارردێڕەس
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 ەبە وەداناڵمەی وەئاماد (15
ی ەوەداناڵمەبۆ و ەبک ەئاماد« اڵمەپرسیار و و»دۆکۆمێنتێکی 

 ەوانەئ .ەوەڵک بدەرنجی خەپرسیار و ساڵمی ەبرد وستوە. دوانەڕۆژنام
ر ەگفتوگۆ. گ ەدان بەرەپیامی خۆت و ەی پەوەکردنتن بۆ ڕوونەرفەد
 ەل ،ەوەیتەکبباڵو  ەدیکسێکی ەر گوتاری کەسەوێ دیدی خۆت لەتەد

 ەو مێدیایەشی ئەی برەرنووسەسڵ ەگەندی لەیوەک ڕۆژدا پەی یەماو
 .ەبگر

 

 ەب ەم خااڵنەوریای ئ
 

 ەدرێژ ەکەتێکست (16
ی ەوەخوێندنو  ەوەکردنشانسی باڵو تبێ ت درێژەکەر تێکستەگەئ
گوتاری کورتدا  ەرجی ئاڵۆز لەلومەه ەدایەوەر لەهون .بێەمتر دەک

بۆ  ەسنوورێکی دیاری کردووشی گفتوگۆ ەی برەرنووسەس .داڕێژیت
ر ە. گەزێنەبەم ەو سنوورە)یان پیت( ی گوتار، ئ ەی نیشانەژمار

 ،ک درێژەک کورت و یەی ،ەدوو نموون ەمان گوتار بەتوانی هەد
 .ەداڕێژ

 

 تای گوتارداەرەس ەپاشخان ل (17
ر ەخوێن ەیەی هەوەترسی ئەست پێ بکات مەپاشخان د ەگوتارێک ب

ست ەبەشام یاندنیەڕاگ ەل ەسپێکی باش بریتییە. دەوەوێنێتەخۆی بڕ ەل
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خۆیان شی گفتوگۆ، ەی برەرنووسەسزۆر جار ی گوتار. ەو پوخت
 ڕێژن.ەداد ەکەی گوتارەپوخت

 

 تکاری ئاڵۆزەزمانێکی تایب (18
 .ەختەی سەوەێنێت خوێندنهکار بەکار بتەو تایب گوتارێک زمانی ئاڵۆز

 .کار بێنێەبی کورت و ڕوون ەبێ ئاسان بێ و ڕستەزمانی گوتار د
 خشن. ەستاوێژی سوودبەکی دەی کردەنموونکاری و ەوێن
 

 یامەپەفر (19
یامی تێدا الواز ەوا شاپەخۆی بگرێ ئ ەندین دۆز لەچ وتارێکگر ەگ
هۆکارێک بۆ  ەبێتەویش دە. ئەوەبێتەی خاو دەوەوتی خوێندنەبێ و ڕەد
 . وت بێەخۆشڕو یام ەپبێ تاک ەگوتار د. ەو گوتارەئ یەوەکردنتەڕ
 

 ی ناجۆر تۆن (20
ی نۆتر ەب ەبەنا مەپدا ەڵکی دیکەی خەوەداناڵمەو و نووسینی گوتار ەل

فتاری ەڕ. رەرانبەبی بیروڕای ەوەکردنتەبۆ ڕهاوێژی ڕووشکێن توانج
ی ەنیشانالماردان و توانجکاری ەپ شکێنێت.ەدادخۆت نگی ەها سەو

 .ەکانی خۆتەڵگەب یالوازی
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 دامێدیاڵ ەگەی گفتوگۆ لەربارەئامۆژگاری د 20

ستنی ەبۆ ب ەیەین ڕێگندیداردا باشترەیوەی پرڵ مێدیاکاەگەلکی ەسەگفتوگۆی ک
بۆ دیدار  ەوەکەت مەداواکاریان ڕ ،بیەن ر زۆر ناچارەگ ،ەوەر ئەبەل ندی.ەپێو
 .ەوەگرێتەی تۆ دەکەی بوارەو باسانەی ئەربارەد

مێدیا  - گفتۆگۆو  دا بۆ دیدارمێدیاڵ ەگەل گرتنندیەیوەپ ەل ەبەتۆیش دوودڵ م
انیش وەو ڕۆژنامن ەبکش ەپێشک یانسانی توانا خۆەک ەدا بەت دەرفەد

و ەببکات.  ەبۆ ئامادڕوون شێوازێکی  ەبیامی ەبێ پەهری ەیدر یارەگ ەسوپاسگوزار
 ڕێ.ەدوایدا بگەنێک مێدیا بەالی ەبیتەتۆ د ەجۆر

 کاەفۆنت بۆ دەلەت وانەڕۆژنامکاتێک 

 ەتۆماری بکست ەمودەد (1
کانی ەپرسیارها ەروەت و هکاەی کاری لێدەنەو الیە، ئوانەڕۆژنامناوی 
 .ە/ تۆمار بک ەوەبنووس

 

 ؟تندیداریەیوەسی پەتۆ ک ەئای (2
 ەو پرسیارانەاڵمی ئەسی وەئایا تۆ باشترین ک ەبزان ەوەبیری لێبک

زمان و  ەوەاڵم بداتەکار وتەسی تایبەر کەگ ەیەجار ه .ەوەیتەبد
لێڵ و ست نادات، ەدڵک ەی خەبۆ ئاپۆڕ ەئاڵۆز ەربڕینی هێندەد

 دا،تکارەاڵمی مێدیای تایبەو ەلسازمان  رۆکەس ەیە. جاریش هەناڕوون
 .ست ناداتەمیش دە، ئەری و زانستی ال نییەکاریی هونەورد
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 ەوەداناڵمەبۆ و ەبک ەتێکی دیکەرفەداوای د (3
 ەبک وانەڕۆژنام ەبووی داوا لەاڵمی دروست دڵنیا نەو ەر لەگ
م ە. بەوەاڵمی لێ بگێڕیتەودا کەخول 15ی ەماو ەبدات لتت ەرفەد

فاکتی پێویست  یت،ەت  بکەدیکانی هاوکار ەبێ ڕاوێژ بەکاتت د ەجۆر
و ەچێت لەبیرت ن ە. لەوەیتەو بیری خۆت کۆ بک یتەیدا بکەپ
 .ەکەوانەڕۆژنامبۆ  ەوەیتەفۆن بکەلەت ەیمانت داوەی پەودایەم

 بڕیاردراوکی ەیەوەکۆبوون ەی بچیتەوەر لەب

 ەوەی ئامانج بکگرووپ ەبیر ل (4
سانی ەک ەبۆ نموون ،ئامانج ەتت کردۆتەێکی تایبگرووپدیداردا تۆ  ەل

ان. دارندامانی سازمان یان پشکەران، کڕیار، ئەرمانبەر، فەبڕیارد
 ەێکی باش نییکردندیاری «ڵکەرینی خەی بەئاپۆر»مکی ەچ گشتیەب

 ی ئامانج.گرووپ ەنابنرگیز ەیش هوانەی ئامانج. ڕۆژنامگرووپبۆ 
 

 ەیامی خۆت دیاری بکەپ (5
 ەکامکانت چین؟ ەیامە. پەوەکدا بنووسەیەڕەالپ ەستی خۆت لەبەم

پتر یام ەپسێ  ەل؟ م ڕوون و ئاشکراە، هەهێزەم پوخت و بەداڕشتن ه
 رباس.ەب ەخەم
 

 ەبک دیدارێکی تێست بۆ خۆت ساز (6
دیدارێکی ڵ هاوکارێکدا ەگە، لەبۆ تیڤی یان ڕادیۆی ەکەر دیدارەگ

بوێرێ و بتوانێ پرسیاری  ەڵبژێرە. هاوکارێک هەبک تێست ساز
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 ەخۆت ئامادی دروست اڵمەی تۆش بۆ وەوەختت لێ بکات بۆ ئەس
 ی.ەبک
 

 ەڵبژێرەشوێنێکی گونجاو ه (7
یدانی چاالکیدا ەم ەئۆفیسی خۆت جێ بهێڵیت و ل ەباش اهەو ەیەجار ه
گرێ ەت دەزانی فۆتۆگرافیش وێنەر دەی. گەبک ت سازەکەدیدار

 .ەبک ەپاشخانێکی باش ئاماد

 
 کاتی دیداردا ەل

 ڵت بێەگەرێکی چاودێر لەیاو (8
شداری ە، بەڵ بێت باشەگەک چاودێر لەرێکت وەدا یاوەکەدیدار ەل

، ەکەی دیدارەربارەرنجی خۆی دەس ەکەبێت. پاش دیدارەگفتوگۆ ن
ش و ەگ ەی ئاشنای خاڵەوەبۆ ئ ەوەفتار و گوتاری تۆ ڕوون بکاتەڕ
 یت.ەیان بکەکانی خۆت بیت و بۆ جاری داهاتوو چارەشەمتر گەک
 

 «قوربانیی دیدار» ەکەخۆت م (9
 ەبێت ەستتەبەتۆ می ەباس وەل ەساز ئاگادار بکەرنامەسی بەک پێشکات

بۆ  ەت بزانەرفەد ەم بەردەساز هەرنامەکانی بەرباس. پرسیارەب
 یامی خۆت.ەی پەوەکردنڕوون

 

 ،بێەواوی هەرایی تەمێدیاکار زانیاریی ب ەرج نییەم (10
رایی ەرت زانیاریی بەرانبەی بوانەڕۆژنام ەبەڕێ مەدا چاوکاتی دیدار ەل
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 ەبزان ەبن، چێکی بکەیشتن نەگەی تووشی لێک نەوەبێت. بۆ ئەواو هەت
 .گاتەتۆ دکانی ەگوت ەند لەچ
 

 داەی نووچەشێو ەربڕین لەد (11
پاراو ستپێکی گوتار. زمانێکی ساکار، ڕوون و ەد ەبخ یامەپشام ەردەه
 .ەندی بکەمەوڵەد ەستەرجەی بەنموون ەوجا بەو ئ ەکار بهێنەب

 

 «No Comments ەتێبینیم نیی»ی ەگوت ەل ەخۆت الد (12
رووژێنێ و وەگومان د« No Commentsە تێبینیم نیی»ی ەواژەستەد
بۆ ناتوانیت  ەوەڕوونی بک ەوەبری ئ ەزی. لیدۆەری پەهاند ەبێتەد
ی زانیاریی زیاتر و ەوەکردنبۆ کۆ ەبک، یان داوای کات ەوەیتەاڵم بدەو
 دا.ەتێکی دیکەرفەد ەل ەوەداناڵمەو
 

 «Off the Recordنێوان خۆمان بێت »باسی  ەل ەخۆت الد (13
نها ەستۆ. تەئ ەی بگریتەکەرسایتییەرپەتوانی بەن ەکەباسێک م

 . ەوتووەرکەگفتوگۆی ئاشکرا س
 

 بیتەلێی دڵنیا ن ەکەک مەیە، قسەڕاستگۆ ب (14
ێ بڵ ەوەنها ئە. تەهایش بۆچوونی بێ بناخەروە، هەکورتودای ەدرۆ م

ی نایزانیت ەوەرمی ناوێت! ئەترس و ش یزانیت و لێی دڵنیایت.ەد ەک
 . «نازانم»بڵێ 
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 ەیدا بکەکات بۆ خۆت پ (15
اڵمی بۆ ەژی، یان وەشڵەک بێت، دەر هۆیەر هەبەمرۆڤ ل ەیەجار ه

، ەوەیتەکەیت تا خۆت کۆ دەیدا بکەکات بۆ خۆت پ ەوڵ بدەت. هەنای
پرسیار  ە، یان بەوەبک ەدووبار ەکەوانەڕۆژنامپرسیاری  ەبۆ نموون

 «.ستت چی بوو؟ەبەم»بڵێ:  ەبۆ نموون، ەوەاڵمی بدەو
 

 ەوەیتەبک ەی تۆمارکراو دووباررادید ەداوا بک (16
 ەدووبار ەبوو، داوا بکەدڵی خۆت ن ەو ب ەت تۆمارکراوەکەر دیدارەگ

سی ەر کەگەگیرێ مەها ڕێزی لێ دەداوای و گشتیەب. ەوەتۆمار بکرێت
 ڕاندبێ.ەرپەی دەرپرس بێ و قسەداواکار ب

 

 پاش دیدار

 و پشوودان ەوەخاوبوون ەل ەکەم ەلەپ (17
. ەوەبنەک جودا دەیەل وانەڕۆژنامتا تۆ و ەواو نابێت هەت تەکەدیدار

، بۆ ەنگاوی نوێ خۆش بکەڕێ بۆ ه ەوەجیابوون ەر لەر زوو بەه
تی ەکی تایبەچاالکیی ەم زوانەب ەک ەنەیەڕابگی وانەڕۆژنام ەب ەنموون

 .ەیەنوێتان ه
 

 ەبک ەکەوانەڕۆژنامکانی ەداوای ڕاگواست (18
 ەنیازەب وانەڕۆژنامی ەو ڕاگواستانەئیت ەداوا بک ەیەبۆت ه

ر ەگ ە.وەبخوێنیت وببیستیت ی تۆی بکات، ەکەرنامەڵکێشی بەتێه
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اڵم ەربگریت، بەو ەتەرفەم دەتوانیت سوود لەوا دەئ ەزانیت پێویستەد
  رج.ەک مەن ەک داخوازی باسی لێ بکەو
 

 تیەاڵمی ئایەستخۆشی و وەد (19

 ەستخۆشی لەیل دەئیم ەش بوو، بات ال بەکەت / گوتارەکەر دیدارەگ
 . ەندەئایتی ەرفەدوڵ و ەه ەل ەو ئاگاداریشی بک ەبک ەکەوانەڕۆژنام

 

 ەتی دوور ڕاگرەی نایەوەاڵمدانەنشت و وەرزەس ەخۆت ل (20

 ەستکاری کرا بەرچوو یان دەت ناجۆر دەکەت / گوتارەکەدیدارر ەگ
 ەکەبار ەن بکەسێکی بێالیەک ەی خواستی تۆ، داوا لەوانەپێچ

یان  ەوەیتەی لێ ئاگادار بکەکەوانەڕۆژنامهێنێت ەد ەنگێنێت، ئایەڵسەه
 ەی ئێمەوەل ەمترەک ەدیدار و گوتاران ەجۆرو ەنا. زۆر جار زیانی ئ

 .ەپێمان وای
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 ی تیڤی« باش ەسپێد»ی ەرنامەی بەربارەی دئامۆژگار 20

 ،بۆ خۆ ڕاهێنان ەترسن. باشترین ڕێگەوخۆی تیڤی دەی ڕاستەرنامەب ەس لەزۆر ک
بێ ئارامیی خۆی ڕاگرێت، خۆی بێت، ەدا. مرۆڤ فێر دەیەرنامەب مەل ەییشدارەب

ی ەرنامەشداربوانی بەک بۆ بەند ئامۆژگارییەش چەمەڕاستگۆ و ڕوون بێت. ئ
 ی تیڤی. «باش ەسپێد»

 ەسێ پرسیار ڕیز بک (1
 ەسپێد»کی ەیەرنامەکات میوانی بەکاتێک مێدیاکارێک داوات لێ د

 :ەی تیڤی بیت، سێ پرسیار بۆ خۆت ڕیز بک «باش

 ؟نگوباسەدی ەئاڕاست ەیەکام •

 بۆچی ڕێک من بانگهێشت کراوم؟ •

 ؟ەش بانگهێشت کراوەکێی دیک •

ت ەو بابەکی لەیەرنامەریت و داوای بەست پێشخەر تۆ دەگەئ •
 ەئاماد ەو پرسیارانەبۆ ئ رنجڕاکێشەساڵمی ەبێ وەوا دەئ ەکردو

 یت.ەبک
 

 ەکات ب وریای (2
 ەی خۆت بەوەبۆ ئ ەرخان کراوەند کات بۆ تۆ تەچ ەبزان ەپرسیار بک

شت ەو هەر ئەگ ەب ەشدا ئامادەوەڵ ئەگەیت. لەبک ەباشی ئاماد
ک دوو ەی تیەرفەدنها ەچوار یان ت ەب وبو ەرخانەت ی بۆتەکەخول
 خت و پوخت بێت.ەکانت نەڕست بوو.ەه یەڕست
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 ەیامی خۆت داڕێژەشاپ (3
 ەیامی خۆت بەشاپ ەگرینگ ەوەر ئەبەل .ەمەک ەمیشەتیڤیدا کات ه ەل

 ەک ەبک ەخت و پوخت ئامادەی نەواژەستەیت. دەبک ەجوانی ئاماد
 نێت.ەیەیامی خۆتان ڕاگەڕوونی شاپەب

 

 ەبک ەئاماد ەستەرجەی بەنمون (4
یامی خۆتان. ەشاپ ەبۆ پشتیوانی ل ەکار بێنەب ەستەرجەی بەنمون
 .ەیەی هسوودش ەوەکردنبۆ ڕوون ەستەرجەی بەنمون

 ەهاوکارانت بک ەتی لەداوای یارم (5
 ەاڵم لە. بەوەی تۆدا بخشێننەکەگوتار ەچاو ب ەهاوکارانت بک ەداوا ل

ی ەکەر بهێنی. نکاەی خۆت بەواژەستەنها داڕشتن و دەچێ تەبیرت ن
 ەکار بێنی. چونکەب ەسێکی دیکەداڕشتنی ک ەرنامەپێکی بستەد ەر لەب

 شۆکانت بکات.ەژان و پەتوشی شڵ ەدوور نیی

 ەوەکان بکەپرسیار ەجوان بیر ل (6
پرسیار  ەهایەیت. باشتر وەکان بکەداوای پرسیار پێشکات ەباش نیی

ر بزانیت ەگ ە. خراپیش نییەگشتی چۆنەب ەکەوتی دیدارەیت ڕەبک
 .ەپرسیار چییم ەکەی

 

 ەخنەی ڕەوەداناڵمەبۆ و ەبەئاماد (7
ڵ ەگەبیڵێیت ل ەستتەبەی تۆ مەوەنێوان ئ ەل ەیەک هەیر ناگۆکیەگ
 ەبێت خۆتی بۆ ئامادەوا دەتی بیزانێت ئەستیەبەم وانەڕۆژنامی ەوەئ

