
 یاٚگل همۆك و ناسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر Peg$sus سوسا﮵گٚ﮹ٮٮ یرو﮵﮲حٮس یمارگۆ﮹رٮ :CPJ ﮴یٮ همال هس ینێونێر
﮲جٮامٔاٮ  ﮴هٮاك هد ﮲یٮ هد هم

 هك ﮲دٮ﮵اٮ ه﮵گٮار )﮴یٮٚالواه ی ه﮵گ﮴ٮڡ﮴اٮ یوار﮲حكێر( بال ن﮵زٮ﮵تٮس ، هو ﮵هٮاركوا﮳ڵٮ لو﮵لٮ ٔهٮ ی ١٨  هك اد﮵كٚ﮴ٮٮر﮹ۆٮار  هل
 ﮴یٮٚالو ٤٥  هل ﮴رٮ﮵اٮز  هل ﮵لٮ﮳اٮۆم ﮳ۆٮ  هك  هوودركاركشٔاٮ Peg$sus سوسا﮵گٚ﮹ٮٮ یو﮲اٮ ﮳هٮ ن﮵اٮڕو﮵﮲حٮس ی﮵كٚٮمارگۆ﮹رٮ
 ندر﮵كٮرێدوا﮹ح یك ﮵هٮ هگتسێو ﮳ۆٮ ﮵لٮ﮳اٮۆم  هك ،Peg$sus ، هك ﮴هٮر﮹ۆٮار ی هرێوگ ﮳هٮ . هواركتسورد نا﮵هٮ﮳ح
  هل ﮵تٚ﮳ٮٮار﮵نٚٮهراك ﮳هٮ ﮲یٮ هد هم یاٚگل همۆك ﮲یٮاوكالا﮹ح و سو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر ك ﮵هٮ هرامژ یژد  هل تێرك هد ،تێرۆگ هد
 ﮴یٮارا﮵مٔٮٮ و ﮵اكٮرم ٔهٮ ،﮵لٔٮٮار﮵سٔٮٮ ،ۆگ﮴ۆٮ ،﮵بٮر﮲ع هم ،﮵نٮ هرح ﮳هٮ ، ﮵ه﮵ٮٮدوعس ﮲یٮات﮳سٮ هر هع ،﮵كٮسك هم وك هو ﮲یٮ﮴اٮٚالو
 .﮳یٮ هر هع

  هل ناك هر ٚهلۆ﮵كٚٮل  هسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر یژد ن﮵اٮ﮵كٚٮك ﮵هٮ . هوودركاركشٔاٮ ن﮵اٮسوسا﮵گٚ﮹ٮٮ ی﮵كٚ﮴ٮٮ هٚمل هه ﮲دٮ ه﮹ح نار ٚهلۆ﮵كٚٮل
  همارگۆ﮹رٮ ﮲یٮو﮳وٮ هه . ﮵ه﮵ٮٮدوعس ﮲یٮات﮳سٮ هر هع  هل ڤۆرم ی﮲ڡام ﮲یٮ﮲اٮاوكالا﮹ح یژد  ه﮵كٮد یك ﮵هٮ ﮲هٮاد و ،﮵كٮسك هم
 ر هس هل ی ﮴رٮ هرو هگ یر ه﮵گٮراك تێرك هد  هك  ﮵هٮ هو ﮲هٮدركراداگٔاٮ ی﮵كٚٮ﮲گٮ هز ا﮴دٮ ٚهلو هد ٤٥  هل  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس
.﮵تٚ﮳ٮٮ هه ن﮵ا﮲ٮٮاك هوا﮹حر هس و ن﮵اٮۆ﮲ح ﮴یٮامال هس و ،ناس﮲وٮ هم﮲اٮژۆر

