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راديؤ لةطةرميان،
ئاست و ئاستةنطةكان

ثوختةى طفتوطؤيةكى يةكةى رؤذنامةوانى مافةكانى مرؤظى راديؤي
دةنطة لة رؤذى جيهانى راديؤ دا ،لةبارةى ئاستى راديؤكانى
طةرميان و كيَشة و ئاستةنطانى كارى راديؤيي لة سنورةكة

رادیۆ لهگهرمیان ،ئاست و ئاستهوگهكان

 .1پێطەکی
لە رۆژی جیهاوی رادیۆ (13ي ضىبات) ،یەکەی رۆژوامەواوی مافەکاوی مرۆڤ لە رادیۆی دەوگ ،لە بەرواری
( )2020/2/13مێسگردێکی سازکرد بۆ سێ رادیۆی لۆکاڵی سىىری گەرمیان ،کە تێیذا ضەوىکەوی گروگی رادیۆ لە
ئێستادا و دیارتریه گرفتەکاوی بەردەم رادیۆ لە سىىری گەرمیان دا کرد.
لە گفتۆگۆکەدا هەریەکە لە :عادل حسێه :بەڕێىبەری دەوگی یەکگرتى/رادیۆی گەرمیان (سەر بە یەکگرتىی
ئیسالمی) ،بەرهەم ضەهاب :بەڕێىبەری رادیۆی کازیىە (رادیۆی لقی گەرمیاوی پارتی دیمىکراتی کىردستان) و زریان
محمەد :ئەوذامی دەستە رادیۆی دەوگ (ئەهلی) ،بەضذار بىن.
تیایذا باسیان لە چۆویەتی پێطخستىی رادیۆ کرد لەگەڵ بەرەوپێطچىوی دەزگاکاوی راگەیاوذن و سۆضیاڵ میذیا بۆ
ماوەوەی رادیۆ لە مەیذاوی راگەیاوذن دا ،لەگەڵ ئەوەضذا تیطک خرایە سەر ئالەوگاریە و ئاستەوگەکاوی بەردەم کاری
دەزگاکاوی راگەیاوذن لە سىىرەکەو کاروەکردن بە یاساکاوی رۆژوامەگەری لە دادگاکان لە کاتی بىوی سکااڵ لەسەر
رۆژوامەوىسان.
لەم راپۆرتەدا پىختەی گفتىگۆکان دەخەیىەڕو.

 .2گروگی بىوی رادیۆ لە سىىری گەرمیان
بە دیاری کراوی رادیۆ لە دوای جەوگی جیهاوی یەکەمەوە بە ضێىەی بەرچاو وەک بە هێستریه دەزگای راگەیاوذ لە
جیهان باڵوبىەیەوە.
لە ئێستاضذا وەک بەڕێىبەری رادیۆی یەکگرتى لە گەرمیان ئاماژەی بۆ دەکات سەوگ و قىرسایی رادیۆ وەک
دەزگایەکی راگەیاوذن ماوە.
عادل حسێه ،بەڕێىبەری رادیۆی یەکگرتى ،باسی لەو خااڵوە کرد کە وایکردوە لەگەڵ ئەوەی چەوذیه دەزگای جۆراو
جۆری راگەیاوذن دروست بىن ،بەاڵم رادیۆ گروگی لە دەست وەداوە" :چەوذ تایبەتمەوذیەک هەیە وایکردوە رادیۆ
گىێگری خۆی هەبێت تاوەکى ئێستاش ،ئەواویص بەکارهێىایەتی بە ضێىەیەکی زۆر ئاسان و وەرگرتىی زاویاری تەوها
بە بەکارهێىاوی هەستی بیسته کە ضۆفێرێک یان دوکاوذارێک یاخىد ژوێک لە ماڵەوە بە ئاساوی دەتىاوه گىێگربه".
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وتیطی" :رادیۆ دەورێکی زۆر کاریگەری هەیە لە هۆضیارکردوەوەی کۆمەاڵیەتی و پەروەردەکردن کە ئێستا دەزگاکاوی
دیکە ئەم الیەوەیان تاڕادەیەکی زۆر پطتگىێ خستىە".