بۆ  ەڵکەیت، بەکان الدەپرسیار ەت لی خۆەوەک بۆ ئەیت. نەبک
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ئامێز ەخنەپرسیاری ڕ اڵمیەژان وەو بێ شڵ ەی ڕاستگۆیانەوەئ
 .ەوەیتەبد
 

 ەبگر ەخنەڕ ەپێش ب (8
پێشی  ەباش اهەو ەیاڵدایەخ ەکی لەیەخنەڕ ەکەوانەڕۆژنامزانیت ەر دەگ

یت. ەش بکەپێشک ەکەخنەی خۆت ڕەواژەستەد ەپێ بگری و خۆت ب
 دیاری ەکەخنەی ڕەوەداناڵمەشێواز و کاتی و ەئاسانتر ەو جۆرەب

 یت.ەبک
 

 ەی خۆ گونجاندن بەئاماد (9
پێش و  ەانکاری خێرا دێتۆڕزۆر جار گوخۆدا ەخشی ڕاستەپ ەل
زۆر  ەگرینگ ەوەر ئەبەڵدا بگونجێنن. لەگەبوان ناچارن خۆیانی لشدارەب
ک ەدوو جۆر، ی ەی خۆت بەکەگوتار. کردبێت ەباشی خۆت ئاماد ەب

 .داڕێژرابێت درێژک ەیکورت و 
 

 ەڵبژێرەپۆشاکت ه ەهوشیاران (10
 ەرنج و تێبینی لە. داوای سەوەبک تەو دیدارەپۆشاکی ئ ەبیر ل

و ەڵ ئەگەدا ڕێک بێت لەو دیدارەبێ پۆشاکت لە. دەهاوکارانت بک
 .ەپۆشەرگی ناجۆر مەنیت. خشڵ و بەیەڕایگ ەستتەبەی مەیامەپ

 

  ەبەکاتی خۆیدا ئاماد ەل (11
یت خۆت ئارام ەپێ ڕابگ تبێها ەست. وەبەجێی م ەکاتی خۆیدا بگەل
گفتوگۆ  ە، وردەوەبخوێن ە، ڕۆژنامەرگرەت وەرفەد ەل سوود. ەوەیتەکب
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ر خۆت ەگە. ئەیدا بکەپ ەندی تازەیوەو پ ەان بکوانەڕۆژنامڵ ەگەل
 ەب ەی دووبارەوەب ەدەفیڕۆ م ەکات ب ەکردوو ەباش ئاماد

 .ەوەکانی خۆتدا بچیتەکاریەڵگەب
 

 نەبک ەڕوخسارت پۆدر ەڕێ بد (12
ن. ەبک ەڕووخسارت پۆدر ەرەگەندانی ستۆدیۆ مەکارم ەڕێ ل

نجی ەرەقێ و سەچەچاوان د ەکاڵ لدار یان کرچوەڕووخساری بریق
 .ەوەدزێتەدران ەبین
 

 ەوخۆ بەڕاست (13
ی ەوەل ەوترووتەرکەس ەوەی خۆیەکەباس ەوخۆ بچێتەسێکی ڕاستەک

 . خشێنێتەبنی خۆی ەکەپاشخانێکی ئاڵۆز بۆ باس
 

 بێت توەگوتارت ڕوون و خۆشڕ (14
 یسازیەاوخت و زارەی سەوش ەخۆت ل .گوتارت کورت و ئاشکرا بێت

تی ەرفەد ،ەخاودڵ و ومێک دوەی کەسەو کەئ. ەدوور ڕاگر ندەبەپیش
 ەن. بۆیەڵکی لێی تێناگەخدوو ەلەری پەئاخێو. ەترسکەرتەب گوتاری
 بێت. توەگوتارت خۆشڕ ەگرینگ

 

 بێت ەاڵمت ژیرانەو و ەگوێ بگرجوان  (15
و خۆت  ەبگر ەکەرنامەی بەساز و میوانی دیکەرنامەب ەجوان گوێ ل

اڵمی ەو ەی داهاتووی خۆت. نابێ لەداڕشتنی گوت ەب ەکەریک مەخ
ڵ ەگە. لیتەئاشکرا بکی خۆت ەکەیامەپ ریەبەرلەسم پرسیاردا ەکەی
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ت ەکەیامەی پەکورتی پوخت ەما بەر کات نەگ ەبەشدا ئامادەوەئ
 .تنیەیەڕاگ
 

 ەی خۆت ڕاگرەنۆر (16
کی ێرەهونتوانی ەد ت پێ ببڕێەس قسەکی ەدەی ڕێ نەوەبۆ ئ
م ەئ»... دا بڵێیت ەسپێکی قسەد ەل ەبۆ نموونکار بێنیت، ەت بەتایب
کات و ەد ەو سێ خاڵەڕێی ئەر چاوەبیس«. یهەسێ هۆکاری ه شەباس
کراودا ەنڕوانەشوێنی چاو ەوچان لەکورتشتوانی ەدت پێ نابڕێت. ەقس
 فتاریەڕ ەسوود ل«. ...... )وچان(  ەمن پێم وای» ەربگریت بۆ نموونەو

 .ەر بگرەوکان ەدوئازمو ەدارەتمەسیاس
 

 ەر بکەیری ئاخێوەس (17
ک تۆ میوانی ەچ و ساز بێتەرنامەچ ب ،ەر بکەسی ئاخێوەیری کەس
 ژانەی یان شڵدمسارەی خەیت نیشانەکەن اهەر وەگ بێت. ەرنامەب

 .ەکەیری کامێرا مەرگیز سەیت. هەدەد پێشان

 ەکار بێنەب ەستەزمانی ج (18
 ەب. ەیرمیەگی دڵەنیشانپێش  ەوەرەب ەوەنووشتانمێک ەک ،ەوەدەم پاڵ

 ەندەخەرمە. نەبک گرینگی ەر گوتەسەخت لەش جەکی لەیەئاماژ
 . ەگییەودئاسو یەنیشان

 

 ەوەکەرانی تیڤی مەبین ەبیر ل (19
شدارانی ەساز و بەرنامەب ەلنها ەتبیر  ،بیتەژان نەشی شڵوی توەوەبۆ ئ
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 ەفۆتۆگراف، کامێرامان، میوانانی ستۆدیۆ و ب ەبیر ل. ەگیر بکگفتوگۆ 
 .ەوەکەرانی تیڤی مەتیش بینەتایب
 

 ەنگێنەڵی بسەو ه ەتۆماری بک (20
 ڵیەند هاوکارێکدا هەڵ چەگەو پاشان ل ەت تۆمار بکەکەدیدار

باش بوو؟ بۆ جاری داهاتوو  مترەنگێنن. چیت باش بوو؟ چیت کەسب
 ؟ەچی بیت باش وریای
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 باشیەئامادی ەربارەئامۆژگاری د 15

کی ەباشییەی مێدیادا. ئاماددنیا ەکردبێت بۆ جێگرتن ل ەمادبێ زۆرباش خۆت ئاەد
 کات.ەوتر دەدروست جێپێت پت

 باشی ستراتیژیەئاماد

 ەست دیاری بکەبەم (1
وتنیش ەکەرنەد ،ەیەجۆری هەمەمێدیادا هۆکاری ه ەوتن لەرکەد
کڕیار ڕاکێشێ، تی ەستییەبەمان مە. ئایا کۆمپانیاکەیەخی خۆی هەبای

مان ەکەیدا بکات؟ ئایا سازمانەرکات یان هاوکاری نوێ پەناو د
 یریەگی، کارەوەکۆ بکات ەپار ،یدا بکاتەپ ەندامی تازەتی ئەستییەبەم

 یبڕیارێک ەل خێرا کارر ڕای گشتی یان ەسەبێت لەنی هەدرێژخای
یام چی بێت ەدات پەبڕیار د ەکارییمێدیام ەل ستەبە؟ مبکات ەئێست

 ی ئامانج کێ بن. گرووپو 

 

 ەی ئامانج دیاری بکگرووپ (2
نی بیروڕا و ەخاو ،نی زمان و نرخاندنی جیاوازنەی جیاواز، خاوگرووپ
 یتەکەی ئامانج دیاری دگرووپکاتێک  .رایی جیاوازنەب یزانیاری
زۆرجار  یت.ەیدا بکەپ ەگرووپ ەوەی ئەربارەد واوەی تزانیاری ەگرینگ

ی ەربارەموو شتێک دەه ەپێی وای و چێەدا دەڵەه ەمرۆڤ ب
 ەڵی بژاردووەی هەگرووپو ەئ ەزانێ، یان پێی وایەی خۆی دەکەگرووپ

 .ەوەنەکەد ک خۆی بیرەو
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 ەت داڕێژەکەیامەپ (3
ک ەموو دانووستانێکدا وەه ەو ل ەیامێک بۆ خۆت دیاری بکەشاپ

یامێکی ەند الپەبۆ چ ەوەیام ورد بکە. شاپەداو پێشانی بدەسوور
 .ەستەرجەب

 

 ەڵبژێرەکی دروست هەمێدیای (4
کات. ەت دەتایب ی ئامانج داوای مێدیایگرووپ یندیەتمەو تایب ەندازەئ
و  ەی بزانی کام مێدیا گونجاوەوەبۆ ئ ەمێدیا بک یوردی چاودێری ەب

 .نەدەست دەد ەزمان و جۆری نووچ کام

 نگێنهەڵسەی زووتر همێدیاکاری (5
کانی ەییکارمێدیا هاەروەڵ مێدیادا و هەگەکانی خۆت لەندییەیوەپ

چۆن » ەخۆت بک ەل ەم جۆرەند پرسیارێکی لەچ ەنگێنەڵسەخۆت ه
ی جیاواز چییان مێدیا»، «وه؟ەینەبک باڵو ەیامەم پەتوانیمان ئ

 ەل ەم پرسیارانەاڵمی ئەو« و بۆچی؟ە وەباڵو کرد ەیامەم پەی ئەربارەد
 .ەی ڕاپۆرتێکدا داڕێژەشێو

 

 رانی خۆتەڕکاب یەشرۆڤ (6
. ەرگرەو انفتاریەڕ ەل و سوود ەوەرانی خۆت ورد بەڕکابیی کارمێدیا ەل

 .ەکاریان بهێنەاڵم باشتر بەب ەکانیان کۆپی بکەمێتۆد
 

 ەبک ەشرۆڤیی خۆتان رەگتوانای مێدیا (7
 ەسوود ل ەبۆ نموون ،ەبک ەیی خۆتان شرۆڤرەگتی مێدیاەرفەو د توانا
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یان  ،بێت رنجڕاکێشەسالی مێدیا  ەربگرەمێک یان دۆزێک وەرهەب
وجا باش ەبێ. ئەخشی هەمێدیادا ن ەل ەربگرەسێک وەک ەسوود ل

کان بێت، بۆ ەترسییەم ەل ، ئاگاتەکانی خۆتان بەالواز ەئاگاداری خاڵ
یان ئامانجێک  وانان،ەڕۆژنامنگی الی ەمسەک ،می تواناەک ەنموون

 .نەگبپێی توانن ەن
 

  ەری بۆ خۆت دیاری بککائامانجێکی مێدیا (8
بواری مێدیادا بۆ  ەل)بتوانی بیپێوی(  رپێوانەو ب ەستەرجەئامانجی ب

یی کارنها مێدیاەبێ تنا. ئامانج ەبیان پێو ەو ناوناو ەخۆت دیاری بک
 ەببن ەئێوک تێیدا ەیەڕاد ەبێ بگاتەد وڵکوەببێت،  وانترەزیاتر و فر

 ر جارە، هەکارزانێک مێدیا ناچار ەبنەم دەو دە. ئزراوەدامنێکی ەالی
 .ڵ بگرێەگەندیتان لەیوە، پرباسەب ەبێتست ەبەتی مەباب

 

 کیەکرد یباشیەئاماد

 ەداڕێژ مێدیاکاریپالنێکی  (9
ی ەوەها بۆ ئەروەچێت و هەست نەد ەی باش لەی بیرۆکەوەبۆ ئ
 ندەبکات مێدیاکاریالنێکی بێ پەمێدیا، د ەبگات رنجڕاکێشەسی ەنووچ
تی ەرفەو د رشارەس ەبک خۆتانداڕشتن. کاروباری  ەبێت ەستەرجەو ب
کاتی رپرس و ەسی بەکپێویست  یکاربۆ  نا.ەپ ەشی بخەدیک

 .ەوەن بکەنۆژ مەمدەد ەم پالنەئ .ەدیاری بک نجامدانەئ
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 ەبک ەئاماد یلەئیملیستی  (10
 ەساز بکتیش ەرفە، دەبۆ ناردنی نووچ ەبک ەئاماد یلەئیملیستی 
ناوی  ەوەتانەکەسایت ەندیدار لەیوەپی ەدیکسانی ەان و کوانەڕۆژنام

 .نەتۆمار بک ەالی ئێو انخۆی
 

 نەبک ان سازوانەڕۆژنامناوی  ەک بێلیست (11
یاواز و لیستیان بۆ ی بواری جوانەڕۆژنامڕێ بۆ ناوی ەبگڤاندا رشیەئ ەل

شێ ەد وانێکنەڕۆژنام ەمانەئ .ەوەن بکەنۆژ ەو لیستانەئ ەماوە. ماوەبگر
 ی.ەبک ەوانەیان بۆ ڕەچڵ بگری و نووەگەندیان لەیوەموان پەپێش ه

 

  ەبک چاودێریی مێدیا ساز (12
بێ ەتواناتان ه ەک ەبک های چاودێریی مێدیا سازەمێکی وەسیست

سازمانی خۆتان . ەم باسەت بەتایب ەیەه ەرنامەرن. بەی بەڕێوەب
 .تانوتووی خۆەرکەس رییەگمێدیاکاری  ەل ەوەونەئاگادار بک

 

 ەبک ەئاماد ەک بۆ نووچەیەکڵێش (13
بێ.  درێژدادڕنابێ  ە، نووچەبک ەئاماد ەکی ستاندار بۆ نووچەیەکڵێش

و  ردێڕەبێ سەبێ، دەی هوانەڕۆژنامبێ شێوازێکی ەد ەداڕشتنی نووچ
ن ەسانی خاوەی کەشی فاکت و ڕاگواستەوجا بەبێ، ئەی هەپوخت

ها ەروەسنئامێز و ڕیکالم و هەڕاناوی پ ەل ەرنج. خۆت دوور ڕاگرەس
 رسوڕمان.ەی سەنیشان
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 ەدیاری بک بێژەگوت (14
 دا باڵوەنووچ ەل بێژە. ئاخاوتنی گوتەبێژ دیاری بکەک گوتەسێک وەک
تا ەندی. هەیوەرپرسی پەب ەب ەسێکیش دیاری بکەک ە.وەکرێتەد

اڵتیان ەسەبێت و د مترەندی کەیوەپرسانی پرەو و ب بێژەگوتی ەژمار
ندی ەیوەستیان بێ پەبەم ەسانەو کەئ ەگرینگ. زۆر ەباشتر ت،بێ زیاتر

 .ەم کارەن بەمیش بدەپێشو ان بگرن وانەڕۆژنامڵ ەگەل
 

 ەربگرەسایتی خۆتان و ەسوود ل (15
ک ەی« خانهمێدیا» ەها باشەان ووانەڕۆژنامستی کاراسانی بۆ ەبەم ەب
 بێت، تێیدا:ەتاندا هەکەسایت ەل

 ەنووچ •

 ەگوتاری گفتوگۆسازی باڵوکراو •

 ندیەیوەرپرسانی پەبێژ و بەی گوتەربارەزانیاری د •

فۆرماتی جیاواز  ەر( بەرانبەی بێ بەوەفۆتۆی مفت )بۆ باڵوکردن •
 . بێت ە، ئامادجیاواز مێدیای ەبۆ جۆر

ر ەستەڵ بەگەل ەی ئێوەربارەد ەسانی دیکەی گوتاری کەپوخت •
 .ەو گوتارانەری ئەبەرلە)لینک( بۆ س

و گوتاری تێدا باڵو  ەن بێ، دوایین نووچەوام نۆژەردەبێ بەتان دەکەسایت
نا ەش دێڕ زیاتر بێ دەش ەل ەنابێ ل ەڵکی دیکەی گوتاری خەپوخت .ەوەبێتکرا

 .یتەکانیان بکەرەنووس ەت لەایبتی تەداوای مۆڵبیت ەناچار د
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 یزاننەکی خۆتان دەیەی نووچەربارەئامۆژگاری د 5
و ەبێ ئەی لێ شین دەنگوباس و نوچەندین دەتان چەکاروباری کۆمپانیاک

 ن. ەدەست مەد ەل ەتانەرفەد

 ئامار (1
ی ەوەنگدانەمیان ڕە. ئەدی % یەی سەی ڕێژەی نیشانیداەشمێدیا 

ر ەسەل ەوەتۆژین ەدات کە، پێشانی دەکییەتەنگین و بابەی سەگوت
ش ەی ئامار پێشکەوەئ دات.ەی پێشان دوتەڕی ەئاڕاستو  ەکراو ەکەتەباب
 .شیان بکاتەشرۆڤ ەیەکات بۆی هەد
 

 وتی ئابووریەستکەد (2
دات، ەی کۆمپانیاکان پێشان دددوتی ماەستکەئابووری د مێدیای

ن ەم خاوەه ،رنجیەو س دید ەبێ بەکان دەئابووریی ەوتەستکەپێشاندانی د
 بکرێ. ن،ەمەوڵەکی دەرەی دەانی دیکم چاودێرەو ه کۆمپانیا

 

 ری نوێ ەی ڕێبەستەو د ندی نوێەکارم (3
رنجن الی ەردا زۆرجار جێی سەی ڕێبەستەندان و دەکارم ەگۆڕانکاری ل

ییدا ەی ناوچمێدیا ەرپرسی بااڵ. لەرۆک و بەنی سیتی گۆڕەتایب ەمێدیا، ب
 ەرپرسێکی بااڵ لەب ەبووبێت ەیەم ناوچەسێکی ئەی کەربارەک دەیەنووچ

بێ ەم کۆمپانیا دەم سازمان و هە. هەرنجەسازمانێکی میللیدا، جێی س
ندانی خۆیدا بۆ مێدیا باڵو ەستافی کارم ەنگوباسی گۆڕانکاری لەوام دەردەب

