
 
 

 

  

 0202-هەڵبژاردنی سەرۆکكۆماری لە ئێران

ە حوزەیران  81ئێران بەرەو دیاریكردنی سەەەەەەەەریككیێارە نو. دەژێ   ری ە 

پریسەەەەەەەیەكی رەواە دەزانێ  و الیەكی دیكە  هەڵب اردنێك دەكرێ  كە الیەك بە 

بەهەڵب اردنێكی شەەەانییی ناوە دەبەن  هەرژینێك بێ ە ئەێە كە كادێكدا دەكرێ  كە 

ئێران كەالیەك گیریدەە ژەندین كێشەەەەە گرنوی وەك كیروناە رەیرانی ئابوورە و 

 پرسەكانی سیاسە  و پەیوەندییە دەرەكییەكانی بووەدەوە 

دانی ئێسەەەەەەەدا وپێشەەەەەەەووە ئەو ولدەە دێكەلوێك كە پیاوانی  ێارەیەك كە كاربەدەسەەەەەەە

سەەەەەەەوپایی و دینی كە زیربەكان كە ێوحاكزەكارەكانی ئەو ولدەنە ژاویان كێیە دا كە 

ریناخی داهادوودا شەەەەەەوێنی ریحانی بورنە بی پێك ێنانی ئەو حكوێەدە حزبوڵ ییەە 

 كە رابەرە ئێران داوایكردووە 

دەنوی نەااازییەكان كەناوخیە ئەو ولدە زیردر  بێجوە كە ئیپیزیسەەەەەەەیینی دەرەوەە

بووە وە ئەێە  وایكردووە دا پێشەەەەەبینیی بەشەەەەەدارییەكی كەێی خەڵك كە هەڵب اردن 

   بكرێ  

 كێرەدا پرسیارە گرنوەكان كەسەر ئەم هەڵب اردنە ئەێانەن:

 ئەكدەرە سەرەكییەكانی ئەم هەڵب اردنە كاێەن و ئەنجاێەكە ژین دەبێ ؟        -

رێ ەە بەشەەداریی خەڵك ژین دەبێ ؟ گركدەكانی ئێسەەداە ئێران كە ناوخی         -

 و دەرەوە چ كاریوەرییەك كەسەر رەكدارە هەڵب اردنیی خەڵك دادەنێ ؟

ئەم هەڵب اردنە ژی كە هاوسەەەەەەەنوییە نێوخیییەكانی دەسەەەەەەەل  كە ئێران         -

 دەگیاێ ؟

ردنە كەسەەەەر سەەەیاسەەەەدی دەرەوەە كاریوەرییە گریێانەییەكانی ئەم هەڵب ا        -

   ئێران ژین دەبێ ؟



 
 

 

  

  

 81/1/0208پانێل: ری ە 

 ڵینەوەە رووداوشوێن: ناوەندە كێكی

82:22-83:32 

 0202پانێلی یەكەم: هەڵسەنگاندنی گشتی بۆ هەڵبژاردنی 

       10:20-12:30              : كات

 پانێلیست

 سدرادی یسدی ریفیرێخواز )كە ئێرانەوە بە ئین ین(–عەباس عەبدە  -

 د  عەال حەێید )شارەزاە کاروبارە ئێران كە بەغدا( -

)راوێ كارە سەەەەەەریكایەدی  -ێحێەد هەوراێی )شەەەەەارەزاە کاروبارە ئێران -

 هەڵبە  بەو سیفدە بەشدارە ناكا ( -كیێار

 (د  پەروێز رەحیم )كێکیڵەر و ێاێیسداە زانکی -

  

 ێحەێەد حوسەینی )شریڤەکارە سیاسی ئوردنی( مۆدێراتۆر:

  

 20:22-22:32برێك:

  

 پانێلی دووەم: روانگەی كوردی بۆ هەڵبژاردن

          23:32-20:22   كات:



 
 

 

 سکردێرە حیزبی دێێوکرادی کوردسدانی ئێران -ێوسدەكا هیجرە        -

 سکردێرە گشدی حیزبی دێێوکرادی کوردسدان  -خاكید عەزیزە        -

 سکردێرە گشدیی کیێەڵە -عەبدوڵ  ێوهدەدە        -

 سکردێرە گشدی کیێەڵە زەحێەدکێشانی کوردسدان -عوێەر ئیلخانیزادە        -

  

 مۆدێراتۆر: د.هەردی مەهدی میکە

  

 23:32-23:32خواردنی نیوەڕۆ: 

 