لە کاتێکذا رادیۆ بەضیىەی بەرچاو پاضەکطەی کردوە ،بەاڵم ئاماژەکان بۆ ئەوەن لە گەرمیان گىێگری رادیۆ باضە.
بەرهەم ضەهاب ،بەڕێىبەری رادیۆی کازیىە ،ئاماژەی بۆ ئەوەکرد" :بەو پێیەی سەرداوی واوچەکاوی دیکەمان کردوە و
لە واو خەڵک رامان وەرگرتىە ،گەرمیان بە بەراورد بە تەواوی واوچەکاوی دیکە گىێگری رادیۆی زیاترە".
ومىوەی ضۆفێرێکی هێىایەوە کە لەگەڵیذا چىوەتە سلێماوی پێیىتىن کە بەو ریگایەدا دەڕۆم گىێ لە رادیۆ دەگرم هەم
زاویاری وەردەگرم و هەمیص رێگاکەم لە پێص ئاسان دەبێت.
وىێىەرەکەی رادیۆی دەوگیص لە گفىگۆکەدا ئاماژەی بەوەکرد گىێگری رادیۆ ئێستا دیاری کراوە ،بەاڵم هێطتا ئەم
دەزگایە گروگی تایبەتی خۆی هەیە.
زریان محمەد ،ئەوذامی دەستەی رادیۆی دەوگ ،وتیطی :بەضێىەیەکی گطتی ئێستا سۆضیاڵ میذیا جێگەی بە
راگەیاوذوی تەقلیذی لێژکردوە.

 .3کاریگەریەکاوی رادیۆ
هەمى دەزگایەکی راگەیاوذن ضێىازی کارکردوی کاریگەری ئەرێىی و وەرێىی لە دوای خۆی جێذەهێڵێت ،جا
کاریگەریەکان لەسەر کۆی کۆمەڵگابێت یاخىد چیه و تىێژێک دیاریکراو.
بەرهەم ضەهاب ،پێیىایە رادیۆ بەهۆی ئەوەی تەوها وضە و رستەکاوی دەگەیەوێت دەیەوێت باضتریه قسەو
کاریگەرتریىیان هەڵبژێرێت و بیذا بە گىێی گىێگر ،بۆیە کاریگەریەکی ئەرێىی زۆری باضی هەیە لە روی گەیاوذی
پەیامەکەی.
تاوکى ئێستا دەزگایەکی سەربەخۆ راپرسیەکی وردی لەسەر کاریگەری رادیۆ وەک دەزگایەکی راگەیاوذ لە سىىرەکە
ئەوجام وەداوە.
زریان محەمەد ،وەبىوی راپرسیەک و داتایەک لە بەردەستذا دەبەستێتەوە بەوەی کە واتىاوه بە رووی باسی
کاریگەریەکاوی رادیۆ بکەن
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ئاماژەی بەوەضکرد رادیۆ دیىێکی جىان پیطاوذەدات بۆیە بە ئاساوی کاریگەری لەسەر گىێگر هەیە لەالیەوی پەروەردە
و کۆمەاڵیەتیەوە لە چاو سۆضیاڵ میذیا کە ئێستا بىەتە ضىێىێک زۆرجار کەسەکان بەکاری دێىه بۆ یەکترضکاوذوەوە
و واضریه کردوی ضەخسی بەرامبەریان.
ماوەوەی هەوذێک وەریتی کۆمەاڵیەتی و کلتىری گرێذەدرێتەوە بە کاریگەریەکاوی رادیۆ و بەڕێىبەری رادیۆی یەکگرتى
دەڵێت :ئەمە دەریذەخات کە رادیۆ و بەروامەکاوی کاریگەریان دەبێت لە ژیاوی رۆژاوەماوذا.
