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پيش���ه ى رۆژنامه گه رى په يوه ندى راسته وخۆى به  
ئازادييه كان و ره وشى سياسى، ئابوورى، كۆمه اڵيه تى 
و كايه كان���ى ديك���ه ى كۆمه ڵگ���ه وه  هه ي���ه ، ل���ه  هه موو 
ئ���ه و نێوه ندانه دا كاريگ���ه رى هه يه و گش���ت تواناكانى 
ده خاته گه ڕ بۆ ئه وه ى رووداو و هه واڵه كان به  وه رگر 
بگه يه نێت، بۆيه  رۆژنامه نووس���ان له  كاتى ئه نجامدانى 
كاره كانيان���دا له اليه ن ئه و كه س���انه ى ك���ه  باوه ڕيان به  
ئازاديي���ه  گش���تييه كان و له سه رووش���يانه وه  ئ���ازادى 
رۆژنامه نووس���ى نييه  رووبه ڕووى كێش���ه و گرفت و 
ئاس���ته نگ ده بنه وه ، كه  هه ندێ جار پێش���ێلكارى زه ق 

به رامبه ريان ده كرێت.
لێژن���ه ى داكۆك���ى له  ئ���ازادى رۆژنامه نووس���ى و 
مافى رۆژنامه نووس���ان به وردى چاودێرى ره وش���ى 
رۆژنامه گه رى له  كوردس���تان ده كات و سه رجه م ئه و 
پێشێلكارييانه ى به رامبه ر به  رۆژنامه نووسان و كارى 
رۆژنامه گ���ه رى ئه نج���ام ده درێ ل���ه  راپۆرت���ى خۆيدا، 
)6( ش���ه ش مان���گ جارێ���ك ب���ۆ راى گش���تى و اليه نه  
په يوه نديداره كان و رێكخراوه  نێوده وڵه تييه كان به  هه ر 
سێ زمانى كوردى و عه ره بى و ئينگليزى باڵوده كاته وه ، 
سه نديكا له  داكۆكيكردن له  رۆژنامه نووسان به رده وام 
ده بێ���ت تا ئه و كاته ى اليه ن���ه  په يوه نديداره كان رێز له  
ياس���اى رۆژنامه گ���ه رى و پيش���ه ى رۆژنامه نووس���ى 

ده گرن.
ئه نجووم���ه ن و لێژن���ه ى داكۆك���ى ب���ه  مه به س���تى 
ل���ه   رێزگرت���ن  و  پێش���ێلكارييه كان  كه مكردن���ه وه ى 
رۆژنامه نووس���ان و پيش���ه ى رۆژنامه نووسى، رۆژى 
2013/4/27 كۆنفرانسێكى له نێوان رۆژنامه نووسان 
و وه زاره ت���ى ناوخۆ و ده زگاكانى ئاسايش���ى هه رێمى 
رێكخس���ت،  لێكتێگه يش���تن  زيات���ر  ب���ۆ  كوردس���تان 
هه ردووال راش���كاوانه  بي���روڕاى خۆيان خس���ته ڕوو، 
ئه م كۆنفرانس���ه كة هه وڵێكه  بۆ زياتر لێكتێگه يش���تن و 
هه وڵ���دان بۆ دۆزينه وه ى رێگه چ���ارى گونجاو بۆ ئه و 
گرفت و ئاس���ته نگانه ى رووبه ڕووى رۆژنامه نووسان 

دبن���ه وه ، هه روه ك رۆژى 2013/4/28 به  مه به س���تى 
گفتوگۆك���ردن له س���ه ر گرنگ���ى هه بوون���ى دادگايه كى 
تايب���ه ت ب���ه  كه يس���ى رۆژنامه نووس���ان هاوش���ێوه ى 
ئه وه ى له  به غدا بوونى هه يه ، كۆنفرانسێكى رێكخست، 
كه  تێي���دا نوێن���ه رى ئه نجوومه نى ب���ااڵى دادوه رى له  
عێراق و ئه نجوومه نى دادوه رى هه رێمى كوردس���تان 
و  گش���تى  داواكارى  و  هه رێ���م  دادى  وه زاره ت���ى  و 
ياساناس���ان و رۆژنامه نووس���ان ئام���اده ى ب���وون و 
گفتوگۆيه كى تێرو ته س���ه ل له ب���اره ى ئه م دادگايه  كرا، 
ئێس���تاش پێش���نياره كه  له به رده م توێژينه وه  دايه ، ئه م 
هه ن���گاوه ش له  چوارچێ���وه ى به رز راگرتنى پيش���ه ى 
رۆژنامه گه رى و پێگه ى رۆژنامه نووسان سه رچاوه ى 

گرتووه .
پێشێلكارييه كانى راپۆرتى )11( به  به راورد له گه ڵ 
راپۆرتى )10(يه م له  كه مبوونه وه دايه ، ئه وه  به و مانايه  
نايه ت كه  پێش���ێلكارى به رامبه ر به  رۆژنامه نووس���ان 
ناكرێ���ت،  تا ئێس���تاش هه ندێك اليه ن���ى به رپرس هه ن 
رێز له  ياساى رۆژنامه گه رى له  كوردستان و پيشه ى 
رۆژنامه گ���ه رى ناگ���رن و پێش���ێلكارى به رامب���ه ر ب���ه  

كه ناڵه كانى ميديا و رۆژنامه نووسان ده كه ن.
له اليه ك���ى ديكه وه  س���ه نديكاى رۆژنامه نووس���انى 
كوردستان داوا له  ده زگاكانى ميديا و رۆژنامه نووسان 
ده كات كه  گرێبه س���تى كارك���ردن له گه ڵ ميدياكارانيان 
رۆژنامه نووس���ان  ماف���ى  ئ���ه وه ى  ب���ۆ  ببه س���تن، 
پارێ���زراو بێ���ت، چه ندين كه ي���س گه يش���تۆته  لێژنه ى 
داكۆك���ى ك���ه  رۆژنامه نووس���ان له س���ه ر كاره كاني���ان 
الدراون، ي���ا گرێبه س���تى كاركردني���ان ي���ه ك اليه نانه  
هه ڵوه شێندراوه ته وه ، بۆيه  داوا له  ده زگاكانى راگه ياندن 
ده كات، ماف���ى رۆژنامه نووس���انيان بپارێزن و بڕگه ى 
)7( ل���ه  ياس���اى رۆژنامه گه رى ژم���اره  )35( جێبه جێ 

بكه ن و رێنماييه كانى سه نديكا په يڕه و بكه ن.. 
ياس���اى  په س���ه ندكردنى  س���ه نديكا  ئه نجوومه ن���ى 
به ده ستهێنانى زانيارى له اليه ن په رله مانى كوردستانه وه  
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به ده ستكه وتێكى گرنگ ده زانێت بۆ رۆژنامه نووسان و 
داواش له اليه ن���ه  په يوه نديداره كان ده كات كه  جياكارى 
ل���ه  پێدانى زاني���ارى له نێوان رۆژنامه نووس���ان نه كه ن 
و مافى رۆژنامه نووس���انه  به  يه كس���انى ده س���تيان به  