 رام﮴ۆٮ ،ن ه﮳كٮ یرێدوا﮹ح  هك ه﮵لٮ﮳اٮۆم و﮲اٮ ﮲یٮاك﮴اٮاد  هك نار هكش﮵رٚٮه  ﮴هٮاد هد  ﮵هٮ﮲اٮا﮴وٮ و ٔهٮ  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس  همارگۆ﮹رٮ
  هل یر﮵ا﮲ٮٮاز و ندر﮲كٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ وك هو  هو هتێرگ هد  ﮲هٮ﮵اٮر﮵ا﮲ٮٮاز و ٔهٮ ووم هه ش هم ٔهٮ . هو ﮲هٮ ه﮳كٮۆك و ،ن ه﮳كٮ
 ادر هس ﮳هٮ یتس هد یووم هه .ۆ﮲حو هتسار یك ﮵هٮ ه﮵وٚٮش  ﮳هٮ  هك ه﮵لٮ﮳اٮۆم ینێوش و ندر﮲اٮ هم﮲اٮ ﮲یٮاك هن﮵شٮ ه﮵كٮ﮹ڵٮ ٔهٮ
 ﮳ۆٮ ت هك ه﮵لٮ﮳اٮۆم ﮲یٮۆ﮲ڡۆر﮵كٮام و ت هكا﮵رٚٮماك  هو هروود  هل ﮵تٚ﮲ٮٮا﮴وٮ هد  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس  همارگۆ﮹رٮ  .تێ﮵رٮگ هد
 .﮵شٔٮٮ  ﮴هٮا﮳﮲حٮ دو﮲ح﮵اٮ ت﮳اكٚٮل هه ت هك هرو هدراو﮹ح و تۆ﮲ح ﮲یٮدر﮵كٮرێدوا﮹ح

 ﮳ێٮ ﮳هٮ ت﮳اكٮراك )نۆ﮵﮲ڡٮٔاٮ( ﮵سٚٔٮٮ ٔۆٮ یٔاٮ و ی﮵رٚ﮳ٮٮك﮳الٮ ،﮵دٮۆر﮲دٮٔاٮ ﮲یٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هس هل ﮴اٮ  هواركتسورد سوسا﮵گٚ﮹ٮٮ
 . ﮵هٮ هه ﮲یٮو﮳وٮ ا﮵دٮ هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  هل   ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس  همارگۆ﮹رٮ م ٔهٮ  هك هو ﮴هٮ﮳اكٮراداگٔاٮ وارك﮲﮳حٮامٔاٮ ی هو ٔهٮ
 ﮵نٮك﮹شٮ یژۆلۆنك ﮴هٮ یكێڕ﮹ۆٮ﮹سٮ  هك  هوارككاه ن﮵اٮ هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  هك ﮲نٮا﮳زٮ  ﮴هٮاكو ٔهٮ ﮵ا﮲ٮٮ ﮴هٮ  ه﮲گٮ هر ناسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر
 .ت﮳اكٮ ن﮵اٮ هك ه﮵رٚٮمٔاٮ ﮳ۆٮ

 یراداگٔاٮ ﮵تٚ﮳ٮٮ هد ناس﮲وٮ هم﮲اٮژۆر .تێر﮳نٮاد نۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هس هل زاو﮵اٮ﮳ح یك ﮵هٮاگێڕ ﮲دٮ ه﮹ح  ﮳هٮ تێرك هد سوسا﮵گٚ﮹ٮٮ
.ن﮵ا﮲ٮٮاك هوا﮹حر هس و ن﮵اٮۆ﮲ح ینتسار﮹اٮ ﮳ۆٮ وا﮲﮳حٮوگ ی هگێر یر ﮳هٮ هنترگ ﮳ۆٮ ﮳نٮ  ﮲هٮ﮵اٮاگێر م ٔهٮ