عادل حسێه ،وتیطی" :ئێمە لە رادیۆ زۆر گروی بە هەوذێک عاداتی کۆمەاڵیەتی رەسىی کىرد دەدەیه ،لەواوە:
سەرداویکردوی وەخۆش و پرسە ،ئەمەش لە گەرمیان بە گەرمىگىڕی ماوەتەوە".
باسی لەوەضکرد وابێت میذیا بکەوێتە سەر ضەپۆلی خىاستی خەڵک ،چىوکە ئەوکات هیچ کاریگەریەکی وامێىێت
لەبری ئەوەی میذیا کۆمەڵگە ئاڕاستە بکات ،کۆمەڵگا میذیا ئاراستەدەکات.
لە روی کاریگەریان لەسەر دەزگا حکىمیەکاوی واوچەکە و پرسەکاوی دیکەضەوە باش لەوەدەکەن کاری خۆیان
کردوە ،بەاڵم لە ئاست خىاستی ئەواوذا وەبىە ،ئەویص وەکخۆی وتی :بەهۆی ئاستەوگ دروستکردوەوە.

 .4ئاستەوگەکان لەبەردەم کاری راگەیاوذن لە گەرمیان
ا .مامەڵەوەکردن بە یاسای رۆژوامەگەری لە دادگاکان لە گەڵ رۆژوامەوىسان
لە ماوەکاوی رابردودا چەوذیه رۆژوامەوىش لەسەر کاری میذیایی بە یاسایی دیکە مامەڵەیان لە گەڵذا کراوە لە
دادگاکان ،تازەتریىیان راگرتىی بەڕێىبەری رادیۆی دەوگ بى کە بە پێی یاسایی سساداوی عێراقی راگیرا ،لە کاتێکذا
دۆسیەکەی پەیىەوذیذار بى بە بابەتێکی هەواڵییەوە.
زریان محەمەد ،لەوبارەوە وتی :لەکاتێکذا کەیسەکە کەیسێکی رۆژوامەواوی پەتیی بى ،کەچی دادوەر ئامادە وەبى بە
یاسای رۆژوامەگەری کاری تێذا بکات ،ئەمەش چەوذیه گىماوی دروست کردوە.
هاوکات بەڕێىبەری رادیۆی یەکگرتى ئاماژەی بۆ ئەوەکرد ئەگەر لە پێطىتردا بە ضێىەی جیاوازتر رێگریان کردبێت لە
روماڵکردوی راستی روداو و بابەتەکان ،ئێستا بە یاسا رێگری دروست دەکرێت.
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وتیطی" :الیەوی حکىمی بە وردی چاودێری سەرجەم رادیۆکاوی سىىرەکە دەکات بە ضێىەیەک ئێمە هەواڵێکمان
دەبارەی پرسێکی ئێران باڵو کرادەوە راستەوخۆ تەلەفۆن بۆ سەروی خۆمان کرابى ،واتە بەبەردەوامی لە سەوگەردان
بۆ لێذاوت لەکاتی دەستبردن بۆ بابەتێکی هەستیار".
لە ماوەی ئەم ماوگەدا دوبارە لە داداگاکان پێطێلکاری بەرامبەر بە یاسایی رۆژوامەگەری کراو کارمەوذێکی رادیۆی
کازیىە لە گەرمیان لەسەر بابەتێکی هەواڵیی ،بە یاسایی خراپ بەکارهێىاوی ئامارەکاوی پەیىەوذی مامەڵەی لەگەڵذا
کرا.
بەرهەم ضەهاب ،لە بارەی دۆسیەکەوە وتی :سکااڵکە لەسەر هەواڵێک بىە کە باسی بڕیىەوەی داری کردبى لە
ضىێىێکی دیاری و پێطێلی یاسای ژیىگەیان کردبى بۆ ضىێىی کارێک ،بەاڵم بەهیچ ضێىەیەک یاسای کاری
رۆژوامەواویان لە دۆسیەکە کار پێىەکرد و کارمەوذەکەمان بۆ ماوەی سێ رۆژ راگیرا ،دواتر بە ملیۆوێک دیىار سسا دراو
بۆ ماوەی ضەش ماوگ لە دەرەوەی زیىذان سساکەی بەسەر دەبات.