زانيارييه كان بگات.
س���ه باره ت ب���ه  راپۆرته كانى پێش���ووش، تا ئێس���تا 
چه ندينجار له اليه ن حكومه ت و اليه نه  په يوه نديداره كان 
لێژن���ه  بۆ به دواداچوونى راپۆرته كانى لێژنه ى داكۆكى 
دروس���تكراوه ، به اڵم رێ و شوێنى پێويست و ياسايى 
له س���ه ر ئ���ه و پێش���ێلكارييانه  نه گيراونه ته ب���ه ر، وێڕاى 

ئه وه ى به  به رده وامى به ڵێن به  سه نديكا ده ده ن.
س���ه نديكاى رۆژنامه نووسانى كوردستان نيگه رانه  
س���ه باره ت به و رێوش���وێنانه ى كه  له اليه ن ده زگاكانى 
مۆڵه ت���ى  پێدان���ى  له كات���ى  هه رێم���ه وه   ئاسايش���ى 
كاركردن���ى كه ناڵه كان���ى ميدياى بينراو و بيس���تراو له  
هه رێم���ى كوردس���تان ده گيرێته به ر، ل���ه  چوارچێوه ى 
ياس���ا به ركاره كان���ى په يوه س���ت به  ميديا س���ه نديكاى 
رۆژنامه نووسان به  دواداچوون بۆ ئه م كه يسه  ده كات 
و هه ڵوێستى خۆى به راشكاوانه  ده رده بڕێت، له  هه مان 

كاتيش���دا بڕيارى داخستنى هه ر س���ێ كه ناڵى كوردى 
ل���ه  ئه وروپ���ا )رۆژ TV - نوچ���ه-   MMC( له الي���ه ن 
واڵت���ى دانيم���ارك مه حك���وم ده كه ي���ن و ئه نجوومه نى 
سه نديكاش له م باره يه وه  به ياننامه يه كى باڵوكردۆته وه  

و ده قه كه شى له و ناميلكه يه دا هه يه .
ل���ه  پێناو چه س���پاندنى ئازادى رۆژنامه نووس���ى و 
ماف���ى رۆژنامه نووس���ان له  كوردس���تان س���ه نديكاى 
رۆژنامه نووس���انى كوردس���تان ل���ه  كۆش���ش و كارى 
پيشه يى خۆى به رده وام ده بێت و هه موو رێگا و فشارى 
مه ده نيانه  ده گرينه  به ر، تا ئه و كاته ى به رپرس���ان رێز 
له  ياس���او رۆژنامه نووس���ان و پيشه ى رۆژنامه گه رى 
ده گرن، كه  به  كۆڵه گه ى س���ه ره كى كۆمه ڵگه ى مه ده نى 

و ديموكراسى داده نرێت.
ده خوازين و داوا ده كه ين رۆژنامه نووسان پابه ندى 
ياس���ابن و پيش���ه ييانه  ئه ركه  پيرۆزه كه ي���ان جێبه جێ 

بكه ن. 
لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى و

مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان
2013/6/30
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ده ستگيركردن )3 حاڵه ت(

شنگال - موسڵ2013/1/30بادينان ساتعه لى خه ليل سلێمان1
نه بوونى  له سه ر  راپۆرتێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
له اليه ن  شنگال،  گه ڕه كه كانى  له   يه كێك  له   ئاو 
مه فره زه يه كى ئاسايشى شنگال ده ستگير ده كرێت و 
دواى كاتژمێرێك لێكۆلێنه وه  له گه ڵيدا ئازاد ده كرێت 

جه له وال - دياله 2013/2/13جه له وال TV عه لى فاتح2

جه له وال،  خۆنيشاندانه كانى  رووماڵكردنى  له سه ر 
له اليه ن نووسينگه ى لێكۆڵينه وه ى جه له وال، ده ستگير 
چوار  دواى  دياله ،  ده گوازرێته وه   دواتر  و  ده كرێت 
نووسينگه ى  به هه وڵى  ده ستبه سه ركردنى،  سه عات 

خانه قينى سه نديكا ئازاد ده كرێت.

خانه فين2013/6/11فريالنسعه لى مرادخان3
تۆماركردنى سكااڵ  و  بابه تێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
كاتژمێر   12 ماوه ى  بۆ  دادوه ر  به بڕيارى  له سه رى، 
خانه قينيى  نووسينگه ى  دواتر  ده كرێت،  ده ستگير 

سه نديكا پارێزه رى بۆ ده گيرێت و ئازاد ده كرێت.
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1
شۆرشڤان شه وكه ت/ كامێرامان
نوژدار هادى/ كامێرامان
ئه ياز ئه كره م/ په يامنێر

NRT2013/2/4دهۆك

كه موكوڕييه كانى  له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنى  له كاتى 
چه ند  له اليه ن  دهۆك،  له   سيتى  هێژا  پرۆژه ى 
كاربه ده ستێكى كۆمپانياى جێبه جێكارى پرۆژه كه ، وێڕاى 
تيمه كه ،  ئه ندامانى  له   پێكردن  سووكايه تى  و  رێگرتن 

لێيان ده درێت

2

ئارى عه بدوڵاڵ/ په يامنێر
كارزان كاكه ڕه ش/ كامێرامان
ره نج ره حمان/ په يامنێر

فه رمان عه بدولقادر/ وێنه گر
محه مه د عه بدوڵاڵ وێنه گر

KNN
KNN
كوردسات
كوردسات
NRT

هه ولێر2013/5/10

نێوان )هه ولێر - سلێمانى(  له كاتى به ڕێوه چوونى يارى 
له  ياريگاى فره نسۆ هه ريرى له  شارى هه ولێر، شه ڕ و 
پێكدادان له نێوان هانده رانى هه ردووال رووده دات، له اليه ن 
هێزه كانى پۆليس و چه ند كه سێك به  جلى مه ده نييه وه ، 
رۆژنامه نووسانى ئه و سێ كه ناڵه  رووبه ڕووى سووكايه تى 
پێكردن و لێدان ده بنه وه و كه ره سته  رۆژنامه وانييه كانيان 
هه روه ها  ده درێته وه ،  پێيان  پاشان  و  لێده سه نرێت 
كامێرايه كى كه ناڵى NRT له  جۆرى )450( ده شكێنرێت.

تۆڕى هه واڵى جه عفه ر حوسێن/ په يامنێر3
SNN سلێمانى2013/5/20سلێمانى

له   ژماره يه ك  گردبوونه وه ى  رووماڵكردنى  له كاتى 
پارێزگاى  ديوانى  نزيك  له   تاكسى،  و  پاس  شوفێرانى 
مه ده نييه كان،  چاالكييه   پۆليسى  له اليه ن  سلێمانى، 

لێيده درێت.

4
فه رمان محه مه د/ په يامنێر
هه ولێرNRT2013/6/1ئه حمه د شوانى/ كامێرامان

به  مه به ستى رووماڵكردنى ساڵيادى دامه زراندنى ى.ن.ك 
له  گۆڕه پانى به رده م پاركى شانه ده ر، له اليه ن چه ند كه سێك 
له   رێگاگرتن  سه ره ڕاى  مه ده نييه وه   و  سه ربازى  جلى  به  
و  لێده سه نن  مۆبايليشيان  و  مايك  ياده كه ،  رووماڵكردنى 
به رپرسى  هه وڵى  به   دواتر  ده درێت.  كامێرامانه كه ش  له  

راگه ياندن مه ڵبه ند، كه لوپه له كانيان بۆ ده گه ڕێندرێته وه .

