
 بابةت: طوتارى ميديايى

 بةش: راطةياندن

 قؤناغ: سيَيةم

--------------------------------------- 

 كةرةستةكانى شيكردنةوةى طوتار 

 ،كاراكاى ىييَس، كارليَكةريي كة كةرةشتةي )بريؤكةبريتيية لة شيصتةميَكي  ى ميديايىطوتار
بةشنت( دةطريَتةوة، لة ثيَهاوي بةديًيَهاني ئاماجنطةليَكي شةملاندى و ضوارضيَوةي ثشت نىكائاراشتة

ؤياندا، كة خنسيك بةيةكرت لةنيَو ى )تصورات(ى دياريكراو، لةنيَو ضوارضيَوةيةك لة شيصتةم و بؤضوون
رييَن بيَت امةي ثةيوةنديية و ئةوةي روودةدات لة ئةجنامي كاريطةري ضي ئة)جوير(ةكةى نكرؤكةكةي 

ياى نةرييَن لةشةر وةرطر، كة بة دةنطدانةوةي نةرييَن ياى ئةرييَن ياى بيَاليةى ناشراوة، يةموو ئةو 
 .خةلَككردني جيَكارليَكةريانة كاريطةري يةية بةئةرييَن بيَت ياى نةرييَن لةشةر بةشداري

بتتؤ دةبةشتتتيَت  ى شتتةرةكىثشتتب بةضتتوار كةرةشتتتة   يشكةرةشتتتةكاني شتتيكردنةوةي طوتتتار  
، ئةمتتةب بتتةثيَي جتتةخت كتتردى لةشتتةر شتتيكردنةوةي طوتتتار و يةكتتةكاني       زانتتيين نتتاوةرؤكي طوتتتار  

ري كارليَتتك بكتتات لةطتتةهَ بةريتتةمًيَهاني طوتتتاردا كتتة رؤلَتتي خؤيتتاى       دواتتتريش ليَكؤلَيهةوةيتتةكي كتتردا  
 ئةم كةرةشتانةب ئةمانةى:طرنطرتيو دةبيهو لةوةي كة دةخيةنةروو، 

يتتتةكي واتابريؤكةيةكتتتة، يسريَكتتتة يتتتاى   :(الطروحااا  ) كةرةشتتتتةي شتتتيكردنةوةي بريؤكتتتة  -1
بتتةجؤريَك تيَطةيشتتتين طوتتتار    ديتتاريكراوة بةريةمًيَهتتةري طوتتتار دةيتتةويَت بتتة وةرطتتري بطةيتتةنيَت،      

دةروازةيتتتةكي  بكتتتة بةريةمًيَهتتتةري طوتتتتار دةيتتتةويَت. شتتتيكردنةوةي بريؤكتتتة   بتتتةو شتتتيَوةية بيَتتتت 
طرنطتتة بتتؤ شتتيكردنةوةي طوتتتار، ضتتونكة بريؤكةكتتة، بونيةيتتةكي يتتةكطرتووة بةريةمًَيهتتةري طوتتتار          

 ؤكتتتة يةنتتتديَك ار بتتتةشتتتيكردنةوةي بري بتتتةنيازي ضتتتةند ئامتتتاجنيَكي ديتتتاريكراو ثيَشكةشتتتي دةكتتتات، 



بونيتتةي يسرييتتة نتتةك بونيتتةي   لتتة ي شتتيكردنةوةي بونيتتةي بابةتةكتتة بتتةكاردةييَهريَت، مةبةشتتت    واتتتا
 زمانةواني.  

 شتتيكردنةوةي ييَتتسي كتتارا لتتة     فاعمتتة(: الكةرةشتتتةي شتتيكردنةوةي ييَتتسي كتتارا )  تتوي      -2
شتتتيكردنةوةي طوتتتتاردا بتتتةكاردةييَهريَت لتتتةناو ئتتتةو تويَميهةوانتتتةدا، كتتتة مةبةشتتتتياى ليَكدانتتتةوةي       

جياوازةكانتتتدا، لةوانتتتة رايتتتةكردني )شتتترة( ليَكؤلَيهتتتةوةي    ةكؤمةلَطتتت طؤرانكارييتتتة شياشتتتييةكانة لتتتة 
ئتتةو كتتةد و دامتتةزراوة و    بييَتتسي كتتارا  مةبةشتتت لتتة .  مممالنيَيتتةكاى لتتةنيَواى ييَتتسة جياوازةكانتتدا   
اشتتتةتيَك كاردةكتتتةى يتتتاى شيكى ديتتتاريكراو ؤ مةبةشتتتتيَبتتتحكومتتتةت و دةولَتتتةت و ريَكةراوانةيتتتة، كتتتة 

ى نيَتتتو شتتتيكردنةوةي ييَتتتسة كاريطتتتةرةكان بتتتؤ ريَهمتتتايي ديتتتاريكراو دةطرنةبتتتةر  و دةكتتتةى،  ثتتتةير ةو
طوتتتتاردا و ثتتتؤليَهكردني بتتتؤ ضتتتةند    ، لةميانتتتةي ضتتتاوديَريكردني ييَتتتسة ياوردةكتتتاى لتتتة   بريؤكتتتةكاى