 .ەیەری هەێندا خوەزۆر ڕۆژنام ەها لەباسی ونگوە. دەوەبکات
 



  39/96   رەی ڤێستاند« ندسازیەیوەپ»ی ەڕێنام

 ی کۆمپانیاەنگوباسی دیکەد (4
 ەبێتەد ،نێکی نوێدا واژوو بکرێتەڵ الیەگەل ەورەستێکی گەر گرێبەگ
کاری و ەر تازەتی گەتایب ەست بە. گرێبرنجڕاکێشەسنگوباسێکی ەد

ڕاپۆرت  ەیەمێدیا ئاماد .ەگرینگ ەالی مێدیاوەبێت بەسوودی میللی ه
بواری ە ر لەتی گەتایبەب ەوەبکات وتوو باڵوەرکەی کاری سەربارەد
  کراودا بێت.ەڕوان نەن و چاوەگمەد

 
و  ە، بواری کاری تازەمی تازەرهەکی، بەرەگوزاریی دەرمایەک سەباسی و

 .نگرینگنگوباسی ەد ک،ەیکۆمپانیاند ەچها لێکدانی ەروەه
 
خۆیدا  ەخۆی لوتی بازاڕ( ەڕ ەل ەوەتی وردبوونەڵمە)هبازاڕدۆزی  مپێنیەک
 وەمە، دکۆتادا ەم لەهک و ستپێەد ەر لەم بەه ،ەیەخێکی مێدیایی هەبای

ی ەت پالنڕێژی بۆ پڕۆژەنانە. تەمپێنەکو ەنگاندنی ئەڵسەی هەوەکردنباڵو
و فاکتی و  ەر ژمارەرنجی مێدیا گەجێی س ەبێتەجددیی داهاتوو د

 بێ. داڵەگەتی ئاشکرای لەرپرسایەب
 

 ی سازمانەنگوباسی دیکەد (5
شێ ەت دەبوێ و چاالکی تایی ستراتیژی نە، پڕۆژەی سااڵنەوەکۆبوون
بڕیاری  رەسەری لەکاریگستی ەبەم ەمپێن بەک رنجی مێدیا بن.ەجێی س

 ەبێ لەندامان دەی ئەزیادبوونی ژمار .کێشنەرنجی مێدیا ڕادەسیاسی س
 ەل ەشێکەب ەو زیادبوونەئایا ئ ،ی گونجاودا پێشانی مێدیا بدرێەچێو

 ەی پارەورەوتی گەستکەد .ەنەگمەکی دەیەتان یان دیاردەکەسازمانوتی ەڕ
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باسی نگوەساڵدا د کۆتای ەم لەو هدا ەکەکاتی پڕۆسەم لەه ەوەکردنکۆ
. ەورەنگوباسێکی گەد ەشێ ببنەگۆڕین د ەو ئاڕاست ینگۆڕ باشن. ئامانج

ن بۆ سازمانیش گرینگست و پالنی نوێ ەبرچۆن بۆ کۆمپانیا گرێەه
 رنجی مێدیا.ەی سەمای ەبنەنگاوی نوێ دەه ،هاەروەه
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 نەکەدسازی  خۆتان ینگوباسێکەی دەربارەئامۆژگاری د 5
 ەویش بەنگوباس ئەی دکردنستاوێژن بۆ سازەداهێنان و دووربینی د

 یامی خۆت.ەی پەوەکردنت بۆ باڵوەرفەی دکردنیداەستی پەبەم
 

 اڵتەخ (1
سانی ەتۆ کاڵت بکرێیت و چ ەتۆ خ . چەکردناڵتەی خیداەشمێدیا 

رج ەاڵت مەخ .ەرنجڕاکێشەس ەالی مێدیاوەب تیەاڵت بکەخ ەدیک
 بێت. رنجڕاکێشەسی ەوەها بێت بۆ ئەگرانب ەنیی

 
ی کورد»اڵتی ەخ 2008ساڵی « کەکۆم»: ڕێکخراوی ە]بۆ نموون

ن ەالی ەل« کوردی ساڵ»اڵتی ەرگرت. خەوی سوێدی « ساڵ
رێمی ەتی هەحکووم یەمەو دەئ ورووپایەئ یتیی باکوورەرایەنوێن

ن ەی سکاندیناڤیی خاولەگسان و سازمانەک ەیخشراەبەد کوردستان
 [.تی کوردستانداەخزم ەخش لەن

 

 ی خۆماڵی ەوەتۆژین (2
جێی  انوانەڕۆژنامی نوێ( بۆ مێدیا و ەوەی )تۆژینەواژەستەد
 ەب ەشی گفتوگۆدا ئاماژەب ەی جیهانی لەورەی گەڕۆژنام .ەرنجەس

 ن. ەکەت دەی نوێبابەوەتۆژین
 

 کی ەرەئاماری د (3
کی زۆر ەات زانیارییو جڤی نێەنی دیکەی و الیتەحکوومی ەرمانگەف
تی ەزارەو ەی. بۆ نموونکارمێدیاتی ەباب ەشێ بکرێنەد ،م دێننەرهەب
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، زانکۆ، فێرخواز، ەو خوێندنی بااڵ( ئاماری فێرگ ەردەروەفێرکاری )پ
ربگریت بۆ ەو ەو ئامارەئ ەسوود ل تتوانیە. تۆ دەیەیان ه -مامۆستا

می کاری ەرهەوجا بەی جیاوازدا. ئەناوچ ەت لەکاری تایبو  ەوەتۆژین
 . ەوەیتەبک ندیداردا باڵوەیوەی پمێدیا ەخۆشت ل

 

 ڕاپرسی  (4
 ی بواری جۆراوجۆری جڤاکی باڵوەربارەمێدیا زوو زوو ڕاپرسی د

پرسی ڕووماڵی ڕاداوای ندیدار ەیوەجار سازمانی پ . زۆرەوەکاتەد
ڕای ی بزانیت ەوە. بۆ ئەها نییەباسێکی زۆر گرانبکات. ڕاپرسی ەد

م ساڵ ە، ئەوتی چۆنەیل و ڕەمپرسیار  ەفاڵنی ەربارەگشتی د
ردوو ەنجامی هە، ئەوەی بکەی داهاتوو دووبارو ساڵ ەک بگرەڕاپرسیی
نابێ  اڵمەدۆزبن بەکان ئاڕاستەشێ پرسیارە. دەبکراورد ەب ڕاپرسی

 .ئاشکرا ڕێنوێن بن ەزۆر ب

 
 ەسانی مۆزیسێن مافی خۆیانەک ەپێیان وای 75%» ی ڕاپرسی:ەنموون

مێدیا و  ەل ەرگرن کەی خۆیان وەمانەرهەو بەئ رەرانبەب ەپار
ر ەسەل ەکەنجامی ڕاپرسییەرئەد ەمەئ ە.وەکرێتەرنێتدا باڵودەنتەئ

 «.سازکراوه Stimسازمانی  یداواکاری
 

گشتگیر کی ەیەی نوێ بۆ کێشەستەرجەرێکی بەسەی چارەوەئ (5
پتر جێی  ەندەپێشنیازی ساز .رنجی مێدیاەجێی س ەبێتەد ەوەبدۆزێت

 رمانی.ەالفو  ەوەک کڕوزانەنجی مێدیان، نرەس
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 کاریی شێوازی مێدیاەربارەئامۆژگاری د 5
ڵکێش ە، شێوازی جۆراوجۆریش تێهمێدیاکاریبۆ  ەکار بێنەجۆر بەمەشێوازی ه

 ەل ەوەباڵوکردن .جیاواز یچاالکیی ەرچاوەس ەشێ ببێتەنگوباس دەمان دە. هەبک
 ت. ەکەیامەیی ڕاهێزانی پەمای ەبێتەێکی جیاوازدا دڵناەند کەچ
 
 ەنووچ (1

یامی خۆی ەپ ە. مرۆڤ ناچارەیەی ه Function ندین کارکردەچ ەنووچ
کانی ەی ڕاپۆڕتەکەکۆڵ ەشێ ببێتەد ەپوخت داڕێژێ، نووچ خت وەن

ی وانەی ڕۆژنامەوەبۆ ئ ەوەتبکرێ سایتی خۆتاندا باڵو ەبێ لەد .ەکۆمپانیاک
 ەوتن لەرکەبۆ د ەئامرازێکی باش ەنووچربگرن. ەند سوودی لێ وەزوومەارئ

 . ەئامراز نیی ەاکاڵم تەب ،مێدیادا
 

  ەوەوانەڕۆژنامڕێی  ەنگوباس لەد (2
ی ەوەاش ئپت و ەێکی تایبوانەڕۆژنامبنێری بۆ  ەنووچ ەها باشەو ەیەجار ه

 ەیەوانە. لگشتی ەبوجا بینێری بۆ مێدیا ەئ ەوەکاتەباڵو د ەکەو نووچەئ
اڵم ەب ەوەتەباڵوکراو ەی تازەوەئ رەبەن، لەوێڵ بک ەکەی گشتی نووچمێدیا

 بێ.  کەتەی لەر زانیاری تازەگەی ئتەتایبەرنج بێت بەپتر جێی س ەیشەوانەل

  ریەگمێدیاکۆنفرانسی  (3
نگوباسێکی ەد ەری پێویستی بەگەبۆ کۆنفرانسی ڕۆژنام وانەڕۆژنامڕاکێشانی 

ستنی کۆنفرانسی ەب ەر لەب .ەیفیڕۆدانی کات و توانا ەنا بەد ،ەیەه گرینگ
 ەدا بەکەنامبانگهێشت ە. لواوی بۆ کرابێتەباشی تەبێ ئامادەد ریەگمێدیا

 ەکەنگوباسەی نهێنی دەوەبێ ئ ەبک ەکەڕۆکی کۆنفرانسەناو ەکورتی باس ل
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 ەیت کەبک ەو پرسیارانەلخاڵدا باس ەی زنجیرشێواز ەل ەها باشەو. تبدرکێنی
 .ەوەدرێتەاڵمیان دەدا وەکەکۆنفرانس ەل

 

 رانەی خوێنەو نام گوتاری گفتوگۆساز (4
سێکی ەک ەتکاتەربڕین دەد ڕا .ەی زۆرگرینگخشی ەگوتاری گفتوگۆساز ن

دواتدا ەسێک مێدیا خۆی بەک ەبیتەش دەوەدا. بەو بوارەزا لەشاربیرکار و 
ش دوات ەی دیکو مێدیا ەوەیتەجڤاتدا بک ەل توانی گفتوگۆەڕێت. تۆ دەبگ
 ون.ەبک
 
 ە، بەری زیاترەاڵم خوێنەئاستی گوتاری گفتوگۆساز، ب ەران ناگاتەی خوێنەنام
بێ.  تردلێربێ کورت و ەران دەی خوێنەدا. نامییەی ناوچمێدیا ەتی لەتایب
 .ەتردزیا داکانەڕۆژنام ەی لەوەکردنبێ شانسی باڵو تا کورتترەه
 

 جڤاکی ایمێدی (5
وێ تا ەکاری زۆری د . کات وەتەتایب ییرەناڵێکی مێدیاگەک Blog «بلۆگ»

اڵم ەی بەکەدیدا ەت بۆ بلۆگی خۆت پەرانی تایبەخوێن ەک لەیەبازن
ی ەنگوباسەو دەی لەێکی ناودار ئاگادار بکوانەڕۆژنامتوانی ەک چۆن دەروەه

 وی ەێکی ناودار ئاگادار بک« بلۆگ»توانی ەهاش دەروە، هەستتەبەخۆت م
ت ەێکی تایبگرووپ ەیتەێ بگەوەتەر دە. گەوەتابک باڵوت ەکەی باسەهانی بد

رن. بۆ ەناڵی کاریگەکرنێت ەی ئینت «Communityجڤات »وا بلۆگ یان ەئ
 «.ی جڤاکیریەی مێدیاگەربارەئامۆژگاری د 10»خاڵی  ەزانیاری زیاتر بڕوان
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 رباری مێدیای جڤاکی ەئامۆژگاری د 10
ی ەگرووپو ەر ئەری. گەبۆ دانووستان و کاریگ ەگرینگکی ەکۆیەرنێت سەئینت
 بگریت. ەبێ تۆش جێگەوا دەئ ەیەرنێتدا جێی هەئینت ەل ەستتەبەتۆ م

 
  ەوەبدۆزرێیت ەکارێک بک (1

 ەم دەکەی ەر لەگ ە.بد Google گڵوگ ەل انی خۆتەکەناوی سازمان
 بێ ناویەد ەواتە. کەوا بوونتان نییەبوون ئەی تێدا نەوتدا ئێوەرکەب

 .ەوەیدۆزیدا گورج بکرێتەکانی پەمۆتۆڕ ەتان لەکەسایت
 

  ەب ست ئاوااڵەد (2
ک گوتار و فیلم و ەجۆری وەمەتی هەی خۆتاندا بابەکەسایت ەل

 رەرانبەب بتوانن بێ ەسانی دیکەی کەوەئ فۆتۆگرافی مفت دابنێ بۆ
و  YouTube ەسایتی خۆتان سوود ل ەل ەرگرن. جگەسوودی لێ و

Flickr ەربگرەو ەو سایتی جڤاکی دیک . 
 

 ەوەمیوان ڕاکێش (3
ی  (ینکل)ر ەستەب ەوەیتەکەدا باڵو دەی دیکسایت ەم لەرهەر بەگ

 ەوەڕێتەئاسانی بگ ەر بەی خوێنەوەبێت بۆ ئ کەتەی خۆتی لەکەسایت
 تان.ەکەسایت

 

 ەب ئاگادار (4
ی ەو بوارەرمی ئەرگەبلۆگ س ەکام ەبزان ەرنێت بکەڕووماڵێکی ئینت

)خۆڕایی(  و مفت اری ساکەش ڕاژەپرۆگرامی دیک و Google. ەیەئێو
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دیارییان خۆت  ەتی کەی تایبەوش ەی بلۆگ بەوەبۆ دۆزین ەیەه نیا
 .یتەکەد
 

 ەسانی بلۆگکار بانگهێشت بکەک (5
. ەوەنەسانی بلۆگکار ئاوڕی لێبدەک ەها بگونجێنەکانی خۆتان وەنووچ

رنجیان ەو س ی و دیدەبد پێشانیان ەکەنووچ پێشکاتکرێ ەد
 ،نین وانەڕۆژنامسانی بلۆگکار ەک ەشبێ بزانی کەاڵم دەب ،گریربەو
 .ەیەیان هەڤی دیکەست و ڕۆژەبەوان مەئ

 

 کاتەمێدیا ڕاو د (6
تی ە، زۆر زوو بابەیی جڤاکییرەگر مێدیاەسەمێدیای کالسیک چاوی ل

ی ەوەی لەتوانی ئاگاداریان بکەکا. تۆش دەد نێو بلۆگی جیاواز ڕاو
نگیان ەڕبلۆگ،  اییان دنی Facebook, YouTube ەل ەکانی ئێوەتەباب

 .ەوەتەداو
 

 ەبلۆگکاری بک ەست بەخۆت د (7
بلۆگیان  ەک ەتی هاوکارانت بدەیان یارم ەیان خۆت بلۆگێک ساز بک

 ،ەوەنەن بکەت نۆژەکە، زووزوو بلۆگبێەری باشت هەر نووسە. گەیەه
 راندا سازەخوێنڵ ەگەکی ڕێکوپێک لەندییەیوەئاسانی پ ەتوانی بەوا دەئ

شێوازێکی نووسین  .کۆی ڕیکالمەس ەب ەکەت مەکەی. بلۆگەبک
 و مفتیستاوێژی باش ەتی خۆت بگونجێ. دەسایەڵ کەگەل ەڵبژێرەه

 .نزۆررنێتدا ەئینت ەلبلۆگسازی 
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 ەوەدا بک Facebookیسبوک ەف ەجێێ خۆت ل (8
یسبوک ەف ەئامرازی ساکارن لسم ەزم و ڕێوڕەئاگاداری، ب، کاریگرووپ

یامی ەتوانی پەڕۆک و شێوازی دروست دەناو ەدا. بەسایتی جڤاکی دیک و
 .ەوەیتەخۆت باش باڵو بک

 

 )لینک( رەستەتاگ و بپینگ،  (9
گرێی دونیای  ەوەرەستەڕێی پینگ، تاگ و ب ەل ی خۆتەکەسایت
و  ەوەدا باڵو بکەسانی دیکەبلۆگی ک ەرنجی خۆت لە. سەرتێت بدەئینت

( Counter نژمێرک )ئامرازی ژمارد. ەری سایتی خۆت بنووسەستەب
 ندن.ەدات میوانت چەپێشان د ەیەه
 

 ەب ەکراو (10
و  یاڵم ئاشکرایەبیت ب رنێتدا نامۆەئینت ەل ەیەت هەرفەرچی دەگ

کدا ەر جێیەه ەم لەرهەب باس و گوتار ونگوە. دەمڕۆ گشتگیرەی ئیەکراو
 .بێت ەوەناوی خۆت ەبا ب ەوەیتەکەد وباڵ

  



  48/96   رەی ڤێستاند« ندسازیەیوەپ»ی ەڕێنام

 نگوباسەد یکردنەئاڕاستی ەربارەئامۆژگاری د 15
ر ەگەئ .ەوەر بگێڕێتەر، بیسەر، بینەنگوباس بۆ خوێنەد ەمێدیا پێی خۆش

بێت باشتر جێی  ەوەمەد ەی ڕووداوی بەخماخەینێریت چەی تۆ دەکەنگوباسەد
 .ەوەکاتەخۆی د

 ەورەر گەرانبەبچووک ب (1
نی ەالی نگاریەرەبی یئاسا مرۆڤیتێیدا  ەنگوباسێکەد یدایەشمێدیا 

)ڕۆڵ( « نۆره». ەوەببێت خوازک کۆمپانیای پاوانەوو دیوی زلی  ەورەگ
ی تۆش جووت دێت ەنۆرهادا ەکارێکی و ەل ەچونک ەگرینگدا ەلێر

 .ەرەهاوب ەبنەد وێکڕادا، وانەڕۆژنامی ەنۆرڵ ەگەل
 

 مڕۆەرمی ئەڕووداوی گ (2
ندی ەیوەر پەگەئ ،دامێدیا ەل ەوەبێتەی تۆ ئاسانتر جێی دەکەنگوباسەد
 ی خۆی.ەکەرمی ڕۆژگارەڕووداوێکی گ ەبێ بەه
 