 كه ناڵى ئاسمانى چيا نورى/ كامێرامان5
له اليه ن پاسه وانه كانى خانووبه ره ى 2ى كه ركووك، سه ره ڕاى كه ركووك2013/6/9په يام

رێگرى لێكردن له كارى رۆژنامه وانى، لێشى ده درێت.

6
ساالر سابير/ په يامنێر

هه ولێر2013/6/17ته له فزيۆنى هه تاوئارام خه سره و/ كامێرامان
و  نرخ  له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنى  مه به ستى  به  
كواليتى به نزين، له اليه ن )عه بدولكه ريم خدر( به رپرسى 
دروستكردنى كۆبۆنى به نزين، له  به نزينخانه ى )باز( و 

)جوامێر عه بدولكه ريم( لێيان ده درێت.
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كارو ده زگای ناوی رۆژنامه نووسز
راگه یاندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

رێگه نه دان )8 حاڵه ت(

ره بيعه  - موسڵ2013/3/8راديۆى په يامنێرريساله  شه ركانى1
رۆژنامه وانى،  كارێكى  ئه نجامدانى  مه به ستى  به  
له  بازگه ى )ره بيعه  - موسڵ( له اليه ن به رپرسى 
به   نايه ڵن  و  لێده كرێت  رێگرى  بازگه كه وه  

بازگه كه دا تێپه ڕێت. 

هه ولێر2013/3/9كه ناڵى ئاسمانى په يامبێستوون خدر/ په يامنێر2
له كاتى كۆنفرانسى رۆژنامه وانى نێوانى )بارزانى و 
ماليكى(، رێگه ى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسه كه  

بكات.

ئومێد فوئاد ئه حمه د/ 3
كامێرامان

كه ناڵى ئاسمانى 
كه ركووك2013/4/10په يام

به ڕێوه به رايه تى  كردنه وه ى  به سه ر  مه به ستى  به  
كه ركووك،  قائيمقامى  ياوه رى  به   خانووبه ره  
وێڕاى  به ڕێوه به رايه تييه كه   پاسه وانه كانى  له اليه ن 
دواتر  لێده سه نرێت،  كامێراكه شى  لێكردن  رێگرى 
كامێراكه ى  كه ركووكى سه نديكا،  لقى  هه واڵى  به  

وه رده گيرێته وه .

4
ئه سعه د محه مه د/ په يامنێر
محه مه د جه الل/ وێنه گر

كه ناڵى ئاسمانى 
گه رميان2013/4/28سپێده 

رۆژنامه وانى،  كارێكى  ئه نجامدانى  مه به ستى  به  
له  گوندى )قوبه ى( سه ر به ناحيه ى )قه ره ته په ( 
)زه نگه بادى(  كۆميته ى  به رپرسى  له اليه ن 
رۆژنامه وانييه كه يان  كاره   له   رێگرى  يه كێتى، 

ده كرێت. 



راپۆرتی يانزده هه مى لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان سەبارەت بە 

)رەوشی رۆژنامەگەری لەكوردستان(
لە 2013/1/1 تا 2013/6/30 

7

11
پێشێلكارییەكان | رێگه نه دان

كه ناڵى ئاسمانى لوقمان عه زيز5
هه ولێر2013/5/21په يام

له كاتى سه ردانى لێژنه ى مافى مرۆڤ له  په رله مانى 
كوردستان، بۆ ئاسايشى گشتى، رێگه ى پێنادرێت 

رووماڵى هه واڵه كه  بكات.

6
هه ڵۆ حوسێن جه بارى/ 

هه ولێر2013/3/9كه ناڵى ئاسمانى په يامپه يامنێر
له كاتى كۆنفرانسى رۆژنامه وانى نێوانى )بارزانى و 
ماليكى(، رێگه ى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسه كه  

بكات.

دهۆك2013/6/17فريالنسئه حمه د جاسم7

هه واڵێك  رووماڵكردنى  مه به ستى  به  
له اليه ن  دهۆك،  وه به رهێنانى  له به ڕێوه به رايه تى 
رێگه ى  ناوبراو،  به ڕێوه به رايه تى  پاسه وانه كانى 

پێنادرێت رووماڵى هه واڵه كه  بكات.

8
بارزان محه مه د/ په يامنێر 
هه ولێرNRTئه حمه د شوان/ كامێرامان

و  )جه مشيد  ئاهه نگى  رووماڵكردنى  له كاتى 
عه بدولڕه حمان،  سامى  پاركى  له   موعين( 
سه ره ڕاى ئه وه ى رێگه يان پێ نادرێت راپۆرتێكى 
لێ  كامێراكه شيان  ئاماده بكه ن،  رۆژنامه وانى 
داكۆكى  لێژنه ى  هه وڵى  به   دواتر  ده سه نرێت، 

كامێراكه يان بۆ ده گه ڕێندرێته وه .
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كارو ده زگای ناوی رۆژنامه نووسز
راگه یاندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

هه ڕه شه  )3 حاڵه ت(

1
سۆزان جه مال محه مه د ئه مين

سه رنووسه رى گۆڤارى
 زانستى سه رده م

گۆڤارى زانستى 
سلێمانىنيسان 2013سه رده م

پرسيار  مليۆن  )يه ك  كتێبى  وه رگێڕانى  دواى 
تۆڕى  له سه ر  سێكس(،  ده رباره ى  وه اڵم  و 
كۆمه اڵيه تى فه يس بووك و به  ژماره  مۆبايله كانى 
جار  - 07715760484( چه ندين   07715762194(

هه ڕه شه ى جۆراوجۆرى لێكراوه .

دهۆكرۆژنامه ى سپىغاندى كۆڵه وار2

رۆژنامه ى  له   هه واڵێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
ده كات،  گه نجێك  كوشتنى  له   باس  كه   سپى، 
چه ندين جار به  ته له فۆن هه ڕه شه ى جۆراوجۆر له  

خۆى و خێزانى ده كرێت.

3
جنان پۆلص گۆرگيس 

رۆژنامه ى سه رنووسه ر
هه ولێر2013/6/2بيث عنكاواه 

رۆژنامه ى  له   بابه تێك  باڵوكردنه وه ى  له سه ر 
 07717490921 مۆبايلى  ژماره   به   عنكاوه ،  بيث 

هه ڕه شه ى كوشتنى لێكراوه .
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بەپێی بڕیاری دادگای واڵتی دانیمارك و 
لەژێر فش���اری حكومەتی توركیا، بڕیار درا 
هەرسێ كەناڵی TV كوردی لە ئەوروپا )رۆژ 
TV - نووچ���ه -  MMC( كە لەئەوروپاوە 
پەخ���ش دەك���ەن . بەیەكج���اری دابخ���ات و 