:گ﮵نٮ﮵شٮ﮲ڡ-ر ﮵ه﮹ٮٮس  ﮳هٮ وارس﮲اٮ یش﮵رٚٮه

  ﮲هٮام﮲اٮ م ٔهٮ .ن﮵رٚ﮲ٮٮ هد یوار﮵كٮر﮵اٮد ی﮵كٚٮسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر ﮳ۆٮ و ن هك هدتسورد وار﮴كٮ ﮳ه﮵ٮٮ﮴اٮ ی هم﮲اٮ نار ﮳هٮش﮵رٚٮه 
  هل اواد ا﮵دٮ﮵ا﮴ٮٮ  هك  ﮵هٮا﮵دٚ﮴ٮٮ ی﮵كٚٮت﮵نٚٮمۆ﮵كٮد دو﮲ح﮵اٮ ﮵كٚٮك﮵نٮل و  ﮵هٮ هه ادارٔاٮ  هل واك﮲اٮ ی﮵كٚٮ﮲حۆدور﮳اٮ ن ه﮲ح ه﮵دٮر هد
 وك هو ،نێد زاو﮵اٮ﮳ح یمرۆ﮲ڡ ﮵نٮ﮲دٮ ه﮹ح  ﮳هٮ  ﮲هٮا﮳ح ه﮵سٚٮم م ٔهٮ .ت﮳اكٮ ر هس هل ی﮵كٮلك تاك هد  هك هسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر
 وك هو  هو ﮲هٮدر﮲اٮ هم﮲اٮ ﮲یٮاك هن﮵شٮ ه﮵كٮ﮹لٮ ٔهٮ ی هگێڕ  هل  هم﮲اٮ ،﮵ڵٮ ه﮵مٔٮٮ ،)﮵لٮ﮳اٮۆم ی هم﮲اٮ( ج ه﮵سٚٮم تس﮵كٚ﮴ٮٮ

Wh$ts$pp همارگۆ﮹رٮ ،درك ر هس هل یك﮵لٮك  هك هسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر  هك ر هه . هو ﮵هٮ﮵اٮ﮵دٮم ڵ﮵اٮسۆس ی هگێر  هل دو﮲ح﮵اٮ  
.تێز ﮳هٮ هداد ی هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هس هل  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس

 م هل ناك هم﮲اٮ ی ﮳هٮرۆز  هك  هوودرك ن﮵اٮاركشٔاٮ )ڵانش﮲اٮر هت﮵نٔٮٮ یتسنمٔاٮ( و )بال ن﮵زٮ﮵تٮس( ﮲یٮاك هو ه﮵نٚٮلۆ﮵كٚٮل
:ن هوراو﮲ح ی ﮲هٮازا﮵وٚٮش
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 م هل ناك هم﮲اٮ ی ﮳هٮرۆز  هك  هوودرك ن﮵اٮاركشٔاٮ )ڵانش﮲اٮر هت﮵نٔٮٮ یتسنمٔاٮ( و )بال ن﮵زٮ﮵تٮس( ﮲یٮاك هو ه﮵نٚٮلۆ﮵كٚٮل
:ن هوراو﮲ح ی ﮲هٮازا﮵وٚٮش

 ی﮵كٚٚٮل﮲اٮ هك دو﮲ح﮵اٮ ك ﮵هٮ ﮲هٮا﮲حز﮵ۆٚٮل﮳اٮ وك هو نو﮴وٮاه  هو هوارس﮲اٮ یكێوار﮲حكێر  هل ن هد ه﮲دٮا﮵ش﮲ٮٮ او ناك هم﮲اٮ
.﮵یٮۆ﮲حو﮲اٮ ﮲یٮ﮲دٮ﮵اٮ هگار
 .﮵تٮادواك﮲اٮ هل یك ﮵هٮ هش هڕ هه ڕێژ  هل  هو ﮲هٮ هك هد تراداگٔاٮ  هك ی ﮲هٮام﮲اٮ و ٔهٮ
 كێوادوور ﮲یٮدرٚكلاموور وك هو ،ن هك هدس﮳اٮ  هك هسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر یراك ﮳هٮ تس ه﮵وٮ ﮹هٮ یس﮹رٮ  هك ی ﮲هٮام﮲اٮ و ٔهٮ
 .تاك هد ر هس هل ﮴یٮر﮹ۆٮار را﮳حرۆز  هك هسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر  هك
 ی هنێو  ﮳هٮ ن﮵اٮ﮲دٮ ه﮵وٮ ﮹هٮ ی ﮲هٮاو ٔهٮ وك هو ن هك هد یس﮲ح هش و ﮴یٮ ﮳ه﮵ٮٮ﮴اٮ ی هل هس هم یس﮳اٮ  هك ی ﮲هٮام﮲اٮ و ٔهٮ
 . ﮵هٮ هه  هو هدنێر﮲ڡ﮵ڵٚٮگ و دنێر﮵﮲ڡٮ﮳ۆٮ دو﮲ح﮵اٮ ت هك ه﮵نٮژواه
 .ی﮲كٮ﮳اٮ یر﮵ا﮲ٮٮاز و ،تراك تدێرك ،﮵نٮڕك وك هو ن هك هد ﮵یٮاراد یس﮳اٮ ی ﮲هٮام﮲اٮ و ٔهٮ
 .﮵نٚ﮳ٮٮ  هوارس﮲اٮ ﮲هٮ ی هرامژ  هل تێرك هد ناك ﮵هٮو﮲وٮاموگ هم﮲اٮ