پێشبڕکێی  ەل هێناتی ەرفەد Amnesty: ڕێکخراوی ئامنێستی ەنموون
اڵتی ەکانی وەدرێژییستەد یکردنبۆ باس ژنگ(یەپکین )ەپمپی شاری ەئۆڵ

  .ر مافی مرۆڤەچین بۆ س

 ڵماڵینەڕووه (3
ڵماڵینی ەی ڕووهەربارەد ەوەبکات نگوباسێک باڵوەد ەمێدیا زۆر پێی خۆش

نگوباسێکی ەر تۆ دەوێت ڕووپۆشی بکات. گەاڵت بیەسەد ،ڕووداوێک
 نێ.ەادی خۆی دەرەهاوب ەب شتۆ و ەدیا پێی خۆشێبێ مەهات هەو
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 ریەگەناوچ (4
نگوباسی ەد ەوەئ رەبەل .تیەی خۆیەتوانی ناوچشستی دانیەیوەمێدیا پ

 .ەگرینگکی ەیەوشدا ەلێر« ریەگەناوچ» ەواتەک .خاتەپێش د ەناوچ
 

 کراوەنڕوانەچاو (5
. بۆ تبێ کراوەنڕوانەچاو ەوەبکات نگوباسێک باڵوەد ەمێدیا پێی خۆش

یان یر، ەسگوتارێکی  ،ەوەتنێشێەڵبوەئامارێک دیدێکی کۆن ه ەنموون
 .دیار بێت ەجێگۆڕکێی پێو فتارێکەڕ
 

 راوردەب (6
ی ئاستی کردنراوردەب ە. بۆ نموونەراوردی زۆر پێ خۆشەمێدیا ب

ی ە، فێرگیی ئاسایەر فێرگەرانبەکان بەییەنموون ەفێرگ ەفێرخوازان ل
 ی گشتی.ەر فێرگەرانبەکان بەهلییەت و ئەتایب

 

 ، ڕاسانەوەڕووبونەڕووب (7
و لێک  یهاوڕای ەک لەو ەترگرینگ الی ەوەبوونڕووەووباسان و ڕمێدیا ڕ

 ەوەبوونڕووەی ڕاسان و ڕووبەسانی ئامادەو پێک هاتن. ک یشتنەگ
 .ەوەبێتەمێدیادا باشتر د ەن لیاەجێگ

 Action کەی تەوەر ئەبەر لەه Greenpeaceڕێکخراوی  ەبۆ نموون
 ەل ەوەکاتەمێدیادا د ەهێنێت باشتر جێی خۆی لەکار دەرچاو بەی ب

ک ە، ونەکەاڵم ئارامتر کار دەترن بەورەگ ەها کەی وەڕێکخراوی دیک
the World Wildlife Fund - WWF .  
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 تاوان و سزا (8
 ەی دادگەتا پرۆسەه ەسکااڵو ەل رەه ،ەیمێدیارنجی ەری جێی سەدادگ
 ەکرێ سوود لەریدا دەی دادگەپرۆس ە. لەبڕیاری دادگبۆ  ەوەویشەو ل
 . تیربگرەت وەرفەد

دا، ەدادگ ەلکات، ەڕێسا شکێنی د ەژینگ ەدژ بک ەکۆمپانیای ەبۆ نموون
بۆ نگ دێت ەدەت و لێی وەرفەد ەیکاتەپارێز دەڕێکخراوێکی ژینگ

می ەرهەر بەب ەنابردنەپارێزی و پەژینگی ەربارەی زانیاری دەوەئ
 .ەوەتابک باڵو ،ەدۆستانەژینگ

 

 شکێنییمانەدرۆ و پ (9
دارێک اڵتەسەدارێک یان دەتمەکاتێک سیاس ەوەشێتەگەیا دمێد

ر ەگوتارێک گ .ەوەبێتەو درۆی لێ سپی د شکێنییمانەپزێنی، ەسنوورب
 زۆر زوو باڵو ،تێدا بێتی  «رمووەف یزیر درۆەو»ک ەی وەواژەستەد
 .ەوەبێتەد
 

بیران  ەل ەک Bill Clintonمریکا ەرۆکی ئەسەکی کۆنەیە: گوتەبۆ نموون
  :گوتیخشی زیندووی تیڤیدا، ەپ ەل ەیەوەمابێت ئ

I did not have sexual relations with that woman, Miss 

Lewinsky. 
 «.نییه Miss Lewinskyدا ەم ژنەڵ ئەگەندی سێکسیم لەیوەمن پ»
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 ن ێژوتی وروەباب  (10
رجی ەلومەی و هبێداد ڕووی ەوەبکات باڵو نگوباسێکەد ەمێدیا پێی خۆش

 .ڵماڵێەه ناجۆر

 
 کردنتیژ (11

ن و ەکب ەوش ەیاری ب ی تیژ دابنێن،ردێڕەس ەیان خۆشێپران ەنووسرەس
ی تیژ ردێڕەس توانیەد تۆش. واتادژی ەواژەستەدر ەب ەرنەنا بەپ

 ی.ەی خۆت زیاد بکەکەگوتاری ەوەو شانسی باڵوبوون داڕێژیت

 
 باو تی ەباب (12

 ەم خاڵەتوانی سوود لە. تۆش دەتی باوی پێخۆشەمێدیا مۆد و باب
تێکی باوی ەی تێدا بێت بۆ بابەها داڕێژی ئاماژەو ەکەربگری گوتارەو

 ڕۆژگاری خۆی. 
 

 ەوەب ەگوتاری خۆیدا ئاماژ ەفرۆشی لکی پۆشاکەکۆمپانیای ەبۆ نموون
 هێنێت.ەد کارەپۆشاکی خۆیدا ب ەل ەدۆستانەقوماشی ژینگ ەکات کەد
 

 خشانەدر (13
سانی ەک ەیەوەئ رەبە. لەخشان و دراماتیکی ال خۆشەتی درەمێدیا باب

گرن زۆر ەرێکی مێدیای دەردهاوێژ ڕووبەو ب هات و هاوارەب
 ی خۆیان. ەندازەئ ەل ەوانترەرفرەب
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کڕینی  بۆڵک ەهاندانی خ ستیەبەم ەب Coop: ڕێکخراوی ەنموون
ڵێک ەکۆمسازی، ەک مریشکی جووجەی مریشکی خۆماڵی، نەهێلک

 . ەوەوشایەمێدیادا در ەل ەم کارەندی نمایش کرد. ئەسبەفەمرۆڤی ق
 

 ناوداران (14
ر ەب ەباتەنا دەپ ەیەوەئ رەبەبۆ مێدیا ل ەگرینگکی ەیەدیار »ەوەناسین»
 بێ.ەو ناویان هە زووتر پێگ ەسانێک کەک

مێدیادا باسکرێ  ەناسی لوارەباسێکی شوێن ست بێتەبەر مە: گەنموون
 قیب یوسف بۆ ڕاەول ڕبدەمامۆستا عک ەکی وەزایەشار ەها باشەو
 . ەوەر بکرێتەسەدا بەکەرنامەب ەرگرتن لەو

 
 وتنەرکەداستانی س (15

ری ەبەش خەئێوبدات.  پێشانوتن ەرکەس ەی داستانێکیداەشمێدیا 
 ەب ەبد ندامانەی ئەژماربوونی و زیاد می نوێەرهەی خۆتان، بوتنەکرەس

 مێدیا.
 

ن و ەر الیەس ەکاتەخت دەڵبژاردندا مێدیا جەڕۆژگاری ه ە: لەبۆ نموون
 .ەحیزبی براو
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 تەرفەد ەرگرتن لەی سوود وەربارەئامۆژگاری د 10
ئاست ڕووداوی  ەلستوبرد ەی د( ەوە)کاردانک ەرتەتی بۆ بەڕەرجی بنەمپێش

 ستراتیژیتان دیاری کردبێ.ند خاڵێکی ەچ پێشکات ەیەوەردا ئەوروبەد
 

انج کێن؟ ی ئامگرووپ؟ ەچیی PR «ندسازیەیوەپ» کاری ە: ئامانجمان لەبۆ نموون
ک ەو ەوەرەی سەخااڵنو ەر ئە؟ گبێژەگوت ەبێتە؟ کێ دەیەیام کامەپشا

ست ەدەل گرینگتی ەرفەد ەوا دوور نییەئ ،تبێ دراەک بڕیاری نەباشییەئاماد
 «.باشیەی ئامادەربارەئامۆژگاری د 15» ەبچێت. بۆ زانیاری زیاتر بڕوان

، رم بکاتەگ ەبازاڕی ئێو ەوەنگوباسێک باڵوبۆیەپێش، د ەت هاتەرفەر دەگ
ڵ ەگەل ەقسوخۆ ەڕاست ەگرینگالیان  وانەڕۆژنام. ەدا بگرڵ مێدیاەگەندی لەیوەپ

 ەوەر ئەبەال. لەسانی البەک کەن نەرپرسانی کۆمپانیا و سازماندا بکەران و بەنوێن
ی  PR «ندسازیەیوەپ» ستۆی کۆمپانیایەئ ەخەم ەو کارەئ یتیەرپرسایەب
 کی.ەرەد

 نگوباسەانسی دژڵ ئاەگەل ەبگرندی ەیوەپ (1
 کردتێک ەباب ەل یباس دا،ڕادیۆیان  ەڕۆژنام ەمڕۆ، لەئنگوباسی ەر دەگ

ڵ ەگەندی لەیوەیانی زوو پەر بەی، هەربارەد ەیەرنجتان هەس ەئێو
ی ئاژانسی ەوەرلەون، بەبک فریایر زوو ەگە. ئەنگوباس بگرەئاژانسی د

ی ەکەرنجەی سەوەشانسی باڵوبوون ەوەکانی خۆیان داڕێژن، ئەنگوباسەد
تان کزتر ەو شانسەون ئەنگ بکەدر ەر ئێوەاڵم گەبێت. بەزیاتر د ەئێو
 بێ.ەد
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 بێت ەڕووداوی ڕۆژان ەئاگات ل (2
 ەدۆزێک ل –ری کاری خۆتاندا بوا ەل ەب ەوریای ڕووداوی ڕۆژان

گۆ،  ەچاو دێترەکی بەتییەسایەکر باس، ەب ەخرێتەدا دمانەرلەپکی ەیەلیژن
ی ناسیار وانەڕۆژنامڵ ەگەندی لەیوە... هتد پەوەکرێتەد باڵو کەیەوەنتۆژی

 ەوەنە، پاشخانیان بۆ ڕوون بکەنگوباسەد وەن لەبگرن و ئاگاداریان بک
 ن.ەندی بکەمەوڵەرنجی خۆتان دەس ەست بەد رەب ەنەفاکتیان بخ

خاتوو »ی ەخۆشخانەمڕۆدا نەندی ڕۆژگیرانی ئەوبرەس ە: لەبۆ نموون
کاتی  ەل نی چاوی پاراستەربارەد ەوەکردۆت کی باڵوەیەی چاو نووچ«زین

 .ەوەکرێتەزۆر شوێندا باڵو د ەل ەیەم نووچە. ئداڕۆژگیرانی کردنیرەس
 

 ەدەست مەد ەل «ڵماڵینەڕوو ه» (3
ی ەکەڵماڵینەتی ڕوو هەتەی بابەو مێدیایەڵ ئەگەل ەندی بگرەیوەپ

نیگای  ەی تۆ زانیاری زیاتر و گۆشەوەل ە، ئاگاداریان بکەوەباڵوکردۆت
ڕێی  ەل ەبێ پێی خۆشەک جۆر زانیاری هەر یە. مێدیا گەیەخۆتان ه

ند بکات، ەمەوڵەی خۆی دەکەباس ەڕێکاری دیک ەبو  ەزانیاری دیک
 بوو.« ڵماڵینەڕووه»ڕاستی ەب ەلمێنێ کەیسەد ەکەتان بۆ باسچووندیڤ
 

 -کاڕڵ گۆستاڤ ەاڵتی سوێد ئاشکرای کرد کەو یمێدیا: کاتێک ەنموون
سانی ەند کەنی کرد، چوواڵتی بورەسنی دیکتاتۆری وەپ -ێدپاشای سو

مێدیادا  ەموان زیاتر لەه ەی لەوەڵوێستیان نواند. ئەتناس هەسیاس
م ەگوتی: ئ ەۆن بوو کرسەتپێتئولوف ۆفیسۆر ی پڕەخشی هێنا گوتەن
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 «.ستوریهەد ختانگێکیەس»ی پاشا ەفتارەڕ
 

 ەدەست مەد ەل« زنزیب» (4
بێ. ەرم دەبازاڕی گ ەو باسەئ، دا سێکبا ەل« زنزیب» مۆرکیمێدیا  رەگ

ن باشترین ەنگوباسی خاوەدوای د ەتی بەستۆیەپەگشتی پاڵەمێدیا ب
 . ەئاڕاست

 

 ەربگرەو «ساڵیەوشک» ەسوود ل (5
 تەرفەد ،نگوباسداەدی « ساڵیەوشک»ری و ەبەم خەڕۆژگاری ک ەل

رزی ەو و ەفتەمێدیا ڕۆژ و ه یساڵیەوشک .ەوەیتەجێی خۆت بک ەزیاتر
 ەخۆتی بۆ ئاماد پێشکاتربگری، ەسوودی لێ و ەدب وڵە، هەیەخۆی ه

 .ەی بۆ ڕێک بخسازو گوتاری گفتوگۆ ەنووچ ،ەبک
 

 ەکەبیر مەتی لەی تایبەساڵڕۆژ و بۆن (6
یان گوتاری  ە، نووچەتێکی زۆرباشەرفەت و ساڵڕۆژ دەی تایبەبۆن

ی  2ی ساڵڕۆژی ەبۆنەب»ک ەکی وەیەواژەستەد ەشێ بەگفتۆگۆساز د
 ست پێبکات.ەد« ...ەوەندانەڕێب

 
 ەمێدیادا ک ەکی باشی گرت لەیەجێگ Volvoی ڤۆلڤۆ کۆمپانیا :ەبۆ نموون

م ەه ەوەبازاڕ ەئۆتۆمبیلێکی خست ەوەی ساڵڕۆژی جیهانی خانمانەبۆن ەب
 بۆ ژنان بوو.م ەه ،ژن بوومی ەرهەب
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 ەت بکەرفەڕێی دەچاو (7
 ەوجا لەپێش ئ ەتێکی باش دێتەرفەتا دەه ە، خۆت ڕاگرەکەم ەلەپ
 .ەرگای مێدیا بدەد
 هاوکاری. مپێنێک بۆەپێکی کستەی دەوە: نزیک بوونەنموون بۆ
 

 بڕیار رەسەری لەکاریگیاندن بۆ ەڕاگ (8
 ەکەبڕیاری ەوەرلەب بێە، دبێەهر بڕیارێک ەسەریت لەیگرکا یەوەبۆ ئ

 ەر لەکی باش بەیەبێ ماوەش دەمەکردبێ، ئباشیت ەرێ تۆ ئاماددب
 ، کاری بۆ کرابێت.ەکەرمی بڕیاردانەی فەپرۆس

 

 ەوەر بکەسەب ەڵکی دیکەریی خەمێدیاگکۆنفرانسی  (9
ش ەێ ئێوستەبەد ریەمێدیاگبوار کۆنفرانسی ی هاوەنێکی دیکەر الیەگ
ڵ ەگەندی لەیوەپها ەروەبن، گوێ بگرن، فێربن و هەوێ ئامادەل

 ستن.ەبب وانەڕۆژنام
 

 ەیەوەمەد ەی بەورەڕووداوی گ ەک ەها الدەڕۆژگاری و ەخۆت ل (10

بۆ  ،ەپڕکار واوەو مێدیا ت ەیەمەدەی بەورەڕووداوی گ ەیەڕۆژگار ه
ی، دیاریکردنی تەحکوومی ختانگەس، ەی بودجکردن: ڕۆژی ئاشکراەنموون

 EU ورووپاەئکێتیی ەی، ەورەی پارتێکی گەرۆک پارتێ، کۆنگرەس
و ەل بێ... هتد.ەرم دەجیهاندا گ ەل کە، ناکۆکیەیەی بااڵی هەوەکۆبوون

 .ەدەرگای مێدیا مەد ەدا لەڕۆژگاران
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 یاندنەچوونی ڕاگدیڤی ەربارەئامۆژگاری د 5

 ەوجا کاتەئ یت.ەدب پشووی ەکە، نەمێدیادا باڵوبۆو ەل ەی ئێوەنگوباسەو دەر ئەگ
 ی بۆ چاالکی نوێ.ەو کار بکرگریت ەت وەرفەد ەسوود ل

گوتار  و ەنووچک ەیی ەوەمێدیادا، باڵوبوون ەوتن لەرکەد ەهاتبێ بەڕان سێکەک
ک ەوا یەدا جێ بگرێ ئجڤات ەت لەکەیامەوێ پەتەر دەگ .ەگرینگزۆر  ەالوەب
 .ەر نییەسەباشدا چار ەرەکی هەو ڕادیۆی ەورەگ ەرەکی هەیەڕۆژنام ەل وتنەرکەد

 خۆتدا بچۆی ەکەنگوباسەدوای دەب (1
 خامۆش ەوەکرایی گوتارێکی گفتوگۆسازی باڵوەندەوەر بەه ەیەه
بۆ ڕاکێشانی ڕێداکسێون  ەوجا کاتی کارەی ڕاستی بێت ئەوە. ئەوەبێتەد
 چووندیڤبۆ  ەی دیک( مێدیارانی ەبەڕێوەران یان بەی نووسەستە)د
 وانەڕۆژنام ەبەدا مەوەمی ئەخ ەزۆر ل .ەو گوتارەی ئ( ـدواداچوونەب)

 .ەگرتنندیەیوەپموو ەه وەبێزاربن ل
 

 چووندیڤبۆ  ەهان بدنگوباس ەئاژانسی د (2
و  ەی نووچنگاندنەڵسەه ەل ەیەی هگرینگنگوباس ڕۆڵێکی ەد ئاژانسی