تەنانەت سزاشیان بدات.
ئەو بریارەی حكومەتی دانیمارك درێژەی 
ئەو فش���ارانەیە ك���ە لەراب���ردوودا خرابووە 
 )TV س���ەر كەناڵەكانی)م���ەد، میدی���او رۆژ
رووبەرووی فش���اری داخستن و شكاندنی 
لەئەوروپ���ای  بوەت���ەوە  وپەلەكان���ی  ك���ەل 
دیموكراس���یدا س���ەندیكای رۆژنامەنووسان 
ئ���ەو بری���ارەی حكومەتی دانیم���ارك ئیدانە 
ب���ەدژی ئازادییەكان���ی دەزانێ���ت  دەكات و 
 TV و پێش���تریش لەس���ەر داخس���تنی رۆژ
راگەیاندنێكمان باڵوكردەوە و ئەو كارەمان 
ئیدانە كرد .بەگش���تی ئ���ەو هەوڵ و هەڵمەتە 
بەدژی ئازادی رۆژنامەگەری و لەهەمانكاتدا 
بەفشاری پەیوەندی سیاسی نێوان توركیاو 

دانیمارك دەزانین .
جی���ا لەوەی ئ���ەو س���ێ كەناڵ���ە دەنگ و 
رەنگی كوردانه  به تايبه ت بۆ خه ڵكى باكوور، 
ك���ە لەئێس���تادا بەه���ۆی فش���اری سیاس���ی 

ویاساییەوە رێگە نادرێت لەناو خۆی توركیا 
پەخ���ش بك���ەن و بەناچ���اری ل���ە تاراوگەوە 
ئینج���ا   . دەك���ەن  پەخ���ش  بەرنامەكانی���ان 
رووبەرووی داخس���تن و فش���ارو شكاندنی 

كەل و پەلەكانیان دەبنەوە .
بۆیە داوا لەیەكێت���ی ئەوروپاو رێكخراوە 
نێودەوڵەتی���ەكان دەكەی���ن، ك���ە رێگری لەم 
بری���ارە بكەن، رێگا نەدەن ئەو س���ێ كەناڵە 
دابخرێ���ت، لەكاتێك���دا لەئێس���تادا پرۆس���ەی 
ئاش���تی لەنێوان كوردو توركی���ا لە ئارادایە، 
ئەم كارە دەبێتە مایەی پاشەكشەی پرۆسەی 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای   . ئاش���تی 
ل���ەو  پش���تیوانی  و  داكۆك���ی  كوردس���تان، 
كەنااڵن���ەو رۆژنامەنووس���ەكانیان دەكات و 
ئام���ادەی هەموو هاوكاریەكە چ لەدەرەوە چ 
لەهەرێمی كوردس���تان بێت،داواش لەهەموو 
دەكەی���ن  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی 
لەهەركوێی دونیا بن پشتیوانی لەوكەنااڵنەو 

رۆژنامەنووسەكانیان و مافەكانیان بكەن.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
30 حوزه يرانى 2013

به ياننامه 

راگەیه ندراوی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
)  MMC سەبارەت بەداخستنی هەرسێ كەناڵی ) رۆژ تیڤی، نووچە تیڤی و
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إن مهنة الصحافة مرتبطة بش���كل مباشر بالحريات 
واألوض���اع السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية 
والمج���االت األخرى ف���ي المجتم���ع، والصحافة لها 
تأثيراتها في هذه المج���االت كلها وتضع إمكانياتها 
كاف���ة لنق���ل األحداث واألخبار ال���ى المتلقي، لذا فإن 
الصحفيي���ن وأثن���اء القيام بمهامه���م يتعرضون الى 
المشاكل والعقبات من قبل الذين ال يؤمنون بالحريات 
العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة ويؤدي هذا الى 

ممارسة انتهاكات فاضحة إزاء الصحفيين.
ولجن���ة الدفاع ع���ن الحرية الصحافي���ة تراقب بدقة 
األوضاع الصحافية في كوردس���تان وتنش���ر جميع 
الخروقات واالنتهاكات التي تمارس تجاه الصحفيين 
والعم���ل الصحف���ي ف���ي تقريره )النصف الس���نوي( 
باللغ���ات الث���اث الكوردي���ة والعربي���ة واإلنكليزي���ة 
وترس���له الى الجه���ات المعنية والمنظم���ات الدولية 
وتعلن���ه للرأي الع���ام، إن النقابة تواصل دفاعها عن 
الصحفيي���ن الى حين إبداء الجهات المعنية االحترام 

والتقدير الى قانون الصحافة ومهنة الصحافة.
وبغية التقلي���ل من االنتهاكات واحت���رام الصحفيين 
ومهن���ة الصحافة، قام مجلس النقاب���ة ولجنة الدفاع 
يوم 2013/4/27 بتنظيم كونفرانس بين الصحفيين 
وممثلي وزارة الداخلية وأجهزة اآلسايش في إقليم 
كوردس���تان، وذلك من أجل خلق ج���و من التفاهم 
المش���ترك، وطرح الجانبان ب���كل وضوح وصراحة 
الكونفران���س  آرائهم���ا ووجه���ات نظرهم���ا، وكان 
محاولة للمزيد من التقارب والتفاهم والسعي إليجاد 
معالجات مناسبة للمشاكل التي تتعرض الصحفيين، 

كما ت���م ي���وم 2013/4/28 عق���د كونفرانس آخر 
لبح���ث إمكاني���ة تش���كيل محكمة مختص���ة بقضايا 
الصحفيين على شاكلة المحكمة الموجودة في بغداد، 
حض���ر الكونفرانس ممثل المجل���س األعلى للقضاء 
ف���ي العراق وممثل مجلس قضاء إقليم كوردس���تان 
ووزارة العدل في اإلقليم والمدعي العام والقانونيين 
والصحفيي���ن، وجرى في الكونفرانس نقاش مفصل 
بش���أن المحكم���ة، ومقت���رح تش���كيل المحكمة تحت 
الدراس���ة حاليا، وتأتي هذه الخطوة في إطار تثمين 

مهنة الصحافة ومكانة الصحفيين.
ان االنتهاكات المس���جلة في التقرير الحادي عش���ر 
أقل بالمقارنة مع التقرير العاشر، ولكن هذا ال يعني 
بأن االنتهاكات ال تمارس إزاء الصحفيين، فا يزال 
بعض الجهات المس���ؤولة ال تحترم قانون الصحافة 
في كوردس���تان وال تقدر مهن���ة الصحافة وتمارس 

االنتهاكات بحق القنوات اإلعامية والصحفيين.
وم���ن جانب آخر ف���إن نقابة صحفيي كوردس���تان 
تدعو المؤسسات اإلعامية الى إبرام عقود عمل مع 
الصحفيي���ن واإلعاميين العاملين فيها وذلك ضمانا 
لحقوقه���م، وبه���ذا الش���أن وصلت الى لجن���ة الدفاع 
أخب���ار تفي���د بأن عددا من الصحفيين اس���تغني عن 
خدماتهم وفسخت عقود عملهم من طرف واحد، لذا 
ف���إن النقابة تدعو األجه���زة اإلعامية ضمان حقوق 
صحفييه���ا وتطبيق الفق���رة )7( من قانون الصحافة 
المرق���م )35(، وتنفي���ذ توجيهات وتعليم���ات النقابة 

بهذا الشأن.
إن مجل���س النقابة يعتبر إقرار قانون الحصول على 

التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان

حول األوضاع الصحفية من 2013/1/1 الى 2013/6/30
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المعلوم���ة من قبل برلمان كوردس���تان إنجازا هاما 
للصحفيين، وتدعو الجهات المعنية عدم التمييز بين 
الصحفيين في مس���ألة تزويده���م بالمعلومات، ألنه 
من ح���ق الصحفيين وب���ا اس���تثناء الحصول على 