يَكتتي رةنطتتة ثتتؤليَهكردى بتتؤ ضتتةند ييَس  كؤمتتةلَيَكي ديتتاريكراو بتتةثيَي ثيَوانتتةي طوجنتتاو بتتؤ ليَكؤلَيهتتةوة.  
اليتتةنطري و ئؤثؤزيصتتيؤى يتتاى بتتؤ ضتتةند ييَسيَكتتي بتتةرمي ميممتتي بيَتتت، لةطتتةَه توانتتاي ثتتؤلَيهكردني            
الوةكتتي بتتؤ ييَتتسي كتتارا لتتةناو يتتةموو دابةشتتكردنيَكي شتتةرةكيدا دواجتتار ضتتاوديَريكردني يةلَوَيصتتب         

ثيَي يتتتةر ييَسيَتتتتك و شتتتيَوازةكةي و كةرةشتتتتتةكاني و ثةرضتتتتةكردارةكاني و ئتتتةو كةرةشتتتتتانةي كتتتتة   
 .   دةشبَيةلَ

مةبةشتتت لةمتتة  (: حتلياامساراا ربسال   اا سسكةرةشتتتةي شتتيكردنةوةي ريَتترةوي شتتةملاندى )    -3
شتتتتيكردنةوةي ريَتتتترةوي شتتتتةملاندى و ضتتتتاوديَريكردى و ليَكؤلَيهتتتتةوةي بةلَطةكانتتتتة، كتتتتة نوشتتتتةر      

شتتةملاندني يتتاى رةتكردنتتةوةي يتتاى طومتتانكردى، لتتةو طوتتتة و        لتتة  يتتاى ئتتةوةي دةدويَ   بةكاريتتدييَنَ
و زانيتتتاري و رووداوانتتتة، كتتتة رةنطتتتة زمتتتاني طفتوطتتتؤ ببَيتتتتة زمتتتاني ئاراشتتتتةكردى و         بريؤكتتتة و را

رازيكتتتردى وة بريتيتتتة لتتتة كةرةشتتتتةي كاريطتتتةر لةوانتتتةب: بتتتةكارييَهاني بةلَطتتتةكاى بتتتؤ رازيكردنتتتي     
لةطتتتتةهَ خةشتتتتمَةتةكاني، بتتتتارودؤخي ئتتتتةم كةرةشتتتتتةية متتتتاوة دةدات   وةرطتتتتر بتتتتةجؤريَك بطتتتتوجنيَ

ةتيَكي ليَكتتؤلَراو لَتتروا ني بريؤكتتةكاني طوتتتار لةضوارضتتيَوةي شتتيكردنةوة، بتتة    بتتةدةركردى و ثتتؤليَهكرد 
 زيكتتتةر.ي ثاشتتاو ييَهانتتتةوةي را ريَطتتتة لةطتتةهَ ضتتتاوديَريكردني ثرؤشتتةي لتتتؤرييكي ئتتتةم بريؤكانتتةدا لتتتة   

شتتتيكردنةوةي طوتارةكتتتاني راطةياندنتتتدا يارمتتتةتي و ثالجشتتتب ثيَشتتتكةب      ريَتتترةوي شتتتةملاندى لتتتة  



ةمةنهتتد دةكتتات، كتتةم و كتتوري تايبتتةت بةشتتيكردنةوةي نتتاوةرؤك     كة دةولَدةكتتات تويَميهتتةوة زانصتتتية 
لتتتةثيَوةري جياكردنتتتةوة لتتتةنيَواى شتتتيكردنةوةي ضتتتةنديَب و ضتتتؤنيةتي ضارةشتتتةر دةكتتتات. تويَتتتمةر   

ي ثيَشكةشتتتكردني جيتتتاوازةوة لةاليتتتةى بةريةمًيَهتتتةرةوة، كتتتة   ريَطتتتة بريؤكتتتةكاني دياريتتتدةكات لتتتة 
 شانةي تويَميهةوةكة دةخياتةروو لةناو بةزاي كيَشةكةدا. ثةيوةشتة بة يةلَويَصت و ئةو كيَ

مةبةشتتتب ئتتتةو  (: االطااارساعر  ياااكةرةشتتتتةي شتتتيكردنةوةي ضوارضتتتيَوةي ثشتبةشتتتنت ) -4
تيَطةيشتتتتين ليَكتتتؤلَراو، كتتتة بريتيتتتة لتتتة يتتتةموو ئتتتةو شةرضتتتاوانةي     بتتتوارة ثشتتتت بةشتتتتهة بتتتؤ ليَك  

، و ريَككةوتهتتتةكاى ار، بةلَطةنامتتتةو  شتتتلةدة ةكتتتةدا يتتتةى، وةكتتتو نتتتاوي كةشتتتةكاى دامتتتةزراوةكاى    
 شةردةمةكاى و كاتةكاى.    ريمارة و 
 