نگوباس ەر ئاژانسی دەیان. گەوەکردنر باڵوەسەل دانگوتار و بڕیار
 ون.ەکەدووی دەو ەدیک یند کرد مێدیاەسەی پەکەمەرهەب

 

 ەڵ مێدیا بگرەگەل ندیەیوەو پەش ەب (3
، ەوەکرێتەیڕۆژدا باڵو دەی سبەڕۆژنام ەزانیت گوتارێکت لەر دەگ

ی ەوانەو( ڕەی شە)یازد 23عات ەوری سەو د ەکی لێ ساز بکەیەنووچ
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بۆ  ەفۆن بکەلەت ەکەی نووچکردنەوانەڕ ەر لەب. ەنگوباسی بکەئاژانسی د
ر ەه یەوەل ەو ئاگاداریان بک ەنەیەگیان پێ ڕاەکەنگوباسەئاژانس، د

یت ەدەنگوباس هان دەئاژانسی د ەم جۆرەنێریت. بەیان بۆ دەنووچ ەئێست
بۆ گشت ن ەکی لێ ڕێک بخەیەپوختن و ەت بکەکەیرێکی نووچەس

ندی ەیوەپ ەکەی گوتارەوەباڵوبوون ەر لەڕۆژێک بشکرێ ەد . مێدیا
و ەیان لەوەکردنرائاگادیانیانی ڕادیۆ و تیڤی بۆ ەی بەرنامەڵ بەگەبگریت ل

 .ەوەکرێتەباڵو د ەکەتا گوتارەن هەکەن رەسەی کاری لەرجەو مەب ەباس
 

 بێتە( ی هەوەکاردانک )ەرتەب ەهان بد مانتارەرلەپ (4
 ەداڕشتنێکی نوێ ببێت ەشێ بەو د ەیەڕۆکی سیاسیی هەناو ەیەگوتار ه
 ەبێت چ لمان ەرلەپ ەل چر بکات ەسە، کاری لمانتارەرلەپرنجی ەجێی س
یی خۆتی پێشان ەئامادو  ەێک بگرمانتارەرلەپ کەتەندی لەیوەمێدیا. پ

داران ەتمە. سیاسەتەو بابەی ئەربارەشنووسێک دەی ڕەوەبۆ نووسین ەبد
 .ەوەکۆڵ بکاتەیان ل« سکرتێر»سێک کاری ەک ەپێیان خۆش

 

 تیڤ(ەتی )پۆزەئای ەب ەر بگێڕەتیڤ( وەتی )نێگەنای (5
ی ەوەکردنبۆ باڵو ەربگرەو ەگرانەخنەتی و ڕەیاندنی نایەڕاگ ەسوود ل

اڵم زۆر ە، بکاەڕ دەتێپ ەکەوژمەتا تەه ەوەمێتەچەد ەیەیامی خۆت. هەپ
 .ەوتروتوەرکەر سەجار ستراتیژی هێرشب
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 دا «قاڵوهەشی ەفتەه» ەل خش هێنانەنی ەربارەئامۆژگاری د 10
 ە، سااڵنەوتووەپێشک ەندەوەئ ەوەڕووی سیاسیی ەها دانێ کوردستان لەیاڵ وەخ ە]ب
 ەورۆز، لەی پاش نەفتەم هەکەی ە، بۆ نموونەیەدیاریکراوی هی ەفتەک هەی

 سازانینگەرهەداران، فەتمەستبژێری سیاسە، دەقاڵوەش کەی وشوێنێکی دیاریکراو
ستی ڕاوێژ و ەبەم ەها کۆمپانیادارانی بااڵ بەروەو ه ، سازمانی میللیی چاالکناودار

هادا ەشێکی وەک ەتۆ ل. ڵکەی خەبۆ ئاپۆر ەیەکراو ەیەفتەم هە. ئەوەگفتوگۆ کۆ ببن
 ؟[ەوەیتەکەچۆن جێی خۆت د

 ەشدارییەب گرینگ (1
سانی ناوداری ەبۆ دیداری ک ەتێکی ناوازەرفەد« قاڵوهەی شەفتەه»

دا ەیەفتەم هەشداری لەرمیدا. بەشێکی نافەک ەاڵت لەبیروڕاسازی و
 .رەوروبەیدۆزیی دەپم بۆ ەهندی و ەبۆ تۆڕبم ەه ەسوودی زۆر

 

 بێت ەیەفتەو هەڤی ئەڕۆژ ەئاگات ل (2
ی ەربارەبێت، زانیاری د ەیەفتەو هەی کاری ئەرنامەب ەلئاگات 

 ەئاگادار بیت، ەرنامەشداری بەبر تۆش ە. گەیدا بکەکان پەمینارەس
ها ەی وەکی دیکەڵ چاالکییەگەبێت لەهاوکات نی تۆ ەرنامەبی ەوەل

 .ەوەنی هاوکار بۆ خۆت بدۆزیتەالی ەوڵیش بدەه. ەوەتۆ بدزێت ەرنج لەس
  

 کان بێتەدیدار ەئاگات ل (3
کات ەرج دەمیناری خۆیدا خەڕێکخستنی س ەموو توانای خۆی لەه ەیەه

 ەیەوەند ئەسی سوودمەک. ەکەفتەالی هەدیداری الب ەو زۆر گوێ نادات
رنجڕاکێش ەندیدار و سەیوەنی پەڵ الیەگەکانی خۆی لەپێشکات دیدار
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ڵکی ەمیناری خەدانی سەرەماتیک سەکی سیستەیەشێو ەخات، بەڕێک د
 گرێت.ەند دەهەال بەکات و دیداری البەد ەدیک
 

 ەندی ساز بکەیوەلیستی پ (4
و ەناوی ئ ەب ەرشار و لیستێک ڕێک بخەس ەبک ەکەفتەی هەرنامەب
 ەل ەرنج گیر بکەڵ بگریت. سەگەندییان لەیوەپ ەتستەبەی مەسانەک

 ندی و هاوکاریی نوێ. ەیوەی پکردنساز
 

 بێت، پرسیاری تۆ م پرسیارەکەی (5
ن ەی خاوەڵبڕیت و پرسیار ئاڕاستەست هەد ەس بەم کەکەیتۆ 
یامی خۆتی تێدا ەپشا ،خت و پوختەیت. پرسیارێکی نەمینار بکەس

رنج ەشدا سەسانی دیکەمیناری کەس ەتوانی لەد ەم جۆرەبناوتوێژ بێت. 
 یامی خۆت ڕاکێشیت.ەبۆ پ

 

 ەبک ەناکاو ئامادخۆت بۆ دیداری  (6
کی ەتییەسایەزیرێک یان کەناکاو و ەل ەیەالدا جار هەدیداری الب ەل

یامی ەکدا شاپەنیو خول ەل ەبک ەم. خۆت ئامادەهاود ەبێتەد گرینگ
و  ەکار بهێنەب ەستەرجەی بەیت. نموونەش بکەڕوونی پێشک ەخۆت ب

 .ەندی میللی بکەوەرژەر بەسەخت لەج
 

 نگوباسەبۆ پاش باهۆزی د ەخۆت ڕاگر (7
ر تۆ ە. گەرمەمێدیادا زۆر گ ەل گرتنری بۆ جێەدا، ڕکابەیەفتەم هەل

. ەدوور ڕاگر ەستۆیەپەو پاڵەنیت، خۆت ل ەورەهێز و گەنێکی بەالی
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یامی خۆت ەوجا پەئ ەبێتەنگوباس ئارام دەتا باهۆزی دەه ەڕێ بەچاو
 مێدیا. ەبد
 

 تی کارەرفەشاخاڵ: د (8
موان ەه ەباس ل ەم ساڵ کامەئ ە، بزانەیەو شاخاڵی خۆی هەر ساڵەه

رخستنی ئاستی ەتی کار، سەرفەی دەوەدۆزین ەنموون. بۆ ەترگرینگ
یامی ەی چۆن پەوەل ەوەوجا بیر بکەڵی... ئەندەری گەسەفێرکاری، چار

نا ەبێت پەشدا دە. لێرەو شاخاڵەری ئەسەبۆ چار ەیەسوودی ه ەئێو
 .ەستەرجەر ژمێرکاری و ئامارگیریی بەب ەریتەب

 

 ەرەردوو بەڵ هەگەندی لەیوەڕاگرتنی پ (9
و  ەاڵتەسەک دەمڕۆ الیە، ئەیەچێ هێزی سیاسی جیاواز هەبیرت ن ەل

جێگۆڕکێیان پێ بکات.  ەیەوانەڵبژاردنی داهاتوو لە. هڵستەرهەبک ەالی
ن ەسانی خاوەڵ کەگەت لبێەه تندیی باشەیوەتۆ پ ەگرینگ ەوەر ئەبەل

 ردوو ال.ەی نێو هەپێگ
 

 چووندیڤ (10
یت بۆ ەدا کات و جێ دیاری بکەیەفتەو هەر لەچێت هەبیرت ن ەل

 ەو جۆرەر لەبرزی داهاتوو. ەڵ دۆستانی کۆن و نوێ بۆ وەگەدیدار ل
رجی ەلومەپێی ه ەیامی خۆت بەبێ خۆت ساز دابێت و پەد ەدیداران
بۆ هاوکاری و چاالکیی  بێەت هەشتبێت و پێشنیازی ئامادداڕ ەکەدیدار

 .ەستەرجەب
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 یران(ەختانگ )قەی دانوستانی کاتی سەربارەئامۆژگاری د 10

دووچاری  کجۆرێ ەک بەر یەاڵتداران هەسەم دەکۆمپانیا و سازمان، ه مەه
گورج، ڕاستگۆ و  ەگرینگهادا زۆر ەباری و ەبن. لەد مێدیا یتیەتی نایەڵمەه
اڵم ەنێت بەمۆرکی خۆی داد ەیران( ـەختانگ )قەو سەئ ەڕاستگۆ.  ەبێن ەرپرسانەب

 یت.ەکەد ەیرانەو قەڵ ئەگەوت لەڵسوکەچۆن ه ەیەوەرچاوتر ئەمۆرکی ب
و  ەوەر وردبیتەوروبەد ەل ەئاگایان ەیەوەدا ئەم بوارەل گرینگی ەخاڵێکی دیک
 ەستن لەربەب ، بۆڕێ ەشێ بێتەختانگ دەس ەی کامەربارەبێت دەپێشبینیت ه

 ڕوودانی.

 ختانگەس ەر لەباشیی بەئاماد

 ەوەبک یاڵەخەدووری ەشیمان ەبیر ل (1
 گشتیەبکڕۆکی کاری سازمان نادات.  ەل بێەن نەمگەد ەختانگ بەس
 - ەوەکاتەمتر بیریان لێ دەمرۆڤ ک ەیەو بوارانەختانگ ڕووی لەس
 ەو بوارانەموو ئەه ەوردی بیر ل ەب ەها چاکەو. یاڵنەخەدوور یەوانەئ

ن، با ناخۆش و ختانگەرسەکاروباری خۆتاندا ب ەل ەک ەوەیتەبک
کیش ەرەن ڕای دەخاوسانی ەک ەدا ڕاوێژ بەم باسەلیاڵیش بن. ەخەدوور

 .ەبک

 ەبک ەوت ئامادەڵسوکەپالنی ه (2
ر ەموو سازمانێک. گەڕێی ه ەختانگ دێتەدوور بێ یان نێزیک، س

ختانگ ال ەزۆر س ەم خۆت لەکرێت هەبێت دەدروست ه یباشیەئاماد
کانی خامۆش ەرۆکی گرتیت زیانەختانگ بەر سەم گەیت و هەبد
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. پالنێکی ەداڕێژ ،ختانگەڵ سەگەوت لەڵسوکەهبۆ  پالنێک .ەوەیتەبک
م ەلیکات. ەی دەکات، چۆن و کەساکار، تێیدا ئاشکرا بێت کێ چی د

بکرێت بۆ  ەو کارانەنگاندنی ئەڵسەتیی هەچۆنی ەبێ باس لەدا دەپالنی کار
 زموون بۆ جاری داهاتوو.ەئ ەی ببێتەوەئ

 

 ڕاهێنان و ڕاهێزانی توانا (3
ڵ ەگەوت لەڵسوکەتوانای ه ەوەڕێی ڕاهێنان ەی خۆتدا، لەکەسازمان ەل

رخستنی توانا و پێک هێنانی ەستی سەبەم ەویش بە، ئەختانگدا ڕاهێزەس
 ەن. لەبک ەاهێنان پیادڕ یەرنامەب ەماوەماویی و دیدی هاوکۆ. گەئاسوود

ڕوون ختانگی نوێ ەترسی( ی سە)م ڕیسکم ەه هاداەی وەرنامەب
 بێت.ەوتر دەکی پتەم توانای هزری و سازمانە، هەوەبنەد

، ەوەیتەن بکەوت نۆژەڵسوکەم پالنی هەی زووزوو هەوەل ەئاگادار ب
 ەرگرتن لەسوود و ەش بەمانەئ .ەتی و نۆرەرپرسایەو ب ەم پێگەه
 ەبن لەزگار دڕ مەها هەکاری و ەاهێنان. بڕ کانیەرنامەنجامی بەرئەد
 .ەوەبێتەم دەرجیتان کەم خەکی هەرەزایانی دەشار ەستبوون بەیوەپ

 

 ەوەچاو ژیرک (4
م مێدیای کالسیک و ەه ەو بزان ەر بەوروبەوردی چاودێری د ەب
بلۆگ و  ەل رنجەن. دید و سەکەۆن باستان درنێت چەم ئینتەه

میان ەک ە، بەیەنگی خۆیان هەسو  ەوەکرێنەکاندا باڵو دەسایت
کی ەیەشەڕەه ەورتدا ببنکی کەیەماو ەل ە. دوور نییەزانەم
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 بووبێ.ەر نەستپێشخەکالسیک د یبا مێدیا ،خشەبزیان
 

 ەرخان بکەکات و توانای بۆ ت (5
 رخانەبۆ تیی ارجیی نائاسەبێ خە، تۆش دەییاختانگ ڕووداوی نائاسەس
بێت بۆ ەساختارێکت ه پێشکات ەها بکەکارێکی ویت. ەبک
تای کار پێویستیی ەرەچێت سەبیرت ن ەلستان. ەی پەوەنگاربوونەرەب

زموون ەئ ەر بەگستگیری. ەد ەل ەی باشتررجەخەدا زیادە، لێرەیەزیاتری ه
 ەوسا ئاسانەناکات ئ ەموو توانایەو هەزانیت پێویست ب ەوەم کاتەدەب و
 ەختانگ هاتەستگیر بیت و سەتا دەرەر سەاڵم گەب ەوەیتەم بکەرجی کەخ

 .ەوەویتەفریای بارودۆخ بک ەمەستەوسا ئەپێش ئ
 

 رۆکی گرتیتەختانگ بەر سەگ

 ەی دیدار بەئاماد (6
رخان ە، کات بۆ دیداریان تەوەشارەم مێدیا ەختانگدا خۆت لەمی سەد ەل

اڵمی کورت و پوخت ە، وەبک ەخۆت ئاماد. ەوەاڵمی پرسیاریان بدەو و ەبک
ی تۆی ەئاڕاست وانەڕۆژنام ەپێت وای ەک ەبک ەئاماد ەاڵمانەو وەبۆ ئ

ی زانیاریی زیاتر، ەوەکردنبۆ کۆ ەکات ەزانیت پێویستت بەر دەگن. ەکەد
 ەل ەک ەنەیە، ڕایگەدۆڕێنەری مەستپێشخەو د ەوەاڵمدانەتی وەرفەد

 .ەوەکرێتەوانی داهاتوودا زانیاریی زیاتر ڕوون دەدیداری ڕۆژنام
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 ەوەشارەهیچ م (7
ڵماڵینی ەنگۆ و ڕووهەد ەنا ڕۆژانە. دەواو ئاشکرا بکەزانیاریی ت ەتا زووەه

ی ەوەکردناڵوبۆ ب ەکار بهێنەی خۆتان بەکەسایت. ەوەکرێنەنوێ باڵو د
تا ەوجا هەران. ئەی هێرشباڵم( ە)و رسڤەو ب ەگۆڕینەدۆکیومێنت، نام

کانی ەکارییەواو ئاگاداری وردەاڵمێک تەو ەل ەکرێ خۆت دوور ڕاگرەد
 بیت.ەن

 

 ەوەکەم مەک ەکەکێشنگی ەس (8
بچووک  ەکەیت کێشەوڵ بدەر هەگ. ەند بگرەهەران بەرانبەی بەخنەڕ
و  ەوەمساردی لێک بداتەبێباکی و خ ەر بەرانبەب ەدوور نیی ەوەیتەبک

تۆ  ەک ەپێشانی بد ەوەبری ئ ەل. ەوەوێتەپرسیاری وروژێنی لێ بک
ی ڵکەخزیانی  ەکەر دۆزەگریت. گەند دەهەر بەوروبەرانیی دەنیگ

تۆ  ەک ەڵ و هاوسۆز بیت. پێشانی بدەگوێڕای ەگرینگزۆر  ەیەوەمەدەب
  ئابووری.نی ەک الیەن ەترگرینگال ەت لەهای مرۆڤدۆستانەب

 

 ەداوای لێبوردن بک (9
ی ەکەڵە، هەفتار بکەڕ ەرپرسانە. بەوەدزە، خۆتی لێ مەت کردوەڵەر هەگ

 ەل ەیەک هەووزیەئار. ەمنج داوای لێبوردن بکەو بێ منج ەلمێنەخۆت بس
، ەی کردوەڵەبۆ ه ەوەدا ڕوونی بکاتەو کاتەدات ڕێک لەمرۆڤدا هانی د

 .ەوەستکرد لێک بدرێتەی دەوەپاساوهێنان ەب ەدوور نیی ە، چونکەکەها مەو
 

 2006پاییزی  Maria Boreliusسوێد  یزیری ئابووریە، وەبۆ نموون
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 ەبکات« تیەرامەبێد»دابا ەوڵی نەر هە، گەیزیر باەڕۆژ و 8 ەکرا زیاتر لەد
 ەشی )بێباج( ی دابوەی ڕەمووچ باجی کردبوو. ەی لەو گزییەوی ئپاسا
و ەری ئەهاوسو  Borelius ەئاشکرا بوو کر زوو ەی. هەکەنی منداڵەدای
 . ەبووسامانیان  ،سوێدیملیۆن کرۆنی  ینندەچبوون، ەت نەرامەبێد ەمەد
 

 ەنەیەر ڕاگەسەچار (10
 ەیەو کێشەری ئەسەی چارەوەبۆ ئ ەپالنی کارت چیی ەوەڕوونی بک

نیازن ەب ەئایها. ەی وەی کێشەوەبوونەدووبار ەیت و ڕێ بگریت لەبک
ن؟ ەبک رەکار د ەران لەرمانبە؟ فەوەنەئاگادار بک ەم بارەپۆلیس ل

بۆ  ەیەتتان هەی تایبەرنامەن؟ بەکبکی ەرەداوای چاودێریی د
 کان چین؟ەر؟ گۆڕانکارییەسەچار
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 Lobbying  لۆببیکاریی ەربارەئامۆژگاری د 10

ندیی ەیوەڕێی پ ەم لەبڕیاری سیاسی ه رەسەری لەکاریگ ەل ەبریتیی لۆببیکاری
لۆببیکاری  .ەوەای گشتییڕ یکردنڕێی مێدیا و ساز ەم لەو ه ەوخۆوەڕاست

م گفتوگۆ ەه ەوەرزببنەنگی زیاتر بەتا دەهبۆ ڕاهێزانی دێمۆکراسی.  ەهۆکارێک
 تر.ەیرانژم بڕیار ەبێ و هەد نگەڕەفر

ها ەستانی سیاسیی وەپ. ەیەی هەی دێمۆکراسیانەشدا لۆببیکاری کێشەوەڵ ئەگەل
ن ەخاوهێزی ەنی بەالی ەیەترسیش هە. مەنیی نی ئاشکرایەبێت خاوەزیاد د

 ەکەاڵم کێشەبیدا بکات. ەاڵت پەسەندی گشتی، دەوەرژەب ەند، دژ بەوەرژەب
وان ەرفرەنێکی بەالی ەدایەوەن، لەکەهێز لۆببیکاری دەسانی بەک ەدا نییەوەل

 نایکات.