المعلومة.
وبصدد التقارير الس���ابقة ولح���د اآلن ولمرات عدة 
تم تشكيل لجان لمتابعة تقارير لجنة الدفاع من قبل 
الحكومة والجهات المعنية، ولكن لم تتخذ اإلجراءات 
القانونية الازمة بهذا الش���أن، رغ���م إعطاء الوعود 

المتواصلة للنقابة بهذا الخصوص.
إن نقابة صحفيي كوردستان تعرب عن قلقها حول 
اإلجراءات التي تتخذ من قبل أجهزة آسايش اإلقليم 
أثناء منح إجازات العم���ل للقنوات اإلعامية المرئية 
والمسموعة في إقليم كوردستان، وفي إطار القوانين 
المتعلقة باإلعام ستقوم النقابة بمتابعة هذه المسألة 
وستعلن موقفها بشأنها. كما ندين قرار عملية اغاق 

  ROJ TV( وايق���اف البث في القنوات الكوردية الثاث
MMC  NUCE tv( من قبل الحكومة الدانماركية، وقد 
اصدر مجلس نقابة صحفيي كوردس���تان بيانا بهذا 

الخصوص وتجدون نصه في هذا الكراس.
وس���وف تواص���ل نقابة صحفيي كوردس���تان ومن 
أجل ترس���يخ الحري���ات الصحفية وضم���ان حقوق 
الصحفيين في كوردس���تان مساعيها وتكرس عملها 
النقابي وتتبع جميع األس���اليب والضغوطات المدنية 
لحين اقتناع المس���ؤولين بض���رورة احترام وتقدير 
القواني���ن والصحفيي���ن ومهن���ة الصحاف���ة التي تعد 
العمود الرئيسي لبناء المجتمع المدني والديمقراطي.
ندعو ونطال���ب الصحفيين االلتزام بالقوانين والقيام 

بمهامهم مهنيا.
لجنة الدفاع عن الحريات الصحافية

وضمان حقوق الصحفيين
2013/6/30
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11 التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان
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اإلنتهاكات | إلقاء قبض

المؤسسة اسم الصحفيت
اإلعالمية

تاريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

إلقاء قبض )3 حاالت(

شنكال-موصل2013/1/30بادينان ساتعلي خليل سليمان1
أحياء  أحد  في  المياه  شحة  حول  تقرير  نشر  بعد 
شنكال، يتم إلقاء القبض عليه من قبل مفرزة تابعة 
آلسايششنكال، وبعد التحقيق معه لفترة ساعة يتم 

إطالق سراحه.

جلوالء-ديالى2013/2/13جلوالءTVعلي فاتح2
بسبب تغطية أحداث تظاهرات جلوالء، يلقى القبض 
عليه من قبل مكتب تحقيقات جلوالء ثم ينقل الى 
ديالى وبعد أربع ساعات وبسعي من مكتب خانقين 

للنقابة يطلق سراحه.

خانقين2013/6/11فريالنسعلي مرادخان3
بعد نشر موضوع وتسجيل شكوى عليه وبقرار من 
القاضي.. يتم اعتقاله لمدة )12( ساعة، ثم يوكل 
للنقابة ويطلق  له محامي من قبل مكتب خانقين 

سراحه.
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اإلنتهاكات | الضرب

المؤسسة اسم الصحفيت
اإلعالمية

تاريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

الضرب )6 حاالت(

1
المصور/ شورشفان شوكت
المصور نوزدار هادي
المصور/ أياز أكرم

NRT دهوك2013/2/4فضائية
الموجودة في مشروع )هێژا  النواقص  تقرير حول  أثناء إعداد 
يتم  عملهم  أداء  من  منعهم  عن  فضال  دهوك،  في  ستي( 
اإلساءة إليهم وضربهم من قبل أحد مسؤولي الشركة المنفذة 

للمشروع.

2

المراسل/ آري عبدالله
المصور/ كارزان كاكه ره ش

المراسل/ رنج رحمن
المصور/ فرمان عبدالقادر
المصور/ محمد عبدالله

KNN فضائية
KNN فضائية
فضائية كوردسات
فضائية كوردسات
NRT فضائية

أربيل2013/5/10

أثناء مباريات لكرة القدم بين فريقي أربيل والسليمانية على 
ملعب فرنسو حريري بمدينة أربيل، تحدث اشتباكات بين 
مراسلو  يتعرض  الحدث،  تغطية  واثناء  الفريقين،  مشجعي 
واالستيالء  والضرب  اإلساءة  الى  الثالث  القنوات  ومصورو 
على مستلزماتهم اإلعالمية من قبل قوات الشرطة وعدد 
إليهم  إعادتها  ويتم  المدنية،  المالبس  يرتدون  الذين  من 
الحقا، ولكن يتم كسر إحدى كاميرات فضائية NRT من 

نوع )450(.

شبكة أخبار المراسل/ جعفر حسين3
السليمانيةSNN2013/5/20/ السليمانية

أثناء تغطية حدث تجمع عدد من سواق الباصات والتكسيات 
قرب ديوان محافظة السليمانية، يتعرض الصحفي الى الضرب 

من قبل أفراد شرطة النشاطات المدنية.

المراسل/ فرمان محمد4
أربيل2013/6/1فضائية NRTالمصور/ أحمد شواني

أثناء تغطية احتفاالت تأسيس االتحاد الوطني الكوردستاني 
عملهم،  أداء  من  منعهم  الى  إضافة  )شاندر(،  بارك  أمام 
يتم االستيالء على )مايك( الفريق وهواتفهم الخلوية مع 
ضرب مصور الفضائية من قبل عدد من األشخاص يرتدون 
المالبس العسكرية والمدنية، وبعد محاوالت من المسؤول 
ما  إعادة  يتم  الوطني،  االتحاد  تنظيمات  لمركز  اإلعالمي 

استولي عليه.

يتم منعه من أداء مهامه الصحافية وضربه من قبل حراس كركوك2013/6/9فضائية )بيام(المصور/ جيا نوري5
عقارات الثانية في كركوك.

المراسل/ ساالر صابر6
أربيل2013/6/17قناة )هتاو(المصور/ آرام خسرو

أثناء إعداد تقرير صحفي حول أسعار ونوعية )البنزين(، 
خضر  عبدالكريم  هما  شخصين  قبل  من  ضربهما  يتم 
مسؤول كوبونات البنزين في محطة وقود )باز( وجوامير 

عبدالكريم.
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11 التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان

حول األوضاع الصحفية من 2013/1/1 الى 2013/6/30

اإلنتهاكات | منع

المؤسسة اسم الصحفيت
اإلعالمية

تاريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

منع )8 حاالت(

ربيعة-موصل2013/3/8إذاعة )پەيامنير(رسالة شركاتي1
قبل  من  يمنع  مهمة صحفية،  توجهه ألداء  أثناء 
اجتياز  من  )ربيعة-موصل(  تفتيش  نقطة  مسؤول 

النقطة والوصول الى مكان عمله.

يمنع من تغطية المؤتمر الصحفي للسيدين بارزاني والمالكي.أربيل2013/3/9فضائية )پەيام(المراسل بيستون خضر2

خانقين2013/6/11فريالنسعلي مرادخان3
بعد نشر موضوع وتسجيل شكوى عليه وبقرار من 
القاضي.. يتم اعتقاله لمدة )12( ساعة، ثم يوكل له 
محامي من قبل مكتب خانقين للنقابة ويطلق سراحه.