 ن﮵اٮۆ﮲ح ینتسار﮹اٮ رتش﮳اٮ ﮳ۆٮ .﮲جٮامٔاٮ  ﮲هٮ ه﮳كٮ ت هك ه﮵شٔٮٮ ﮲یٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ و یس﮲ح هش ﮲یٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ تێرك هد نار هكش﮵رٚٮه
: هت﮵سٮ﮵وٚ﮹ٮٮ ناسو﮲وٮ هم﮲اٮاژۆر ،ن﮵ا﮲ٮٮاك هوا﮹حر هس و

 ٚیل﮲اٮ ه﮹ح ی هگێڕ هل  ه﮵كٮد یكێزا﮵وٚٮش ﮳هٮ و ن ه﮳كٮ یس﮳اٮ اد هك هم﮲اٮ یر هد﮵رٚ﮲ٮٮ ڵ هگ هل تێد ن﮵اٮ﮳ۆٮ ی هك﮵نٮل و ٔهٮ
 .تێر﮳كٮ  هو﮵ۆٮ﮵د﮶ٮف دو﮲ح﮵اٮ ی﮲گٮ هد ی هگێر  هل  هرتش﮳اٮ ش هم ٔهٮ .ن ه﮳كٮ  هو هس هك و ﮳هٮ ی﮲دٮ ه﮵وٮ ﮹هٮ  هو هم هوود
 ﮵ت﮲ٮٮاو﮳تٮ ی هو ٔهٮ یۆه ه﮵تٚ﮳ٮٮ ﮲هٮ  ه﮲گٮ هر م هوود ٚیل﮲اٮ ه﮹ح ، هو﮵وٮس﮲اٮ ﮲هٮ رت﮵شٚ﮹ٮٮ ت هك هم﮲اٮ یر هد﮵رٚ﮲ٮٮ ر هگ ٔهٮ
  هس هك یدو﮲ح ر هه ﮵شٮم هوود ٚیل﮲اٮ ه﮹ح  ه﮲گٮ هر  ه﮲كٮو﮹ح ،﮵ت﮲ٮٮا﮳زٮ  هك هك﮵نٮل ﮴یٮ همال هس و یتسورد
.تا﮳دٮ یۆ﮲ح ی همانس﮲اٮ ی هو ﮲هٮدراش ﮳ۆٮ  هزاو﮲اٮ ی﮵كٚٚٮلو هه تێو ﮵ه﮳ٮٮ و ﮵تٚ﮳ٮٮ هك هر﮵اٮ ﮲هٮ
  هك﮵نٮل و ٔهٮ ،Bitly دو﮲ح﮵اٮ TinyURL  وك هو ﮲یٮاك ه﮵تٮا﮳سٮێو ی هگێر  هل  هو هو﮳وٮار﮴كٮروك  هك هك﮵نٮل ر هگ ٔهٮ
 Link Exp$nder  وك هو ن هد ه﮲دٮا﮵ش﮹ٮٮ یواو ﮴هٮ  ﮳هٮ ت هك ه﮵نٮل  هك ی ﮲هٮا﮵تٮا﮳سٮێو و ٔهٮ ﮳ۆٮ  ﮳ه﮵ٮ﮳ٮٮ و  ه﮳كٮ ﮹یٮۆك
 ٚیلاو هه ی﮵كٚٮ﮵تٮا﮳سٮێو ی﮵تٮاس  هل  ﮲هٮوو﮲مٮ ﮳ۆٮ ،و﮳وٮ یو﮲اٮاموگ  هك هژێرد  هك﮵نٮل ر هگ ٔهٮ . URLEX دو﮲ح﮵اٮ
 و  هك هم  هك هك﮵نٮل ر هس هل ﮵كٮلك ،و﮳وٮ ﮲هٮ ﮵تٮا﮳سٮێو نام هه یك﮵نٮل یتسورد ﮳هٮ مٚال ﮳هٮ ،وو﮹ح هد ٚیلاكۆل
phisht$nk@cpj.org :) ه﮵رٚٮ﮳نٮ(  ه﮳كٮ forw$rd ی ه﮵ڵٮ ه﮵مٔٮٮ م ٔهٮ ﮳ۆٮ ر هسك ﮵هٮ
 . ه﮵نٚٮه همراك ﮳هٮ تۆ﮲ح ی هك ﮵ه﮵ٮٮ هك هر هس  ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ، هو ه﮵تٮ ه﮳كٮ  هك هك﮵نٮل  هت﮵سٮ﮵وٚ﮹ٮٮ درك تتس هه ر هگ ٔهٮ
 یر﮵اٮتس هه ی هك ﮵ه﮵ٮٮ﮲دٮ ه﮵وٮ ﮹هٮ دو﮲ح﮵اٮ ك ﮵ه﮵ٮٮر﮵ا﮲ٮٮاز ﮵چٮه  هك  هو هر ه﮳كٮ  ه﮵كٮد یكێ﮵رٚٮمٔاٮ ر هس هل  هك هك﮵نٮل
 reset to)  هو ه﮳كٮ ﮵تٚٮسێر ت هك ه﮵لٮ﮳اٮۆم  ه﮵شٮم هه .﮵تٮ﮵نٚٮه هد یراك ﮳هٮ ك﮵نٮل ی﮵نٮ﮵ن﮳ٮٮ ﮳ۆٮ ﮵ا﮲ٮٮ ﮴هٮ و  ﮵ه﮵ٮ﮲ٮٮا﮵دٚ﮴ٮٮ