 ریەکاریگ. ەوەینەی باڵو بکری لۆببیکاەربارەزانیاری د ەیەوەئدا ەلێرست ەبەم
 ەساز نابێت، ب ەی زۆر و لۆببیستی کارامەپار ەبڕیاری سیاسی ب رەسەل
 کرێت.ەد ەرمی چارەکاری دروست و دڵگەڵگەب
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 ەو داڕێژەکی پتەیەبناخ

 ەڕاپۆرت بنووس (1
دا ەم ڕاپۆرتە. لەکەی کڕۆکی باسەربارەد ەکی ڕاپۆرتێک بنووسەپێش

. ەڕیز بک پێشنیازی خۆتان، ەپشتیوانی لبۆ  ەتانەکی هەیەڵگەموو بەه
ک ەیەبناخ ەبێتەد ەم ڕاپۆرتەئ کی.ەپێش ەو ساکار بک ەکی پوختەتایەرەس

  .دارانەتمەڵ سیاسەگەندی لەبۆ گوتاری گفتوگۆساز و تۆڕب
 

 ەر ڕووماڵ بکەوروبەڵوێستی دەه (2
ی مێدیا ەگوت، ەران ڕووماڵ بکەی نوێنەمان و گوتەرلەکانی نێو پەپێشنیاز

ڵویستی ەک بۆ هەیەخشەن ها.ەروەکان هەسیاسیی ەی پارتەرنامەو ب
ر خاڵی ەسەخت لە. جەداڕێژ ەگرینگی الت ەو دۆزەی ئەربارەد کانەپارت
، ەو دۆزەمان لەرلەندامانی پەڵوێستی ئەه. ەتیڤ( بکەتی )پۆزەئای
تی و سازمانی ەی حکوومەرمانگەفڵوێستی سازمانی الوان، خانمان، ەه

لیستێک  داەڕووماڵم ە. لەکێش بکەخشەن –ندیدار ەیوەی پ NGOمیللی 
و  گرتنندیەیوەپبۆ  ەدیاری بک کانەپارتسانی دیاریکراوی نێو ەک ەب

 کاریی دروست.ەڵگەبلیستێکیش بۆ 

 ەڕێژ بکەخشەت نەکەمپێنەپالنی ک (3
. ەدیاری بکشائامانج ت. ەکەمپێنەبۆ ک ەند داڕێژەپالنێکی ورد و کاتب

ی بڕیاری ەکبن. ەواو دەی تەک ەی بڕیاردەوەن؟ تۆژینەالئامانج کامان
 ەچێت؟ ئێوەردەست دەبەی دۆزی مەربارەت دەمان یان حکوومەرلەپ

کێن ؟ ەو بڕیارانەئ رەسەری لەی کاریگکردندروستبۆ  ەن باشەچی بک
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نگاری ەرەچۆن ب ەو ئێو ەیەدا هەکەباس ەیان لەندی دیکەوەرژەی بەوانەئ
 ستن؟ەوەیان دەمپێنی دژکارانەک
 

 گوتاری ئاشکرا (4
 ەن و ئامانجتان لەکەتی کێ دەرایەنوێن ەوێئ ەێشانی بدپئاشکرا  ەب
، ەی نادێمۆکراتییەوەل ەپۆش جگەردە. کاری نهێنی و پەچیی ەکەمپێنەک

کانی ەندییەیوەپ ەها باشەشدا وەوەڵ ئەگەل. ەوەخراپ بشکێت ەب ەدوور نیی
  .نەکەماندا، بپارێزن و ئاشکرایان نەرلەنێو پ ەل ەخۆتان، بۆ نموون

 

 بێژ دیاری بکهەگوت (5
بێژی کۆمپانیا ەگوت ەن بەسێک دیاری بکەکیامی خۆتان، ەیاندنی پەبۆ گ

ست ەد ەمپێن لەرشتیی کەرپەسو توانا بێت.  ەکارام ،تانەکەیان سازمان
 کی.ەرەنی دەالی ەنەیدە، مەخۆتاندا بێ باشتر

 

 ەیدا بکەپ ەرەهاوبنی ەالی

 ەندی هاوکۆ بکەوەرژەر بەسەخت لەج (6
مان و ەرلەپپێش بخات. ەندیی گشتی ڕەوەرژەب ەها پێشان بدەی وەڵگەب

  نادات. س و کۆمپانیاەکەندی تاکەوەرژەت بڕیار بۆ بەحکووم
 

 ەند هاوکاری بکەوەرژەڵ گرووپانی هاوبەگەل (7
ی ەبێ بۆ سازمانی دیکەگرێت دەچاو دەسوودی ئابووری ڕ ەکۆمپانیا ک

نگی ەس ەم کارەی خۆی، بەرەهاوب ەڕێت بیانکاتەست بگەبەهاوم
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 کات. ەخۆی زیاد دی ەکەیامەپ
 

پاندنی ەکات بۆ سەمپێن دەفرۆش کەکی وزەکاتێک کۆمپانای ەبۆ نموون
فرۆشی ەر کۆمپانیای وزەرانبەموو ماڵێک بێ بەت بدات هەرفەبڕیارێک د

 ەدارانی کردەران و سازمانی خانەمبەرهەخۆی بگۆڕێت، سازمانی ب
ئابووری ستێکی ەبەم ەی بەکەمپێنەک ەکردایەهای نەهاوکاری خۆی. و

 ەبۆ داکۆکی ل ەداران: سازمانێکە]سازمانی خان .ەوەدرایەڕووت لێک د
  سانی خانوونشین[.ەک
 

 ەوەخاڵی هاوکۆ بدۆز (8
داواکاری  مانەه ەپشتیوانی ل ەوەی جیاوازەڕوانگ ەلجیاواز  شێ پارتیەد
نی ەڵ الیەگەکانی خۆت لەکارییەڵگەب ەک ەگرینگ ەوەر ئەبەل ،نەبک

 ،ەش بکەداب جۆرێک ەت بەکەێنپمەک ی. کاریەموار بکەجیاوازدا ه
ندیان ەیوەپ ەدا کەو پارتانەڵ ئەگەندی بگرن لەیوەسانی جیاواز پەک
 . ەڵ باشەگەل

 

 ی ڕای گشتیکردنساز

 ی ڕای گشتیکردنبۆ ساز ەکار بهێنەمێدیا ب (9
تان ئاشکرا بکات. یامی خۆەڕوونی پ ەب ەها داڕێژەگوتاری گفتۆگۆساز و

تێک ەرفەد ەیدۆزی و ئامار، بیکەبۆ پ ەگربرەو ی مێدیاخولیا ەسوود ل
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و ەناوی ئ ەب ەک ڕاگرەیەنگوباس. لیستەی دکردنبۆ دروست
 یانئاگادار و ەستتەبەتۆ م ەن کەکەا کارددەو بوارەی لەانوانەڕۆژنام

 نگوباسێکی نوێی بواری خۆتان. ەر دەه ەل ەوەبک
 

 ەبزاڤی میللی ساز بکمپێنی ەک (10
 ەمپێنی بزافی میللیدا. بۆ نموونەی ککردنساز ەل ەری بکەست پێشخەد

 ەبهێن کارەجڤاکی ب ی واژوو. مێدیایەوەکردنڵوێست و کۆەنواندنی ه
و  Facebook ەداواکاری ل یەئاڕاست و گرووپڕێکخستنی بۆ 

 ستێنی بلۆگدا. ەب ەیام لەی پەوەباڵوکردن
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  رداەسانی بڕیاردەڵ کەگەل گرتنندیەیوەی پەربارەئامۆژگاری د 20
ی ەوانەکێن ئ کی بزانیتەبێ پێشەیت دەبک ەپیاد چوستکی ەی لۆببیکارییەوەئبۆ 

کان؟ ەیان پارت تەحکووم، مانەرلەپ ەیتەبێ ڕوو بکەدیت. ەلێبک انکاری ەپێویست
 ڵ بگرن.ەگەندیان لەیوەپ داتاەرەس ەبێ لەد ەی کەسانەو کەکێن ئ

 110 مووەه ڵەگەندی لەیوەن بۆ پەبکرج ەکی زۆر خەتوانای ەگشتی باش نییەب
ی ەوەتێنین بوبسو انکانی خۆتەکارت ەدا. باشیش نییی کوردستانەکەمانتارەرلەپ

 ەباش ل ەک ەراندا بگرەڵ بڕیاردەگەندی لەیوەندی بگریت. کاتێک پەیوەزۆر زوو پ
ندیدار ەیوەنێکی پەموو الیەڵوێستی هەه. ەوەی خۆت ورد بووبیتەکەدۆز

 ڵێیت.ەچی د ەو بڕیار بد ەکێش بکەخشەن

 

 ەبگر مانەرلەپڵ ەگەندی لەیوەپ

 ەبنێر گرینگسانی ەزانیاری بۆ ک (1
داری ەتمەتار و سیاسمانەرلەپ ناوی ەب ەک ڕێک بخەیەلیست

 ەل ەجگ .یەبک ەوانەزانیارییان بۆ ڕ ەماوەی ماوەوەندیدار بۆ ئەیوەپ
 .ەبک ەوانەشیان بۆ ڕەنگوباسی تازەو د ەزانیاری نووچ

 

 ەوەتی بدەاڵمی ئایەو (2
 ەباستان لێو ەئێو ەککرد  ەو دۆزەر ئەسەتارێک کاری لمانەرلەپر ەگ

ی ەوەل ەها جگەی وەن. سوپاسنامەبک ەئاڕاستی ەسوپاسنام ەکردوو
 .ندیەبۆ تۆڕب ەتێکیشەرفەتاران، دمانەرلەپ بۆ ەرەهاند
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 ەبک ەشنووسی پێشنیاز ئامادەڕ (3
ش ەجۆر پێشکەمەی دۆزی هەربارەپێشنیاز د ەیەتی هەرفەتار دمانەرلەپ

 ەرانی پارتی جیاواز لەڵ نوێنەگەندی بگریت لەیوەپ کرێەدبکات. 
شنووسی ەن ڕەئاماد ەئێو ەنیت کەیەی جیاوازدا و پێیان ڕابگەلیژن
دا ەیەو لیژنەپارت ل ەری فاڵنەر نوێنەگەئنیازیان بۆ داڕێژن. پێش
رچی ەگ .ەرێکی دیکەنوێن ەگرت ڕوو بکەرنەند وەهەب ی تۆیەکەباس

 ەیی گفتوگۆ لەمای ەبنەاڵم دەب ەوەکرێنەت دەپێشنیاز ڕی جار ەزۆرب
 کاندا. ەلیژن
 

 ەبک ەشنووسی پرسیار ئامادەڕ (4
 ەشنووسی پرسیاری بۆ ئامادەی ڕەتۆ ئاماد ەک ەمانتار ئاگادار بکەرلەپ

 ەلبێ ئاگادار بی ەدندیداری بکات. ەیوەزیری پەی وەو ئاڕاستەئ ی،ەبک
 ەوە، زانیاریش کۆ بکمانداەرلەپ ەی پرسیار لکردنەئاڕاستکات و شێوازی 

کان. ەزیرەڵ وەگەل نکرێەماندا دەرلەپ ەی لەرانو دیداەی ئەربارەد
 جۆر.ەمەه یی زانیاریەوەکردنبۆ کۆ ەماشا بکەمان زووزوو تەرلەسایتی پ

 

 ەبک ەئاماد« پرسیارەفر»شنووسی ەڕ (5
ی ەماندا ئاڕاستەرلەپ ەوان لەرفرەتێکی بەباب ەیەنتار بۆی هەمەرلەپ

ندین ەڵتر و چوکرێ پاشخانێکی قوەدا دەم کارەلت بکات. ەحکووم
و  مانەرلەپگفتۆگۆی نێو  یەمای ەبنەد ەتەم بابەێن ئپرسیار داڕێژر

ری ەڵ نوێنەگەی لندەیوەشدار بن. پەب ەیەمانتارن بۆیان هەرلەموو پەه
ند ەشتوانی چە. دبنشدارەب داگفتوگۆ ەل ە، هانیان بدەدا بگرندین پارتەچ
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 ربڕین.ەرنج دەبۆ پرسیار و س ەوەیتنووسپێشنازێک ب
 

 و گوتاری گفتوگۆساز ەبۆ نووچ ەبک ەشنووس ئامادەڕ (6
شنووس و گوتاری ەی ڕەتۆ ئاماد ەک ەبک مانتار ئاگادارەرلەپ

ماندا ەرلەپ ەڵ پێشنیازی خۆی لەگەو لەگفتوگۆسازی بۆ داڕێژی، ئ
ند ەری چەنوێن ەوڵ بدەر گوتاری گفتوگۆساز بوو هەگ .ەوەباڵوی بکات

 ن.ەپارتێک وێکڕا واژووی بک

 ەوەمینار و لێپرسینەپێشنیازی س (7
ڕێی  ەوژێنن لوروماندا بەرلەپ ەتێک لەمانتاران بابەرلەپ ەب ەپێشنیاز بد

ند پارتێک ەرانی چەنوێن ەچاک مان. واەرلەمیناری نێو پەڕێکخستنی س
داوا  ەیەبۆیان ه مانتارەرلەپ .هاداەمیناری وەڕێکخستنی س ەشداربن لەب
ی ەی لیژنەئاڕاستک ەیە. نامەوەنەر بکەسەن دۆزێک بەکان بکەلیژن ەل
و ەمینارێکیان لەن سەئاماد ەی ئێوەوەل ەو ئاگاداریان بک ەندیدار بکەیوەپ

 .نەدا بۆ ساز بکەباس
 

 ەساز بکندی ەیوەپ (8
ی ەوانەتی ئەتایبەب ،ەڕێک بخکان ەندامانی لیژنەڵ ئەگەندی لەیوەپ
دوا  ە. بنەبواری ئێو ەن کەدا بکەزانو دۆەڵ ئەگەکار ل ەستیانەبەم

 .ەزانیاری نوێیان بۆ بنێر مەمدەدکاندا بچۆ و ەباس
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 تەحکووم رەسەری لەکاریگ

 ەرمانگەف /تەزارەڵ وەگەندی لەیوەپ (9
 ەرپرس لەندیدار و بەیوەسانی پەڵ کەگەل ەندی خۆش بکەیوەپ
ی ەربارەی دەیدا بکەزانیاری پ ەبد وڵەیدا. هتەحکوومی ەرمانگەف

ت ەزارەزیر/ وەڵوێستی وەدا و هەو دۆزەڵ ئەگەت لەشێوازی مامڵ
زیردا زۆر جار ەڵ هاوکارانی وەگەندی باش لەیوە. پەو پرسەی ئەربارەد

زیردا ەڵ وەگەندی لەیوەی پەوڵ بدەموو جارێک هەی هەوەل ەترگرینگ
 بگری. 