كركوك2013/4/10فضائية )پەيام(المصور/ أوميد فؤاد احمد4
أثناء تفقد مديرية العقارات وبمرافقة قائمقام كركوك، 
يتم منعه من أداء عمله واالستيالء على كاميرته، وبعد 

محاوالت من فرع كركوك للنقابة، تعاد الكاميرا له.

المراسل/ أسعد محمد
گرميان2013/4/28فضائية )سبيده(المصور/ محمد جالل

أثناء أداء عمل صحفي في قرية )قوبه( التابعة لناحية 
لجنة  مسؤول  قبل  من  بعمله  القيام  يمنع  )قرتبه(، 

محلية )زنكابادي( التابعة لالتحاد الوطني.

يمنع من تغطية خبر زيارة لجنة حقوق اإلنسان في أربيل2013/5/21فضائية )پەيام(لقمان عزيز5
برلمان كوردستان الى مديرية اآلسايش العامة.

6
المراسل/ هەلو حسين 

المصور/ أوميد 
عبدالحسين

TV يمنعان من أداء عملهما الصحفي في ديوان محافظة كركوك2013/6/4كوردستان
كركوك من قبل حراس المحافظة.

يمنع من تغطية خبر في مديرية استثمار دهوك من دهوك2013/6/17فريالنسأحمد جاسم7
قبل حراس المديرية.

المراسل/ بارزان محمد8
يمنع الفريق من تغطية حفل )جمشيد معيني( ويستولى أربيلفضائية NRTالمصور/ أحمد شوان

على كاميرتهم، وبعد مساعي لجنة الدفاع يتم إعادتها.
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اإلنتهاكات | تهديد

المؤسسة اسم الصحفيت
اإلعالمية

تاريخ 
االنتهاك

مكان 
نوع االنتهاكاالنتهاك

تهديد )3 حاالت(

1

سوزان جمال محمدأمين
رئيس تحرير المجلة 

العلمية سردم
مجلة )سردم( 

السليمانيةنيسان 2013العلمية

الجنس  حول  أسئلة  )مليون  كتاب  ترجمة  بعد 
بوك(،  )فيس  االجتماعية  الشبكة  على  "سيكس"، 
الموبايلين  طريق  وعن  المذكورة  الصحفية  تتعرض 
)07715762194( )07715760484( الى التهديد وبأنواع 

مختلفة ولمرات عديدة.

دهوكجريدة )سپى(غاندي كوله وار2
يتحدث عن  والذي  "سپى"  نشر خبر في جريدة  بعد 
مقتل شاب، يتعرض الصحفي وعائلته الى مختلف أنواع 

التهديد ولمرات عديدة.

جنان بولص كوركيس3
رئيس تحرير

جريدة 
بسبب نشر موضوع في جريدة )بيث عنكاوه( تم تهديد أربيل2013/6/2)بيث عنكاوة(

الصحفية بالقتل عن طريق الموبايل )07717490921(

إحصائية خروقات
إحصائية خروقات التقرير العاشر

من 2013/1/1 الى 2013/3/30

مجموع عدد الصحفيين الممارس إزاءهم الخروقاتعدد الحاالتنوع االنتهاك ت
133- إلقاء قبض1
2614- الضرب2
3810- المنع3
433- التهديد4

         30 صحفي20المجموع الكلي
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11

وفق قرار من محكمة دانماركية وتحت ضغط 
الحكومة التركية، تم إيقاف البث في ثاث قنوات 
 ، TV/إعامية كوردية ف���ي أوروبا وهي )رۆژ
نووچ���ە/ TV ، و MMC( والتي تبث برامجها 
من أوروبا، وحسب قرار المحكمة يكون إيقاف 
البث بش���كل نهائي م���ع إن���زال العقوبات بحق 

القنوات المذكورة.
ويأتي قرار الحكومة الدانماركية اس���تمرارا 
للضغوطات الس���ابقة على قن���وات )مەد، ميديا 
اإلغ���اق  ال���ى  تعرض���ت  والت���ي   )TV/ورۆژ
وتكس���ير المس���تلزمات اإلعامية، ويحدث كل 

هذا في أوروبا الديمقراطية.
إن نقاب���ة صحفي���ي كوردس���تان تدين قرار 
الحكوم���ة الدنماركي���ة ه���ذا وتعتبره ممارس���ة 
ض���د الحريات، كما وقامت النقابة س���ابقا وفي 
 )TV /ب���اغ لها إدانة إيقاف البث في قناة )رۆژ
وبش���كل عام نعد هذه المح���اوالت والتهجمات 
ممارسات ضد الحريات الصحافية، وفي الوقت 
نفسه تعتبر ضغطا نابعا من العاقات السياسية 
بين تركي���ا والدنمارك فضا عن كون القنوات 
الثاث هي )صوت وصورة الش���عب الكوردي( 
سيما لمواطني شمال كوردستان الذين يعانون 

حاليا بس���بب الضغوطات السياسية والقانونية 
من إيص���ال صوتهم ويمنعون داخل تركيا من 
بث برامجهم اإلعامية ويقومون مضطرين بهذا 
العم���ل في الغربة ويتعرض���ون هناك ظلما الى 
إيقاف البث والضغوطات وتكسير المستلزمات 
األوروب���ي  االتح���اد  نطال���ب  ل���ذا  اإلعامي���ة، 
والمنظم���ات الدولية ببذل الجهود إليقاف العمل 
بالقرار المذكور وعدم الس���ماح بإغاق القنوات 
الث���اث، وتأتي دعوتنا في الوقت الذي تش���هد 
تركي���ا عملي���ة س���ام بي���ن الش���عب الكوردي 
والحكومة، وهذا العمل يؤدي الى تراجع العملية 

السلمية في تركيا.
إن نقابة صحفيي كوردس���تان تدعم وتدافع 
عن ه���ذه القن���وات والعاملين فيه���ا، وهي على 
استعداد لتقديم كل أنواع الدعم سواء أكانت في 
الخارج أو في إقليم كوردس���تان وتدعو جميع 
الصحفيي���ن في أنحاء العالم كافة لدعم القنوات 

الثاث وصحفييها وضمان حقوقهم.

مجلس نقابة صحفيي كوردستان
2013/6/30

بیان

بالغ مجلس نقابة صحفيي كوردستان
حول إيقاف البث في ثالث قنوات إعالمية

MMC و TV  نووچە  TV رۆژ

التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان

حول األوضاع الصحفية من 2013/1/1 الى 2013/6/30



راپۆرتی يانزده هه مى لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان سەبارەت بە 

)رەوشی رۆژنامەگەری لەكوردستان(
لە 2013/1/1 تا 2013/6/30 

20

التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان

حول األوضاع الصحفية من 2013/1/1 الى 2013/6/30



راپۆرتی يانزده هه مى لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان سەبارەت بە 

)رەوشی رۆژنامەگەری لەكوردستان(
لە 2013/1/1 تا 2013/6/30 

21

11 التقرير الحادي  عشر
للجنة الدفاع عن الحريات الصحافية وحقوق الصحفيين في كوردستان

حول األوضاع الصحفية من 2013/1/1 الى 2013/6/30
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The Announcement of the Council of 
Kurdistan Journalists Syndicate

Concernin the Shutting Down of Three TV 
Channels (ROJ TV - NUCE TV - MMC)

According to the verdict of the Court of Denmark, 

and under pressure from the Turkish Government, the 

decision was taken to close down th three TV channels 

in Europe (ROJ TV - NUCE TV - MMC) which 

broadcast from Europe.