f$ctory setting)همارگۆ﮹رٮ  ه﮲گٮ هر ات﮵شٚٮه  هراك م ٔهٮ ﮵تٚ﮳ٮٮ﮵ر﮳ٮٮ هل تش هو ٔهٮ( ﮵تٚ﮳ٮ﮳ٮٮ تامرۆ﮲ڡ ﮴اٮ  
 یراك ﮳هٮ اد﮵كٚ﮴ٮٮاك  هل  ه﮵نٚٮ﮳هٮر هد ی هك ﮵ه﮵ٮٮ﮴رٮ﮹اٮ و  هو هنێژو﮳كٮ تم هوود ی﮵رٚٮمٔاٮ ). هو هتێرس ﮲هٮ  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس
  .﮵تٮ﮵نٚٮه﮲اٮ
 و ٔهٮ ر هزوا﮳رٮ :ی﮵ن﮳ٮ﮵ٮٚ﮴ٮٮ(   هو﮲اٮاد ﮴یٮ هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هس هل ﮵ا﮲ٮٮ﮹اٮمۆك ی هو هل  ﮵هٮ﮵اٮ﮳ح  هك  ه﮵نٚٮ﮳هٮراك ﮳هٮ كێر هزوا﮳رٮ
 ر هگ ٔهٮ  ﮲هٮوو﮲مٮ ﮳ۆٮ .)یرا﮲ڡ هس و سكۆ﮲ڡ ر ﮵هٮا﮲ڡ و مۆرك ڵگووگ و هو  هو ه﮵تٮ هك ه﮵دٚ﮹ٮٮ ی﮵تٮاس  هك  ﮵هٮ ﮲هٮامارگۆ﮹رٮ
 نۆ﮵﮲ڡٮٔاٮ ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هگ ٔهٮ   و ه﮵نٚٮه همراك ﮳هٮ   Chrome یر هزوا﮳رٮ و ٔهٮ و﮳وٮ ﮵دٮۆر﮲دٮٔاٮ ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ
 ﮳ۆٮ  Firefox Focus وك هو  ه﮵نٚٮ﮳هٮراك ﮳هٮ  ه﮵كٮد یكێر هزوا﮳رٮ . ه﮵نٚٮه همراك ﮳هٮ S$f$ri یر هزوا﮳رٮ و﮳وٮ
  ﮴هٮۆدرك ﮲هٮ ی ه﮵كٮد ﮲یٮاك هر هزوا﮳رٮ Peg$sus  هك  ﮵ه﮵ٮ﮲ٮٮ ك ﮵ه﮵ٮٮتن هر هگ ﮵چٮه مٚال ﮳هٮ . هك هك﮵نٮل ی هو ﮲هٮدرك
.﮲جٮامٔاٮ  ﮴هٮ﮲اكٮ﮵اٮ﮲اٮ ادو﮴وٮاهاد  هل دو﮲ح﮵اٮ ﮲جٮامٔاٮ