ب .پێىەداوی زاویاری
هەرچەوذە لە هەرێمی کىردستاوذا یاسای مافی بەدەستهێىاوی زاویاریی لەالیەن پەرلەماوەوە لە ساڵی ٣١٠٢ەوە
دەرچىوە و تیایذا مافی پێذاوی زاویاریی بەڕۆژوامەوىوسان دەستەبەرکراوە ،بەاڵم بەڕێىبەراوی رادیۆكاوً گەرمیان
ویگەراوه لە پێىەداوی زاویاری لە الیەن دەزگاکاوی حکىمەتەوە لە ژێر واوی جیاجیا.
بەرهەم ضەهاب ،باسی لەوەکرد لە ژێر واوی "ئاسایطی ويطتماوً" رێگری لە پێذاوی زاویاری دەکەن لە ئێمە لە
کاتێکذا هەر ئەو الیەواوە بۆ دەزگایەکی دیکە زۆر الیان ئاساییە زاویاریەکاویان پێیبذەن ،چىوکە ضتێک ویە لێرە
بەواوی "ئاسایطی ويطتماوً".
باسی لەوەضکرد بۆ چەوذیه پرسی تریص زاویاریان پێىادرێت ،ومىوەی ئەوەضی هێىایەوە کە میىاوی بەروامەیەکی
دیاری کردوە بەڵیىی داوە بەیاویەکەی لە بەروامەیەکی راستەوخۆ لەگەڵیان بێت ،بەاڵم کاتی بەروامەکە پەیىەوذیان
پێىەکردوە ژمارەکەی داخستىە.
دەضڵێت" :لێرە بەضی زۆری بەڕێىبەر و وتەبێژەکاوی دەزگاکان بەچاوی مامەڵەی حسبەوە سەیری راگەیاوذن دەکەن و
زاویاری دەدەن ئەمەش ئەوپەڕی وارۆضىبیری ئەو بەڕێىبەر و بەرپرسە دەردەخات".
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بە هەمان ضێىە زریان محەمەد ،جەختیکردەوە لە جیاوازیکردن لە پێذاوی زاویاری "بەضێک لە بەڕێىبەرایەتی
فەرماوگەکان ،جیاوازیی دەکەن لە پێذاوی زاویاریی بە دەزگاکاوی راگەیاوذن و تائێستا هەلی پێذاوی زاویاری
بەضێىەیەکی یەکسان بۆ سەرجەم ڕۆژوامەوىسان فەراهەم وەکراوە".
وتیطی :هەوذێکجاریص کەوتۆتە سەر راگەیاوذکارەکە کە لێذواوی ئەو بەرپرسەی گۆڕیىەو بۆ بابەتی دیکە بەکاری
هێىاوە ئەمەش متماوەی الوازکردوە.
پێىەداوی زاویاری بەم دەزگاوەی راگەیاوذ لەژێر چەوذ واوێکذایە ،وەک :ئاسایطی ويطتماوً ،خستىە مەترسی ئابىری
واوچەکە ،مەترسی لەسەر الیەوی کۆمەاڵیەتی و ...هتذ.
عادل حسێه ،لەسەر ئەم پرسە تیطکی خستە سەر ئەوەی پێیذاوی زاویاری بە پێی دەزگاکان و ئەوبابەتەی دەتەوێت
دەستی بۆ ببەیت دەگۆڕێت ،هەوذێکجاریص پەیىەوذی ضەخسی دەوری زۆری هەیە بۆ پێذاوی زاویاری" :دەزگا
خسمەتگىزاریەکان زۆرباضه ،بەاڵم ئەواویص هێڵێکیان هەیە کە هێڵی سىرە بۆ خۆیان کێطاویاوە ،ئەمە بۆ
راگەیاوذوەکاوی حسبیص هەر راستە کە بابەتێک حسبەکەی بە هێڵی سىری دابىێت ئیتر ئەویص دەستی بۆ وابات،
ئەمەش بۆ خۆی گەورەتریه گرفتە".