They were closed completely, and they were also 

penalized.

The Decision taken by the Danish Governmonet is 

a continuation of the pressure which was put in the 

past on such channels as (Med TV - Medya TV and 

ROJ TV).

These Channels faced closure and the destruction 

of their equipment, furniture and properties in Europe, 

which respects democracy. 

The Kurdistan Journalists Syndicate condemns this 

decision of the Danish Government, regarding is as 

an anti-freedom act. Earlier on, we had published our 

condemnation of shutting down (ROJ TV), decrying 

this ast. As a whole, such act is a compaign aganist 

the freedom od the press. At the same time, we know 

about the pressure of the political relations between 

Turkey and Denmark. 

These three channels conveyed the voice and 

the picture, images of the Kurds particulary for the 

people of the North. Because of political pressure 

legal obstacles, these three channels are unable now to 

broadcast from inside Turkey. They had no other option 

but to transmit from abroad. After that, they ended up 

facing pressure, shutdown, and the destruction of thier 

equipment.

Therefore, we request the European Union and the 

international organizations, they are requested to stand 

against the closure of these three channels, especially 

that now there is a peace process going on between the 

Kurds and Turkey. 

Such an act would be the reason for the regression 

of the peace-process.

The Kurdistan Journalists Syndicate expresses 

solidarity with support for these channels and the 

journalists working there, being ready for any assistance 

or cooperation whether in Kurdistan Region or outside 

it, anywhere in the world, to back up the said channels 

as well as their journalists and  their rights. 

The Council of

Kurdistan Journalsist Syndicate
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11
Statistics of the Entire Violations

Statistics of the Entire Violations of Report No. 11
from 01/01/2013 till 30/06/2013

No. Type Number 
of Cases Numbers of People Affected

1  Arrest 3 3
2 Beating 6 14
3 Prohibitions 8 10
4 Harassment 3 3

Total 20                    30 Journalists

Kurdistan Journalists Syndicate
the Committee for the solidarity with the Freedom 

of the press regarding the situation  of journalism in Kurdistan

 Hameed A. Badirkhan
Secretary of Committee

 Hawler
07504555878

bedirxanpp@gmail.com

Designed  By: Ayoub M. Babakir

Jamal Hussein
Decision Committee

Hawler
07504026878

jamal_khailani@yahoo.com

Khoshnav Jameel
Member
Duhok
07504509838
khoshnav4@hotmail.com
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No Journalists Name
Place of 

Work

Date of 

Violation
Place of Type of Violations

Harassment (3 Cases)

1
Suzan Jamal Muhammed Amin

Editor in Chief of the Magazin 
«Zanisti Serdem-Modern Science»

Zanisiti 

Serdem 

Magazine

Suleimani April 2013

She translated a book titled 
(A Million Questions and 
Answeres about Sex).
After that, she frequently 
received various threats on 
(Facebook) and also threats 
from mobile SMS with these 
numbers (07715762194 - 
07715760989)

2 Ghandi Kollawar - Reporter
Spee 

Newspaper
Duhok

He published a story about the 
murder of a young man, after 
that, he and his family received 
various kinds of threats via the 
telephones. 

3
Jinan Paulos Gorgis

Editor in Chief

Beth 

Ankawa 

Newspaper

02/06/2013 Hawler

This journalist was threatened 
with death by mobile number 
(07717490921) after publishing 
a story in Beth Ankawa News-
paper.

Violations | Harassment
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11 This is The Eleventh Report of The Committee 

for The Solidarity with The Freedom of The Press Regarding The 

Situation  of Journalism in Kurdistan, From 01/01/2013 - 30/06/2013

No Journalists Name
Place of 

Work

Date of 

Violation

Place of 

Violation
Type of Violations

Prohibitions (8 Cases) 5-8

5 Loqman Aziz - Reporter
Payam 

Satellite 

Channel

21/05/2013 Hawler

He was prevented from covering 
the visit of Kurdistan parliament 
Committee from Human Rights to 
the Directorate General of Security 
in Kurdistan.

6

Hallo Hussein Jabari 

Reporter

Omed Abdul Hussein 

Cameraman

Kurdistan 

TV 

Sattellite

04/06/2013 Kirkuk

They were prevented from doing 
their journalist work with the Head 
Quarters of Kirkuk Governorate 
by the guards there. 

7 Ahmad Jassim - Reporter Freelance 17/06/2013 Duhok

He was prevented from covering 
the news about the Investment 
Directorate in Duhok by the 
guards there. 

8

Barzan Muhammed 

Reporter

Ahmed Shwan-Cameraman

NRT Hawler

They wanted to cover the party 
of (Jamshid and Moein) in Sami 
Abdulrahman Park.
They were prevented from making 
their report, moreover, their 
camera was taken away from them, 
later on, with the efforts from 
the committee for the press, the 
camera was given back to them. 

Violations | Prohibitions
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No Journalists Name
Place of 

Work

Date of 

Violation
Place of Type of Violations

Prohibitions (8 Cases) 1-4

1 Resala Shrkani - Reporter
Radio 

Payamner
08/03/2013 Mosul

She is prevented from crossing the 
Rabia-Mosul Checkpoint by the 
person in charge of the point.

2 Bestun Khdr - Reporter
Payam 

Satellite 

Channel

09/03/2013 Hawler
He was not allowed to cover the 
press conference of Mr. Barzani 
and Mr. Maliki

3
Omed Fuad Ahmed - 

Cameraman

Payam 

Satellite 

Channel

10/04/2013 Kirkuk

He need to visit the Real-Estate 
office of Kurkuk district. He was 
prevented by the guards of the 
district and his Camera was taken 
by them. After the good offices of 
Kirkuk branch of our Syndicate, he 
got back his Camera. 

4

As›d Muhammed -Reporter

Muhammed Jalal - 

Photographer

Speda TV 

Sattellite
28/04/2013 Garmian

He was prevented from doing 
his coverage of (Quoey) Village 
in  the township of (Qaratapa) 
by the person in charge of PUK 
Committee of (Zangabadi).

Violations | Prohibitions
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11 This is The Eleventh Report of The Committee 

for The Solidarity with The Freedom of The Press Regarding The 

Situation  of Journalism in Kurdistan, From 01/01/2013 - 30/06/2013

No Journalists Name
Place of 

Work

Date of 

Violation
Place of Type of Violations

Beating (6 Cases) 4-6

4
Farman Muhammed - 

Reporter

Ahmed Shwani - Cameraman

NRT 01/06/2013 Hawler

He was covering the annual 
anniversary of PUK foundation 
in the square near Shanadar park. 
A number of people dressed as 
civilians in addition to those 
in military uniform blocked 
his covorage, they took his 
microphone, mobile, and beagan 
beating the cameraman, later on 
the PUK Committee in charge 
media intervened. Due to this the 
equipment was given back to these 
men. 