.﮵تٚ﮳ٮٮارنێرز هماد  هك ﮵ه﮵ٮٮڕو﮵﮲حٮس  همارگۆ﮹رٮ كێر﮵اٮ ﮲هٮ یتس هد ﮳هٮ
  Peg$sus  ٚیلۆرتنۆك كێرۆ﮳ح ﮳هٮ و ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ و﮲اٮ  ه﮵تٚ﮳ٮٮارنێز ﮳هٮاد  هو هكێرو﮵﮲حٮس ن ﮵هٮال هل تێرك هد 
: ﮵ه﮵ٮٮس﮴رٮ هم م ٔهٮ ی هو ﮲هٮدركم هك ﮳ۆٮ .﮵تٚ﮳ٮٮدرك ﮴یٮ هك ه﮵رٚٮمٔاٮ

 . هو ه﮵كٮد یس هك یتس هد ﮳هٮ  ه﮵دٮ هم و  ه﮵ڵٚٮه ه﮵مٚٮ﮳ح ﮵كٚٮنێوش ﮵چٮه  هل ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ
 ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  ه﮵شٮم هه  هك  هو هر ﮳هٮ﮵اٮٚنلد اد﮵نٮنك﮹شٮ ی هگز﮳اٮ دو﮲ح﮵اٮ روونس  هل  هو ه﮵نٮڕ ﮹هٮ ﮴یٮاك هل
 زٚۆلٔاٮ )ی﮵نٚٮ﮲هٮ ی هرامژ( یكێدۆكس﮹اٮ و  هو هنێژو﮳كٮ ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ناك هگز﮳اٮ  ﮳هٮ نت﮵شٮ هگ ﮵شٚ﮹ٮٮ . ﮴هٮوا﮹حر ﮳هٮ هل
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https://urlex.org/
mailto:phishtank@cpj.org


 ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  ه﮵شٮم هه  هك  هو هر ﮳هٮ﮵اٮٚنلد اد﮵نٮنك﮹شٮ ی هگز﮳اٮ دو﮲ح﮵اٮ روونس  هل  هو ه﮵نٮڕ ﮹هٮ ﮴یٮاك هل–
 زٚۆلٔاٮ )ی﮵نٚٮ﮲هٮ ی هرامژ( یكێدۆكس﮹اٮ و  هو هنێژو﮳كٮ ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ناك هگز﮳اٮ  ﮳هٮ نت﮵شٮ هگ ﮵شٚ﮹ٮٮ . ﮴هٮوا﮹حر ﮳هٮ هل
 ن ﮳ه﮳ٮٮ ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ ر هگ ٔهٮ  ﮳هٮراداگٔاٮ .﮵تٚ﮳ٮٮا﮵دٚ﮴ٮٮ ی﮵ت﮹ٮٮ م هه و  هرامژ م هه  هك ێ﮳نٮاد ت هك ه﮵لٮ﮳اٮۆم ﮳ۆٮ
 .﮵تٮێر﮳كٮكاه تێرك هد