 

 ەزیر ڕاکێشەرنجی وەس (10
ستخۆشی. ەی دەبانگهێشت و نام ەب زیر ڕابکێشیەرنجی وەس ەوڵ بدەه
 ەیەگشتی چاودێریان هەکان بەزیرە. وەبهێن زیرەکاندا ناوی وەگوتار ەل
وێ بزانن مێدیا چۆن ەیانەڕێن، دەگەزیردا دەدوای ناوی و ەمێدیادا ب ەل

  کات.ەباسیان د
 

کی خۆتان ەیت بۆ چاالکییەزیر بانگهێشت بکەو ەیەوەشێوازێکی جوان ئ
رز ڕاگرن و ەزیر بەدا ناوی وەتەرفەو دە. لەی سااڵنەوەکۆبوون ەبۆ نموون

 بدات. پێشان ەستی ئێوەبەی شامەست پوختەد ەنەنووسیارێکی بد
 

 ەبک ەر بودجەسەکار ل (11
 ەندیان بەیوەی پەو پێشنیازانەر ئەسەبێ لەریت هەکاریگ ەوڵ بدەه

 ەی بودجەربارەی کاتی گفتوگۆ دەربارەواو دە، زانیاری تەیەه ەوەبودج
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کانی ەپارت ەک لەی ەوڵ بدەه .ەبک ەخۆتی بۆ ئاماد پێشکات .ەیدا بکەپ
ی ەپرۆس ەی تۆ بگرن لەکەزانی پێشنیەی الیەڕازی بک تەحکوومنێو 

 دا.ەبڕیاردانی بودج
 

  ەبک «رمیی گشتیەنووسراوی ف»داوای  (12
گۆڕکێی ەنام ە، بۆ نموونەبک «رمیی گشتیەنووسراوی ف» یداوا

بۆ  ەایێدیان تگرینگزانیاری  ەنامان مەکان. ئەرمانگەت و فەزارەو
 رنج بێت بۆ مێدیا.ەجێی س ەنگوباسیشی تێدایەخۆتان و د لۆببیکاری

 

 ەبک ەوەکۆڵینلێ داوای (13
 ەل بێەخشت هەن و خۆت کار ەوێتەبک ەوەلێکۆڵینی ەپرۆس ەوڵ بدەه

 یریەکاریگ ەدوور ل ەکەوەلێکۆڵینر ە. گەکەوەلێکۆڵینبڕیاردانی شێوازی 
 . ەش بکەپێشک ەالوەل پێشنازی خۆت، ەدەکۆڵ م ،کار ەوتەتۆ ک

 

 ەبک ەئاماد Submission for Comment «رنجنامهەس»اڵمی ەو (14
 ەبدیدی خۆت  ەیەت هەرفەبێت، دەواو دەک تەیەوەکاتێک لێکۆڵین
یان ەمە. ئەوەیتەڕوون بک «رنجنامهەس»گوترێ ەپێی د  ەنووسراوێک ک

ی ەنەو الیەنها بۆ ئەک تەسێک، نەموو کەبۆ ه ەیەتێکی ئاواڵەرفەد
و ەموو ئەڵ هەگەندیش لەیوەوجا پەئ. ەی لێکراو« رنجنامهەس»داوای 

ی ەوڵ بدەی هەوەبۆ ئ ەیان لێ کراوەرنجنامەداوای س ەک ەبگر ەنانەالی
   دا.ەو باسەر بۆچوونیان لەس ەیتەکار بک
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 Letter of Regulation «ڕێسانامه»ر ەسەری لەکاریگ (15

کانی ەرمانگەکاروباری ف ەوەی سااڵن« ڕێسانامه»ڕێی  ەل تەحکووم
 ەل ەستتەبەچاالکی م ەکام ەڵ خۆتدا بڕیار بدەگەل .ەکاتەد ەخۆی ئاڕاست

ر ەرمانبەکام ف ەبزان ەبکرێت. پرسیار بک ەپیاد ەوەرمانگەف ەفاڵن
ی « ڕێسانامه»یری ە. سەیەرمانگەو فەی ئ« ڕێسانامه» ەل ەرپرسەب
  .  ەبک ەئاماد ەتەو بابەو پوخت ل ختەنشنووسێکی ەو تۆش ڕ ەشتر بکپێ

 

 کانەر پارتەسەری لەکاریگ

 ەبک ەئاماد Parliamentary bill یتارمانەرلەشنووس بۆ پێشنیازی پەڕ (16
مانتارێک ەرلەپ ەل و داوا ەبک ەئاماد یمانتارەرلەشنووسی پێشنیازی پەڕ
 مانداەرلەپ ەل ەو پێشنیازەمانتارێک ئەرلەر پە. گستۆەئ ەبیگرێت ەبک

تی ەسیاس ەشێک لەب ەبێتەد ەکەڕۆکی پێشنیازەوا ناوە، ئش بکاتەپێشک
 کات.ەتی دەرایەنوێن ەکەمانتارەرلەی پەو پارتەئ

 

 ەبک ەدائام Party bill ەشنووس بۆ پێشنیازی پارتەڕ (17
ی ەی پێشنیاز بۆ کۆنگرکردنشەاڕۆژی پێشکدو ەبزان ەک بکەیدۆزییەپ

ی ەئاڕاستپێشنیاز  ەبک ەکەپارتندامانی ەئ ەوا لا. دەیەکان کەبااڵی پارت
بۆ داڕشتنی  ەگیی خۆشت پێشان بدەن و ئامادەی خۆیان بکەکۆنگر

 .ەتەو بابەپێشنیازی ل
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 ەڕێی مێدیاو ەکان لەپارتر ەسەری لەکاریگ (18
یی ەمێدیای ناوچ ەها لەروەکان و هەمێدیای ناوخۆی پارت ەسوود ل

و ەتی ئەسیاسی ەربارەد ەخنەڕ رنج وەی سەوەکردنبۆ باڵو ەربگرەو
و ڕێکخستنی ڕای  کردنوڵی سازەه ەو پارتەی ئەکۆنگر ەر لە. بەپارت

 ستان.ەی پکردنبۆ دروست ەگشتی بد
 

 ەی نامکردنەئاڕاست (19
سوودی بۆ  ەها داڕێژەو پرسیاری و ەکان بکەی پارتەستائاڕ ەنام

اڵمی ەو و ەلەگەو نامەی ئەربارەبێت. زانیاری دەلۆببیکاریی خۆتان ه
 مێدیا. ەب ەکان بدەپارت
 

 دیداردا ەی پرسیار لکردنەئاڕاست (20
، ەیەی گشتییان هەی ئاواڵەوەکان کۆبوونەرچاوی پارتەرپرسانی بەب
اڵمێکی ەر وەه. ەبک ەدارانەتمەو سیاسەی ئەو پرسیار ئاڕاست ەب شدارەب
بێ ەمێدیا. پاشان دیڤچوونت ه ەرەو زوو بید ەبوو تۆماری بکەشیان هەگ

 ەو کارانەپاش ساڵێک ئجێ بکرێت. ەجێب ەیمانەو پەئ ەو داوا بک
 .ەنگێنەڵسەه
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 EU ورووپاەئکێتیی ەیر ەسەری لەکاریگتی ەی چۆنییەربارەئامۆژگاری د 10

ڵ ەگەل ەوتۆی نییەکی ئەجیاوازیی EUر بڕیاری ەسەل کردنبۆ کار دانوڵەه
تی خۆماڵی. سوود ەمان و حکوومەرلەر بڕیاری پەسەل کردنبۆ کار دانوڵەه
م ەی لۆببیکاریی گشتی و ئەربارەد Westanderکانی ەئامۆژگاریی ەل ەربگرەو

 ر.ەس ەشی بخەخااڵن

سی ەک 20ندین گرووپی ەچ ەسااڵن ەیەه یبۆ EUمانتارێکی ەرلەر پەه (1
 یندی کوردستانیەوەڕ ەل ەربگرەوبانگهێشتی بروکسل بکات. سوود 

ی ەکەاڵتەو EUمانتارانی ەرلەڵ پەگەندی لەیوەی پکردنورووپا بۆ سازەئ
کرێ ەو د EUە ل ەیەمانتاری هەرلەپ 18اڵتی سوێد ەو ەخۆیان، بۆ نموون
 ربگیرێ.ەسوودیان لێ و

 

 ەست پێ بکەد ەوەکۆمیسیۆن ەل (2
 ەم مافەبێت، ئەری هەستپێشخەمافی د ەنەالی ەدا کۆمیسیۆن تاک EU ەل

ری ەفتەد»م ەکە، یەیەی ه«رەفتەد». کۆمیسیۆن دوو ەپاوانی کۆمیسیۆن
)پێشنیازی « ری سپیەفتەد»میان ەو دو (گفتوگۆ مایەبن) «سکەک

 ەستتەبەی تۆ مەو دۆزەئ ەڕێ بزانەدا بگەرەفتەم دوو دەل ر(.ەسەچار
 .رباسەب ەتەخراون

 

 ەکان بکەر ڕاپۆرتسازەسەکار ل (3
EU 736 ەل ەوەکرد ەمیان بەکی کەیەماراڵم ژەب ەیەمانتاری هەرلەپ 

ی خۆی « ڕاپۆرتساز»موو دۆزێک ەن. هەدەنگ دەموو بڕیارێکدا دەه
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م کۆمیسیۆن و ەر هەرانبەکات بەورووپا دەمانی ئەرلەتی پەرایەنوێن ەیەه
ڕاپۆرتسازی »موو گرووپی پارتێک ەوجا هەزیران. ئەنی وەنجومەم ئەه

 .ند بگریتەهەب ەان« ڕاپۆرتساز» مەئ ەگرینگ. ەیەی خۆی ه« رەسێب
 

 ەکەبیر مەکان لەبچووک (4
کانیش ەبچووک ە. گرووپی پارتەبزێودا  EUمانی ەرلەنێو پ ەل ەزۆرین
 ەل ەرانەم نوێنەئ ە، ئاگات لێیان بێت. دوور نییەیەیان هگرینگری ەنوێن
بۆ الی خۆیان  ەی دۆزێکدا بتوانن زۆرین( ەلەموعام - ەرەوبە)بێن وداەس

 ڕابکێشن. 
 

 ەبب ەوەی کۆبوونشدارەب (5
ڵک. ەخ یەبۆ ئاپۆر ەیەئاواڵ EUمانی ەرلەپکانی ەوەشێکی زۆری کۆبوونەب
ڵ ەگەندی لەیوەوچان پەکورتکاندا و کاتی ەوەکۆبوون ەل ەشداری بکەب
نگری بۆچوونی تۆن و ەدا الیەو دۆزەی لەوانەم ئە. هەمانتاران بگرەرلەپ
  ی ڕاڕان.ەوانەم ئەه
 

 ەناوی خۆت تۆمار بک (6
داوای  ەیەن بۆیان هەکەد EUی مانەلرەدانی پەرەوام سەردەسانێک بەک

ک ە. ناوی خۆت وەوەژوور ەن بۆ چوونەکی بکەسەکی ەسااڵنکارتێکی 
ران ەدانی بڕیاردەرەی ئاسانتر بتوانی سەوەبۆ ئ ەلۆببیست تۆمار بک

 یت.ەر بکەسەیت و کاریان لەبک
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 ەاڵت بکەو ەمانتارانی فاڵنەرلەر پەسەکار ل (7
ند ەهەکان( بەاڵتەو)ڕای گشتیی ڕای گشتیی میللی  ،EUمانتارانی ەرلەپ
ندی ەوەڕ ەرگرتن لەسوود و ەڵبژاردن. بەو هەمەتی دەتایب ەب ،گرنەد

اڵت )بۆ ەو ەمانتارانی فاڵنەرلەنگدانی پەورووپا جۆری دەئ ەکوردستانی ل
 ەبک ەیان ئاڕاستە، نامەکێش بکەخشەدا ن EUمانی ەرلەپ ەسوێد( ل ەنموون
 بێت.ەریان هەسەریت لەکاریگ ەوڵ بدەو ه
 

 ەری دروست بکەکاریگ ەوەتەڕێی حکووم ەل (8
نی ەنجومەڕێی ئ ەدا ل EU ەندام لەاڵتانی ئەموو وەتی هەحکووم

 ەب –توانی ە. تۆ دEUتی ەر سیاسەسەل ەیەریان هەکاریگ ەوەزیرانەو
 ەنااڵنەو کەسوود ل –ورووپا ەندی کوردستانیی ئەوەڕ ەرگرتن لەسوود و

ری ەفتە، دەکەاڵتەتی وەندی حکوومەتمەتی تایبەزارەو ەل ەربگریت. جگەو
تی ەموو حکوومەوجا هە، ئەیەشدا هەتەو حکوومەل EU ەت بەتایب
ی ندەیوەپ ەیە. بۆت هەیەتی هەرایەبروکسل نوێن ەندام، لەاڵتێکی ئەو
 یت. ەموان ساز بکەڵ هەگەل

 

 ەربگرەاڵت وەی وەرانی دیکەنوێن ەسوود ل (9
 ەیەیان هەری دیکەدا نوێن EU ەتییان لەرایەنوێن ەل ەندام، جگەاڵتانی ئەو
رێمی جیاواز. ەکان و هەورەندیکا گەری سەنوێن ەبروکسل، بۆ نموون ەل
 ەیتە، بکەوەی خۆتانەکەدۆز ەندیدار بەیوەسانی پەمانیشدا کەتوانی لەد
 ری. ەناڵی کاریگەک
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 بێەمێدیادا ه ەنگت لەد (10
، بانگهێشتن بۆ داریهۆی ناو ەببێت ەوور نییمێدیادا د ەل گرتنجێ
موان باشتر: ەه ەگرووپی کاری نێو کۆمیسیۆن و ل ەشداری لەب
 ەها بکەر مێدیای وەسەخت لەج زا.ەی شارەست هێنانی پێگەدەو
، بۆ ەوەیخوێننب ەرانی دیکەندانی کۆمیسیۆن و بڕیاردەمانتاران، کارمەرلەپ

 .European Voice ەنموون
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 انڵستەرهەبی ەرەبر ەسەری لەی کاریگەربارەئامۆژگاری د 10

. ەوەنەبد ڵستانەهرەی بەرەب ەئاوڕ ل ەگرینگی لۆببیکاریی خۆتان کردنوەبۆ پت
و ەان ئڵستەرهەبکاتێک  ەوەرییەژێر کاریگ ەوێتەکەتیش دەحکووم ەیەجار ه

 ورووژێنن.ەد ەی ئێوەدۆز

 

 ەرگرەوت ەرفەد (1
 ەیەوەر ئەبەشێکی لە. بەان ئاسانترڵستەرهەبتی ەسیاس ەری لەکاریگ

ان یپێ ،ەمترەچوونی خۆکردیان کدیڤو  ەوەان توانای لێکۆڵینڵستەرهەب
الی ەب ەیەوەی ئەشێکی دیکەربگرن، بەتوانای تۆ و ەسوود ل ەخۆش

یمانی ەپ ەنەگر بن و گۆڕانکاری بکەخنەڕ ەئاسانتر ەوەانڵستەرهەب
 ڵبژاردن.ەه
 

 ک پارت بکهەر یەسەخت لەج (2
، ەیەی ئێوەو دۆزەاندا باشتر هاوسۆزی ئڵستەرهەبنێو  ەکام پارت ل ەبزان
دۆزی خۆی  ەو ب ەکەوکێشی باسەجڵ ەببێتی ەوەبۆ ئ ەر بکەسەختی لەج

 . بزانێت
 

 ەکی خۆت پێشان بدەتوانای هێز (3
بێ. پێشانی ەی دەورەی گەوەنگدانەان دڵستەرهەبکانی نێو ەپێکهاتنی پارت

 ەبێت و ببێتەری هەکاریگمێدیادا  ەلتوانێ ەچۆن د ەی ئێوەو دۆزەئ ەبد
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داڕشتنی گوتار  نگوباس،ەی دەوەکردنپێشنیازی باڵوڵبژاردن. ەدۆزێکی ه
 .ەش بکەو ئاماری نوێ پێشک

 

 ەش بکەپێشکپێشنیازی پێکهاتن  (4
 ەناکۆکن، ل یرەسەان لڵستەرهەبو ێکانی نەنەالی ەیەر باسێک هەگ

. ەو ناکۆکییەی ئەوەواندنەبۆ ڕ ەبکو سازشێک پێشنیاز  ەوەوردب ەکەباس
 .گرینگی ەورەنگوباسێکی گەد ەبێتەد ەتەو بابەپێکهاتنی ل

 

 ستەد ەبگرش ەدۆزی ک (5
 ەک ەتوانی پێشانی بدەر دە. گەگرینگکان ەموو پارتەش الی هەدۆزی ک

ر ەتی گەتایبەب و ەیەش هەر کەسەتی لەریی ئایەکاریگ ەی ئێوەکەدۆز
ت، ێب ەوەمەدەتی کاری بەرفەی دکردنکنیکی و زیادەوتنی تەپێشک

 .جێ بگرێت ەشانستان زۆر
 

 ەوەر بکەسەکان بەرۆک پارتەی هاوکارانی سەستەد (6
نگ ەتیان بۆ هاوئاهەسیاس ەیەکان هاوکاریان هەڵستەرهەب ەرۆکی پارتەس
ر ەسەل ەوەرەو دەی ڕووەوەڕێژن بۆ ئەڤی هاوکۆیان بۆ دادەن و ڕۆژەکەد

 ەم هاوکارانەن. ئەڵوێست پێشان بدەک هەرۆک پارت یەئاستی س
 .ەندی میللییەوەرژەرۆشی بەپ ەدۆزی ئێو ەک ەو پێشانی بد ەوەر بکەسەب

 

 ڵستەرهەی بەرەبڵ گرووپانی کاری ەگەل ەندی بگرەیوەپ (7
تی ەبۆ داڕشتنی سیاس ەیەتیان هەکان گرووپی کاری تایبەڵستەرهەب ەپارت

و پێشنیازیان  ەبگر ەو گرووپانەندامانی ئەڵ ئەگەندی لەیوەهاوکۆ. پ
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 ڵبژاردن.ەو هەمەشی دەی کاری هاوبەربارەد ەش بکەپێشک
 

 کانەنێوخۆی پارتی ەر پرۆسەسەل ەری دروست بکەکاریگ (8
ی ەر پارتێک پرۆسە، هەرەب خۆیودای نێوەڵ گفتوگۆ و سەگەریب لەهاوت
سانی ەڵ کەگەندی لەیوەتی خۆی. پەبۆ داڕشتنی سیاس ەیەتی هەتایب

 شنیاز.ێزانیاری و پ ەب ەو هاوکارییان بک ەبگر ەو پرۆسانەری ئەبڕیارد
 

 تەکانی حکوومەلێک ترازانی پارت (9
ر بتوانیت ەگبێت. ەرم دەڵبژاردن گەو هەمەدڕۆژگاری ی سیاسی ەمەگ

ت ەکانی حکوومەیمانەوپەه ەتوانێ پارتەت دەی دۆزێکی تایبەپێشانی بد
 ڵستان.ەرهەر بەسەبێ لەریت هەتوانی کاریگەوا باشتر دەلێک بترازێنێ ئ

 

 نگاریەرەب (10
ی ەوەنگاربوونەرەبۆ ب ەیەسوودی ه ەوێی ئەو دۆزەچۆن ئ ەپێشانی بد

تی ەیارمنجامی ڕاپرسی. ەپشتیوانیی ئ ەویش بە، ئتەی حکوومەرەب
ئاشکرا  داتەکاری حکووم ەلیمانشکێنی ەخاڵی الواز و پ ەڵستان بدەرهەب

 بکات.
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 یمانەی هاوپتەی حکوومەرەر بەسەری لەی کاریگەربارەئامۆژگاری د 10