5 Chia Nuri - Cameraman
Payam

Satellite 

Channel

09/06/2013 Kirkuk

One of the guards of the Real 
Estate Registration office No. Two, 
Kirkuk, blocked his coverage and 
started beating him. 

6
Salar Sabir - Reporter

Aram Khasro - Cameraman
Hataw TV 17/06/2013 Hawler

They were beaten because they 
were preparing a report on the 
quality and the price of feul.
They were beaten by (Abdulkareem 
Khdr) in charge fuel coupons, and 
(Jwamer ABdulkareem), in (Baz 
Gas Station).

Violations | Beating
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No Journalists Name
Place of 

Work

Date of 

Violation
Palce of Type of Violations

Beating (6 Cases) 1-3

1

Shorvhvan Shawkat-

Cameraman

Nuzhdar Hadi - Cameraman

Eyaz Akram - Reporter

NRT 04/02/2013 Duhok

While preparing a report on the 
shortcomings of the Hezha city 
project in Duhok, a number of 
the companies in charge of the 
project started bealing them as 
well as insulting and prevented 
them from making the report.

2

Ari Abdulla - Reporter

Ranj Rahman-Cameraman

Farman Abdulqadir-

Cameraman

Muhammed Abdulla-

Cameraman

KNN

KNN

KURDSAT

KURDSAT

NRT

10/05/2013 Hawler

When Hawler Club were playing 
against Sulaimani Club in Franso 
Hariri Stadium, the supporters 
of each team quarrelled against 
each other, a number of police 
men and other dressed like 
civilians started beating them, 
insulting them, and they took 
their equipment, later on the to 
them but the camera belonging 
to NRT, type 450, is broken.

3 Jafar Hussein
SNN News 

Network
20/05/2013 Suleimani

While covering a gathering of 
bus drivers, near the headquarter 
of suleimani governorate, he 
was beaten by the civil activities 
police. 

Violations | Beating
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11
No Journalists Name

Place of 

Work

Date of 

Violation

Place of 

Violation
Type of Violations

Arresting (3 Cases)

1 Ali Khalil Sleman
Badinan 

Sat
30/01/2013

Shangal

Mosul

After publishing a report about 
water-shortage in a neighbourhood 
in shangal was arrested by a squad 
of Shangal security men, after 
one hour of invetigation, he was 
released. 

2 Ali Fartih
Jalawla 

TV
13/02/2013

Jalawla 

Diala

He was covering the demonstrations 
of Jalawla, he was arrested by 
Jalawla Invetigation office, he was 
taken to Diala, after four hours of 
being kept there, he was released 
owing to sincere attempts by the 
Khanaqin office of the Syndicate.

3 Ali Murad Khan
He is 

Freelancer
11/06/2013 Khanaqin

He published a story and a 
complaint was registered against 
him, the judge ruled that he had 
to be kept in custody for twelve 
hours, the office of Syndicate in 
Khanaqin hired a lawyer for him 
and let him free.
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from the media institutions to the journalist’s and 
observe article 7 of the journalism law number 
35 to implement the instruction of the syndicate. 
The council syndicate regards highly the Kurdistan 
parliament approved of the law concerning how to 
obtain information. It is required that the parties 
related to it should deal without prejudice and 
draw to distinctions in providing the information 
to journalist’s. They are required to preserve the 
right of the journalist’s to all journalist’s equally in 
getting the information. Concerning the previous 
report, there were numbers of committees formed 
by the people in charge of affairs to follow up the 
reports of the present committee. But, nobody was 
punished  for the violations mentioned there. Beside, 
they always make promises to the syndicate in this 
regard. The syndicate of journalist’s in Kurdistan 
expresses it’s discomfort regarding the obstacles 
which the security agencies put in front of the 
audible and visual channels of the media, to debar 
them from certain roads within the framework of 
law, they should access and license to work there. 
Legally, the results of the follow-up of the issues 

related to the media would be continued by the 
syndicate to announce clearly it’s straightforward 
attitude. Also, we condemn the shutting down 
of the three satellite channels (ROJ TV, NUCHE 
TV, and MMC) by the Kingdom of Denmark. The 
council of the syndicate, in this respect, published 
an announcement, the text of which is included in 
this press release. We emphasize that the closing 
down of these channels caused the journalist’s 
and media workers there to lose their jobs. The 
syndicate will keep on to confirm and string then 
the freedom of the press, and the important of 
the professional work, using all the civil methods 
and ways of pressurizing, till the people in charge 
will pay respect to the law, the journalist’s, and the 
journalist profession, which is considered as the 
major warrant of civil society and Democracy we 
hope and request that the journalist’s will abide by 
the law and that they will perform their holy, sacred 
job in a professional manner.

The committee for the Solidarity with the freedom 
of the press and the Rights 

of the journalist’s in Kurdistan
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11
The committee for the solidarity with the freedom 

of the press and the Right of the Journalist’s in 
Kurdistan, concerning the situation of Journalism 
in Kurdistan Journalism is a profession which has 
a direct relationship with the freedom and the 
political, economic, social, and other condition of 
society. It interacts with all of these and is supposed 
to invest all its abilities to convey the news to the  
recipient .

Therefore, the Journalist’s confront trouble and 
obstacles when they do their job facing people 
who have no belief in public liberties, general 
freedom, especially the freedom of the press. The 
(CFSFP) thoroughly watches over the situation of 
journalism in Kurdistan. It records all the violations 
against journalist’s during six months, issued in its 
report given to the related parties and international 
organization to be published in three languages 
Kurdish, Arabic and English. The syndicate will 
keep on its solidarity with and confirmation of 
the journalist’s rights till the time when the related 
parties start to show respect to the law of journalism 
and the profession of journalism, the council and 
the committee have the intention of reducing the 
violations committed against the journalist’s. Thus, 
a conference was held on April 27th, 2013, bringing 
together the journalist’s Ministry of Interior, and 
the security agencies of Kurdistan Region. The aim 
was to increase mutual understanding. Both sides 
were frank and candid in expressing their views. 
The conference also aimed at finding suitable ways 

to solve the problems and case the obstacles facing 
the journalist’s. Also on the 28th of April 2013, 
a conference was arranged to have talks on the 
importance of a special Court of Law particularly 
dealing with the cases and suits of journalist’s, in 
a similar way to what they have in Baghdad. In 
this Conference, there were representatives of Iraqi 
supreme Court, Justice council of Kurdistan, the 
ministry of law in Kurdistan, the public persecutor, 
and a number of Lawmen and Law-specialist’s  

They were present there to discuss at length the 
project of such a law court. This project is now 
under discussion. This is a step to move forward in 
promoting the profession of journalism as well as 
the position of the journalist’s. The violation listed 
in report Eleven are comparatively fewer than those 
in report Number Ten. Yet, this does not imply 
that the violation were committed less towards the 
journalist’s, till now, there are a number of people 
in charge of responsibility but show very little 
respect for the law of the press and the profession 
of Journalism, they commit violations against the 
Channels of the Media and the journalist’s. Also, 
the Syndicate of Kurdistan journalist’s needs the 
Media foundation and institutes as well as the 
journalist’s to have contracts binding them with 
the Media where they are working to protect their 
rights. There are many cases that came up  to the 
committee regarding the journalist’s being expelled 
from their work, or their contract was terminated 
single – handedly, unilaterally. Thus, it is requested 
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