 و ٔهٮ ﮲یٮا﮵نٚٮهراك ﮳هٮ  هل زاو ر هسك ﮵هٮ ، هوارككاه  هو ه  Peg$sus ن ﮵هٮال هل ت هك ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  ﮵هٮاو تاو﮳ڕٮ ر هگ ٔهٮ
  هو ﮵هٮ هگێڕ  هل ﮴اٮ ﮵تٮ﮵ڵٚٮ﮳ه﮵ٮٚٮ﮳ح ﮵كٚٮنێوش  هل  هك هوارككاه  ﮲هٮۆ﮲ڡ هل ﮴هٮ  ﮵تٚ﮳ٮٮ هد . هڕ﮳كٮ  ه﮵كٮد یك ﮵هٮ ﮲هٮاد و  ه﮵نٚٮ﮳هٮ  ه﮵لٮ﮳اٮۆم
 ی هگێر  هل ﮵تٮ ه﮳كٮ ی﮵كٮنك ﮴هٮ ﮴یٮ همر﮵اٮ یاواد ﮵ت﮲ٮٮا﮴وٮ ر هگ ٔهٮ .تاگ ﮲هٮ ترو هدراو﮹ح و تۆ﮲ح  ﮳هٮ ن﮵اٮتس هد
 ﮲سٮ﮵الٮر﮲ڡ ی﮵كٚٮس﮲وٮ هم﮲اٮژۆر ر هگ ٔهٮ . ه﮳كٮ  ه﮵وٚ﮹ٮٮ ن﮵ا﮵ٮٮ﮲دٮ ه﮵وٮ ﮹هٮ ﮴یٮ همر﮵اٮ ﮳ۆٮ ر هسك ﮵هٮ ، هو ﮵ه﮵ٮٮ﮵اٮ﮵دٮم یكێوار﮲حكێڕ
 ،﮵تٮ ه﮳كٮ ی﮵كٮنك ﮴هٮ ﮴یٮ همر﮵اٮ یاواد ﮲یٮاوتت ﮲هٮ و )درك ﮲هٮ تراك فاتس وك هو وار﮵كٮر﮵اٮد یك ﮵ه﮵ٮٮ﮵ا﮲ٮٮ﮹اٮمۆك ﮳ۆٮ(﮵تٮ﮳وٮ
 . ه﮳كٮ Access Now Helpline   ﮳هٮ ی﮲دٮ ه﮵وٮ ﮹هٮ

CPJ  یووڕ ﮳هٮوور سووسا﮵گٚ﮹ٮٮ تا﮳گ﮵ٮٚ﮴ٮٮ  ﮵هٮ هش هڕ هه و هل یواو ﮴هٮ ﮳هٮ ﮴اٮ تاك هدراك ا﮲دٮا﮲مٮاك هش ﮳هٮواه ڵ هگ هل 
  هو ه Peg$sus ن ﮵هٮال  هك ﮵تٚ﮳ٮٮاو﮵تٚ﮹ٮٮ و تاه ﮳ۆٮ ﮵تٮو﮲وٮاموگ یك ﮵هٮ هم﮲اٮ ر هگ ٔهٮ . هو ﮴هٮاك هد ﮲یٮاسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر
 ی﮵نٚٮ﮲هٮ  ﮳هٮ  هك ﮵ه﮵ٮٮر﮵ا﮲ٮٮاز . phisht$nk@cpj.org  : ه﮳كٮ درۆرۆ﮲ڡ  ه﮵ڵٮ ه﮵مٔٮٮ م ٔهٮ ﮳ۆٮ  هك هم﮲اٮ  ﮵هٮ﮴اكٮ ،﮲جٮامٔاٮ  ه﮵تٮوارك
 .تێرك هد ڵ هگ هل ی ٚهل همام

 CPJ ی﮵شٮاسٔاٮ ینێ﮲وٮوێڕ ﮵نٮ هد هد ناسو﮲وٮ هم﮲اٮژۆر ﮲یٮاه  هو﮵اٮژۆلۆنك ﮴هٮ ی﮵شٮاسٔاٮ ی هر﮳اٮ هل ﮴رٮ﮵اٮز یر﮵ا﮲ٮٮاز ﮳ۆٮ
  هل  هك  هو هننێو﮳﮲حٮ ﮴یٮ همال هس ی هر﮳اٮ هل  ﮲هٮ﮵ا﮵ٮٮر﮵ا﮲ٮٮاز و ٔهٮ و هو ه﮵اٮژۆلۆنك ﮴هٮ ی﮵شٮاسٔاٮ ی هر﮳اٮ هل  هو هننێو﮳﮲حٮ

Resource Center ن هه. 

.ن﮵ا﮲ٮٮاك ﮵ه﮵ٮٮر﮵ا﮲ٮٮاز ﮳ۆٮ Citizen L)b ﮳ۆٮ نامس﮹اٮوس ڵ هگ هل
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