ت .ئاستەوگی دارایی
ئاستەوگی دارایی بۆ دەزگاکاوی راگەیاوذن بەگطتی لە گەرمیان تاڕادەیەک چىن یەکه ،بەاڵم بۆ میذیای ئازاد
ئاستەوگەکان چەوذ بەرامبەر دەبىەوە.
زریان محەمەد ،لە بارەی ئاستەوگە داراییەکاوی بەردەم رادیۆی دەوگ وتی" :رادیۆکە هیچ سەرچاوەیەکی جێگیری
دارایی ویە ،ئەوەی هەیە تەوها پاڵپطتی رێکخراوە وێىدەوڵەتیەکاوە ئێستاش بە دیاری کراوی رێکخراوی()NED
ئەمریکیە کە پاڵپطتی چەوذ پرۆژەیەکەی رادیۆکە دەکات وەک پرۆژەکاوی یەکەی چاودێری حکىمەتی خۆجێی
گەرمیان و یەکەی رۆژوامەواوی مافەکاوی مرۆڤ و رۆژوامەی وەوژیه و پێطبڕکێی رۆژوامەواوی".
وتیطی" :ریکالمیص یەکێکە لەسەر چاوەکاوی داهاتی رادیۆکە ،بەاڵم وەکپێىیست ویە".
رادیۆی یەکگرتىش ئەگەرچی میذیایەکی حسبیە ،بەاڵم کێطەی دارایی هەیە .عادل حسێه ،دەڵێت" :دو جۆر ئاستەوگ
بۆ رادیۆکان هەیە کە خۆی دەبیىێتەوە ئاستەوگی بابەتی و خىدی".
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لە بارەی ئاستەوگیە خىدیەکان بۆ دەزگاکاوی راگەیاوذن لە گەرمیان هێمای بەوەکرد " ئەمجۆرەیان خۆی دەبیىێتەوە
لە الیەوی ئابىری کە واتىاویت کارمەوذی پێىیستت هەبێت یان بتىاویه الیەوێکی ئابىری باش بۆ کارمەوذەکەت
دەستەبەربکەیت ،هاوکات تىاوای کارمەوذیص بۆخۆی یەکێکی دیکەیە لە گرفتەکان بەوەی کە تاچەوذ تىاویىیاوە سىد
لە بەرەوپێطچىوی پێطکەوته ببیىه".
بەڕێىبەرەکەی رادیۆی یەکگرتى باسی لەو باجەش کرد کە بۆ وىێکردوەوەی مۆڵەتەکەیان لێیان وەرگیراوە "بۆ
وىێکردوەوەی مۆڵەتەکەمان بڕی  ٩ملیۆن دیىاریان لێىەرگرتیه" .دەڵێت :ئەمە جۆرێکی دیکەیە لە ئاستەوگ
دروستکردن بۆمان.
ئەم ئاستەوگە داراییاوەش وایکردوە بەتەوها کەسێک چەوذیه کاری جیاواز لە رادیۆ بکات بۆ ئەوەی بتىاوه بۆضای
کارەکان پڕبکەوەوە.

 .5چۆن رادیۆ لەگەڵ پێطکەوتىی سۆضیاڵ میذیا و راگەیاوذن داوەبڕێت؟
رادیۆکان لە گەرمیان لەگەڵ رێڕەوی بەرەوپێطچىوی ضێىازەکاوی راگەیاوذن و سۆضیاڵ میذیا هەوگاویان واوە،
وەکخۆیان ئاماژەی پێذەکەن کە تىاویىیاوە بە ضێىەی جیاوازتر کاری رادیۆیی بکەن ،ئەوەش بە دروستکردوی
پەیىەوذی لە وێىان رادیۆکاویان و پەڕەکاوی سۆضیاڵ میذیا.