تی ەی سیاسەخشەست نەد ەگرێتەت دەیمان حکوومەکی هاوپەیەرەکاتێک ب
ر ەسەبێت لەری هەتی کاریگەستیەبەی مەسەک وەگۆڕدرێ. ئەاڵت دەو

 موار بکات.ەوتی خۆی هەڵسوکەکاری و هەڵگەبێ بەت دەتی حکوومەسیاس

 بێەندیداری هەیوەزیری پەو ەبک ەو پارتەر ئەسەخت لەج (1
تیی خۆی ەرپرسایەیمان بواری بەی هاوپەرەکانی نێو بەپارت ەک لەر یەه
ر ەه ەی دیکەوانەئ ەیەوانەاڵم لەب ەاڵتی زیاترەسەمیان دە. ئەیەه
اڵتێکی ەسەدا دەو دۆزەو ل بێت گرینگ ەالوەتی بەیان دۆزێکی تایبەکەی
زیری ەو ەیت کەبک ەو پارتەر ئەسەخت لەتۆ ج ەگرینگبێت. ەی هەورەگ
 .ەتۆوی ەکەدۆز ەب ەیەندیداری هەیوەپ

 

 نگی بێتەنی هاوئاهەنجومەئ ەئاگات ل (2
 اڵمەن، بەدەهاوڕا پێشان دخۆیان  ەوەرەو دەیمان ڕووەی هاوپەرەب ەڕاست

بۆ  ەیەنێکیان هەنجومەئ ەوەر ئەبەل. ەیەخۆدا بۆچوونی جیاوازیان هێون ەل
کێ هاوسۆزی  ەو بزان ەوەر بکەسەب ەنەنجومەو ئەندامانی ئەنگی. ئەهاوئاه

 .ەو کێ ڕاڕای ەیەدۆزی ئێو
 

 ەرگرەو خشهێنانەنویستی  ەسوود ل (3
ویستی خۆنواندن و اڵتی زیاتر بێ، ەسەددا ەیتیەیمانەو هاوپەر پارتێک لەگ
وڵ ەهبێ. ەهێز دەب ەکانی دیکەالی پارت تداەباسێکی تایب ەل خشهێنانەن

 ند بگرێ. ەهەب ەی ئێوەکەیت دۆزەڕازی بک ەو پارتانەک لەی ەبد



  87/96   رەی ڤێستاند« ندسازیەیوەپ»ی ەڕێنام

 یمانەی هاوپەرەڵبژاردنی بەر مانیفێستی هەسەبێ لەریت هەکاریگ (4
هێنێ ەت پێک دەکاری تایبیمانی گرووپی ەی هاوپەرەڵبژاردن، بەه ەر لەب

رانی ەنوێنیمان. ەی هاوپەرەتی حوکومڕانیی داهاتووی بەبۆ داڕشتنی سیاس
 .ەوەر بکەسەدا بەم گرووپانەن لاکەپارت
 

 ەی کۆمپانیا بگرەڕوانگ (5

ن پێداویستیی ەسانی خاوەش یان کەک ەبۆ نموون –ر بوارێکدا بێت ەه ەل
ی ەمای ەبێتە، دەپێشنیازی ئێو ەیت کەپێشانی بد ەوڵ بدەه -ت ەتایب
 تی کار.ەرفەی دکردنزیاد

 

 ەوەکەم تاریمانەرلەپێشنیازی پ ەنها لەبیر ت (6
تاری مانەرلەبێ، پێشنیازی پ ەماندا زۆرینەرلەپ ەت لەی حکوومەرەر بەگ

Parliamentary bill مانتارانی ەرلەپ ەوڵ بدەهنامێنێ.  یەنگەو سەئ
 «مانتاریەرلەی پەوەلێپرسین»یت ەیمان ڕازی بکەی هاوپەرەب

Interpellation  ندیدار ەیوەزیری پەی وەنووسراو ئاڕاستو پرسیاری
  ن.ەبک
 

 ەرگرەو EUتی ەرۆکایەی سەماو ەسوود ل (7
 ەی فاڵنەوەل ەرگرەورووپا، سوود وەندی کوردستانیانی ئەوەڕێی ڕ ەل
سوێد  ەبۆ نموون –کی دیاریکراو ەیەبۆ ماو EUرۆکی ەس ەبێتەد تەوڵەد
 . ەرۆکەس ەوە 2009مانگی ژوالی  ەل
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 ەڕاکێش EUمانتارێکی ەرلەرنجی پەس (8
ی ەکەاڵتەخۆی وێوتی نەسیاس ەل« وهەتەدوور خراون» EUمانتارانی ەرلەپ

 ەی ئێوەکەهاوسۆزی دۆز ەوەمانتارێک بدۆزیتەرلەپ ەوڵ بدەخۆیان. ه
نێو  ەی خۆی لەکەتی پارتەر سیاسەس ەکار بکات ەالی خۆی ەبێت و ل

 اڵتدا.ەو
 

 بنێ تەندانی حکوومەکارم ەلڕوو  (9
ندانی ەی کارمەمێنی زۆربەی دەوەچن، ئەداران دێن و دەتمەسیاس

م ەاڵتن و هەسەن دەم خاوەه ەمانەمێنن، ئەی دەوەل ە. جگەتەحکووم
 .ەدیداریشیان ئاسانتر

 

 کان بێتەڕاپرسیی ەئاگات ل (10
 ەمینەو ک ەرازووی زۆرینەت ە. لەمان بزانەرلەی سیاسیی نێو پەخشەن

 ەاڵت بێ، دوور نییەکانی وەڕاپرسیی ەوجا ئاگایشت لە. ئەوەوردب
 بێ.ەی هەنجامی دیکەڵبژاردنی داهاتوو ئەه
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 ی کالسیکی لۆببیکاریەڵەه 10

ی لۆببیکاریی چوست و ەربارەشمان کرد دەی پێشکەو ئامۆژگارییانەل ەجگ
 رچاو.ەب ەینەخەی کالسیکی لۆببیکاری دەڵەه 10ی ەدا لیستەر، لێرەکاریگ

 .ەیەوەمەدەوتنیان بەژێرک ەاڵنەم هەبیت! ئەن ەوەڵەتە، بەوریا ب
 

 ەخشەملنانی بێ ن (1
کان و ەڵوێستی پارتەی هەوەمپێنێکی لۆببیکاری بێ ئەک ەینەخەخۆمان د

 ەوەر ئەبەڕێژ کردبێ. لەخشەندیدارمان نەیوەی پگرینگی ەنی دیکەالی
 بن.ەگیر د ەوەچیی ەب ەکانی ئێمەکارییەڵگەنازانین ب

 

 وتنەنگ کەدر (2
 ەوەتەباڵو کراو ەکەبێت، پێشنیازەکمان دەرتەخۆمان و ب ەوینەکەکاتێک د
 .ەنی لێتۆژ کراوەی الیەو ئاڕاست

 

 مساردیەخ (3
ران ەڵ بڕیاردەگەندی لەیوەڕێمان پ ەک دێتەیەنها کاتێک کێشەت
ر ەگرم بێ. ەڵیان گەگەندیمان لەیوەوام پەردەی بەوەئ بری ەلگرین، ەد

 ین.ەستخۆشییان لێ بکەرچوو ناچین دەبڕیاریش د
 

 ەوەکردنخۆ دووپات (4
ر گوتارنووسین بۆ ەب ەوەینەبەنا دەپ ەین. بۆ نموونەکەک جاران دەر وەه
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 بری ەلمی خوێندن ەو سیست ەی خراپی بینای فێرگەربارەکان دەڕۆژنام
و  دانەرەم بۆ سەین هەک بکەیەداران بانگهێشتی فێرگەتمەی سیاسەوەئ
 دا. ەیەو فێرگەبۆ گفتوگۆ لم ەه
 

 کردنەدز (5
ر بڕیاری ەسەنگی کار لەخامۆشی و بێد ەب ەباشتر ەخۆڕا پێمان وای ەر لەه

 ەینەی ڕای گشتی و مێدیا بککردنی سازەوەبری ئ ەین، لەسیاسی بک
 پشتیوانی لۆببیکاریی خۆمان. 

 

 ەزموو باشترەن ەزموو لەماستی ئ (6
ی ەوەبری ئ ەلین ەکەهاوکارانی دێرین دناسیار و ڵ ەگەنها لەهاوکاری ت

نگمان ەمێدیادا س ەو ل تەسیاس ەهاوکاری نوێ، لدۆست و ن بۆ یڕێەبگ
 .ێتزیاد ب یانپێ
 

 دۆستی نوێ بری ەلیاری نوێ ەی نکردنیداەپ (7
یار بۆ خۆمان دروست ەئاسانی ن ەب ەگرتوو ەوەناکۆکیی ەها خوومان بەو
بری  ەرگری و داکۆکی، لەب ەونەین بکەکەی ناچاریان دەوەین بەکەد
 .ەوەین خاڵی هاوکۆ بدۆزینەوڵ بدەی هەوەئ

 

 بینەدرشتبینی وردن (8
 ەینەبەنا دە. زۆر جار پەو ئامانج ناڕوونەڕوو یەاڵم ڕێگەب ەڕوون شائامانج

 ەستەرجەئامانجی بالچی ەک« وەم یان ئەیان ئ»ک ەی وەواژەستەر دەب
 ر ڕێ.ەسەزۆرن ل
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 ەرەبڕیاردرپرس ەبابای ب ەپێمان وای (9
زیری ەدیداری و ەتەیشتووینەی گەوەین بەکەزۆر جار شانازی د

اڵتی ەسەن دەسی خاوەڕیین بۆ کەوردی بگ ەی بەوەبری ئ ەندیدار لەیوەپ
 دا.ەو دۆزەر لەی بڕیاردەڕاستین

 

 رج و داواکاریەماشێنی م ەکردنخۆ (10
رج و داواکاریی ەی مەوەین بەکەراسانیان دەرپرساندا هەدیداری ب ەل

ها ەربڕینمان وەی دەی شێوەوەبری ئ ەین، لەکەد ەئاڕاستختیان ەس
ی خۆی ەڕاسپاردهاوگوتار و  ەب ەر ئێمەرانبەداری بەتمەبێت سیاس

 بزانێت.
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 مانانی خۆرەئامۆژگاری بۆ ڕکاب 5

تی کاری ەکی تایبەیەبیرۆک PR «ندسازیەیوەپ» ی Westanderکۆمپانیای 
ین بۆ ەدەوڵ دەه ەئێم. ەبازاڕدا باو ەی لەوەل ەجیاواز ەوەزۆر ڕوو ەل ەیەه

م ەویش هەن بیری نوێ ئەی خاو PR« ندسازیەیوەپ» زیادبوونی کۆمپانیای
ر ەبەر لەهندی بازاڕ. ەژەم بۆ تەو ه ەیەی کارەم ڕشتەندی ئەشەبۆ گ

 ین.ەکەرانمان دەی ڕکابەئاڕاست کیەئامۆژگاریی کرد 5دا ەلێر ەشەوەئ
 [.ەڕۆکەند: تێری ناوەژە، تەی ڕووکارەوەشانەند: گەشە]گ

 ەبەکتیڤ( مەکی )ئۆبژەتەباب (1
تی: ەی خۆیدا نووسیویەڕێنام ەل PR «ندسازیەیوەپ» یەسازمانی ڕشت

ئاکاری گشتیی  یویەیڕەوا بێ و پەپێی قانوون ڕ ەنێک، بەر الیەه»
 ەئێم«. وهەت بکرێتە، داوای ئامۆژگاری کرد نابێ ڕبکاتدروست 

 PR «ندسازیەیوەپ» ین کۆمپانیایەکەداوا د ەوەیەو گوتەی ئەوانەپێچەب
م ەڵیدا هاوسۆزن. ئەگەخۆیان ل ەستۆ کەئ ەبگرێت ەو کارانەنها ئەت
 ەتبێەدم ەخات، هەر دەنداندا سەکارم ەم شانازیی کار لەه ەڵوێستەه
بۆ باشترین هۆکار  ەبێتەش بترازێت دەوەل ار.ڕیک وودیر بۆ سەبەستەد

 .ەبۆ کۆمپانیاک و دڵسۆز ەڕاکێشانی هاوکاری نوێی کارام
 

 ەوەشارەکانت مەلیستی کڕیار (2
لیستی کڕیارانی خۆی ئاشکرا  ەیەه PR «ندسازیەیوەپ» م کۆمپانیایەک

ئازاد بێ  ەڕێگکات ەداوا د PR «ندسازیەیوەپ» یەبکات. سازمانی ڕشت
هاوکاریی کۆمپانیا و نهێنی  ەب PR «ندسازیەیوەپ» بۆ کۆمپانیای
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ی ەوانەچپێ ەببێت. ەهت ەر سیاسەسەریی لەبکات کاریگ ەسازمانی دیک
تی ەرپرسایەببێ ەد PR «ندسازیەیوەپ» ڵێین کۆمپانیایەد ەوان، ئێمەئ

بێ لیستی ەبگرێت. د ەی دێمۆکراتیی ئاواڵەپرۆس ەستۆ و ڕێز لەئ ەبگرێت
بێ ەکات دەلۆببیکاری د یەو کۆمپانیایەکانی خۆی ئاشکرا بکات. ئەکار

 بگرێ.ستۆ ەئەی وی خۆەکەی کارتیەرپرسایەب
 

 ەکەی کاری خۆت جادووپۆش ممێتۆد (3
رپۆش ەی کاری خۆیان سمێتۆد ەیەه PR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای

ر ئاشکرای ەگ ،ەرێکی ساکارەستیشیان گرانفرۆشیی هونەبەن، مەکەد
 ەوان، پێمان وایەی ئەوانەپێچ ەب ەبێ. ئێمەش فێری دەڵکی دیکەن خەبک

کان فێری ەبدات کڕیاروڵ ەبێ هەد PR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای
بۆ کڕیاران سوودێکی  گشتیەب. نەبک PR «ندسازیەیوەپ» ریەهون
 ستۆ.ەئ ەکیی خۆیان بگرنەرەندی دەیوەکاری ڕۆتین و پ ەیەورەگ
 

 ەکەری مەرانسەر ستراتیژی سەسەخت لەج (4
 ەوەن ببازاڕی خۆیا ەیەه ەورەی گ PR «ندسازیەیوەپ» زۆر کۆمپانیای

ی ەوانەپێچ ە، بەڕێژن. ئێمەری دادەرانسەستیژی ن گۆیا ستراەکەرم دەگ
بێ ڕێبازێکی ەد PR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای ەوان، پێمان وایەئ

، ەکییەدوایدا وێڵن کاری کردەکانمان بەی کڕیارەوەئر. ەب ەکی بگرنەکرد
ک دۆکیومێنتی گشتگیری ەن« ی؟ەچی بکات و ک ێک»ی ەنموون ەل

 ستراتیژی.
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 رەهاند ەکەترس م (5
ر ترسی ەسەخت لەتوندی ج ەب ەیەه PR «ندسازیەیوەپ» کۆمپانیای

ی داهاتێکی ەمای ەبێتەکی کورت دەیەبۆ ماو ەمەئ –کات ەد ختانگەس
 جڤاتید، ەیاندنی دژ و بەڕاگ ەر ترس لەسەوامبوون لەردەاڵم بەزۆر. ب
 ڵێین کۆمپانیایە، دەوانەی ئەوانەپێچ ە، بەئێمکات. ەیدا دەنۆک پەترس
کی زیاتر کۆمپانیا ەیەی ژمارەوەکار بکات بۆ ئ ێبەد PR «ندسازیەیوەپ»

ی ەڕوانگ ەبێ لەر نەهیدانی کاری جڤاکی. ەم ەو سازمان بێن
تیی ەچۆنی ەرن بەی بەڵکانێکی زۆر پەخ ەگرینگ، ەوەدێمۆکراسیی

 .مێدیاکاریی سیاسی و ەرخاندنی پرۆسەچ

  



  95/96   رەی ڤێستاند« ندسازیەیوەپ»ی ەڕێنام

 ەیەم نامیلکەکانی ئەزاراو لیستی

 تیەنای ە، بڕوانPositiveتیڤ ەتی: پۆزەئای (1

 کەت ە، بڕوانەوە، کاردانReactionک ەرتەب (2

 Party bill ەپێشنیازی پارت (3

 Parliamentary billمانتاری ەرلەپێشنیازی پ (4
 Public Relations - PR ندسازیەیوەپ (5
 ندەشەگ ە، بڕوانڕۆکەتێری ناو Growthند ەژەت (6
 کەرتەب ە، بڕوان، کارActionک ەت (7
بێ ەند خاڵێکی دەی چکردنلیستێک بۆ تۆمار Checklistچێکلیست  (8

 نجام بدرێن.ەئ
 ستاوێژ: ئامرازەد (9

 ربڕینە: دەواژەستەد (10
 دواداچوونەدیڤچوون: ب (11
 Publicityیاندن ەڕاگ (12
 Letter of Regulationە ڕێسانام (13
 رەکچەساختار: بونیات، پێکهات، ستروکتور، ستر (14
 Organizationسازمان: ڕێکخستن  (15
 ەزمەیران، ئەختانگ: قەس (16
 Submission for Commentە رنجنامەس (17
 ەوەکردن: شیەشرۆڤ (18
ند. ەژەت ەبڕوانی ڕووکار و ڕووخسار. ەوەشانەگ – Prosperity ندەشەگ (19

سعوود ە، م«سازیی پێوانهەزاراو»کتێبی  ەند: بڕوانەشەند و گەژە]ت
 د[.ەمەمح
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ن ەالی ەتێکی سازدراوی ڕێکوپێک لەڵمەه ەوات  Lobbyingلۆببیکاری  (20
اڵت بۆ ەسەو دەت ڕووەخولیای تایبن ەسازمان و گرووپی خاو

 ی پشتیوانی.کردنیداەپ
 Interpellationمانتاری ەرلەی پەوەلێپرسین (21
 ەمفت: خۆڕایی، بێ پار (22
 ، ڕێباز، شێوازMethodمیتۆد  (23
 Negativeتیڤ ەتی: نێگەنای (24
اڵم ە، بەڕۆیشتو« رەبەخ»واتای  ەب ەنووچ .Press Release ەنووچ (25

 . ەکار هاتووە، بەوەنێکەالی ەت لەتایبی ێکیاندنەواتای ڕاگ ەدا بەلێر
 ، ڕۆڵەنۆر (26

...«» 

 