بەرهەم ضەهاب باسی لەوەکرد کە هەستاون بە گىاستىەوەی بەروامەکاویان بەضێىەی راستەوخۆ(الیڤ) لەسەر
پەرەکاوی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان ،بەهەمان ضێىە رادیۆکاوی دەوگ و یەکگرتى بۆ هەوذێک لە بەروامەکاویان ئەم
تەکىیکەیان بەکار هێىاوە.
زریان محەمەد ،باسی لەوەکرد رادیۆی دەوگ لە رێگەی سایتی تایبەت و پەیجی تایبەتی خۆی ،رۆژاوە بەروامە و
هەواڵەکاوی دەگىازێتەوە بەدەر لە رادیۆ بەضیىەی دەوگ و وىسیه.
عادل حسێه ،باش لەوەدەکات "لەگەڵ بەرەوپێطچىوی تەکىەلۆژیا ئێمەش بەردەوام ئامێرە وىێکان کارپێذەکەیه بۆ
بەرزکردوەوەی کىالێتی رادیۆکەمان".
زریان محەمەد ،لەم بارەیەوە باسی لەوەکرد ئەگەرچی وەبىوی مادە وەکپێىیست کاریگەری هەبىە لەسەر ئەوەی
ئامێری زۆر پێطکەوتى بەکاربهێىه ،بەاڵم داوەبڕاون لەوەی کە ئامێری وىێ لە دەزگاکەیان کارپێىەکەن.
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 .6وەبىوی هەماهەوگی لەوێىان دەزگاکاوی گەرمیان
تاوەکى ئێستا لە گەرمیان ژورێکی میذیا ویە بۆ دەزگاکاوی راگەیاوذن کە تێیذا لە پرسە جیاوازەکان و هاتىە پێطی
رێگریەکان بۆ کاری راگەیاوذن لە سىىرەکە هەڵىێستی هاوبەضیان هەبێت ئەمەش وایکردوە دەزگاکان و بە دیاریکراوی
رادیۆ زۆر دوربه لەیەک.
عادل حسێه ،پێطىیاری کردوەوەی ژورێکی تایبەتی بە میذیا و راگەیاوذکاراوی کرد و وتی" :بىوی ئەم ژورە
زەروریەتێکی ئەمڕۆیە ،بۆ ئەوەی لە کۆمەڵێک پرسذا راگۆڕیىەوە و هەڵىێستی پاڵپطتیکردومان هەبێت بەتایبەت
رادیۆکان لە پرسی ئازادی کارکردن و گرفتەکان".
وتیطی" :بچىکتریه ومىوە تاوەکى ئێستا دەزگاکاوی ئێرە لەسەر ورخی ریکالم رێکىەکەوتىن".

 .7بەضذاری ژوان لە رادیۆکاوی گەرمیان رێژەی ٪٠١ي تێپەڕاوذوە
یەکێک لەو جیاوازیاوەی لە رادیۆکاوی گەرمیان دەبیىرێت لە ئێستادا ضکاوذوی رێژەی بەضذاری کچان و ژواوە ،لە کۆی
ئەو سێ دەزگایەی رادیۆ کە بەضذاری مێسگردەکەبىن رێژەی سەدا  ٪٠١بەرەو سەرەوە کچان و ژوان تیذا بەضذارن.
رادیۆی دەوگ رێژەی ویىەی کارمەوذەکاوی لە رەگەزی مێیەوە لەگەڵ ئەوەضذا رۆژوامەی وەوژیه کە پڕۆژەیەکی
رادیۆکەیە ستافێکی لە کچان و ژوان بەڕێىەی دەبەن.
ئەمە بۆ رادیۆی دەوگی یەکگرتىش هەر راستە ،عادل حسێه وتی" :کچان و ژوان پێگەیەکی بەهێسی دەزگاکەماوه
بەضیىەیەکی کۆی ویىەی کارمەوذەکاوی دەزگاکە پێکذەهێىه کە  ٧ئافرەته.
بەهەماوطێىە لە رادیۆی کازیىە ،ستافێکی کچ و ژن دەورێکی کاریگەریان هەیە لە رادیۆکە.
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