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آان ئازادیخوازان و مرۆڤ دۆستان   آورده تیه سایه ران و ڕۆشنبیران آه نووسه: تبینی

   و به سه ر آه ب و هه  بیر و بۆچونی جیاوازمان هه  ئمه یه وانه له: ین آه داواتان لده
ویش آوردبوون و   ئه وه آاته ش آۆمانده ك خای هاوبه م یه  به وه شوازك بیر بكاته

 و  وه آه  یه  به  آه داواآارین ۆیهس ب ماآانی مافی مرۆڤ و ئازادی آه  بنه  له ی آردنهدادآۆآ
ی ئاۆزتر  آه ك دۆسیه  ئازاد آرێ نه مال آه آه. ین بۆ ئازادی د آی وا آار بكه یه  شوه به
  . ین آه
 ناوی خۆت و   بكه وه یله م ئیمه ندی به یوه ی په آه  ده وه ی خواره یه  نامه ر پشتیوانی له گه ئه

یله  م ئیمه  به جبوونتمان بۆ بنره شونی نیشته  و  پیشهخزانیت یان ناوی سیانی و
hajarkhoshnaw@hotmail. com 

  
  رمی آوردستان رۆآی هه ڕز سه بهبۆ 
  

   له بریتیه  موومان دایه  شانی هه ی له نگه ههر  و فه گبه و هه  دین ئه وه  دووره  له ئمه
 هۆی   به دنیاین سعود ئمه ڕز آاك مه به، وای آورد  آوردستان و دۆزی ڕه ت آردن به خزمه
ڵ  گه ریبن له  هاوته واآانی آورد آه  ڕه سپاندنی مافه  چهرقالیت به سهآانت و  شته گه
رمی آوردستان  ختی هه  پایته وا له آه   نیه وه ڕزتان ئاگاتان له به، ماآانی مافی مرۆڤ بنه

ڕز آاك  به، نووسینر دوو  سه   له وه ته رك بیوه  ساڵ زیندانی بۆ نووسه٣٠دادگا بیاری 
  ره نووسهم   ئه نووسین آه ت بۆ ده م داوایه  ئه ناسین بۆیه یی تۆ ده خشنده  په سعود ئمه مه

   ئمه  آه  نیه وه  مانای ئه ین به آه سك ده  داوای ئازادی بۆ آه  آات ئمه وه، یت ئازاد آه
ر  گه  ئهشتین و ك آه  سواری یه موومان به  هه كو ئمه  داین به سه و آه ڵ نووسینی ئه گه له
و  ر ئه سه  خراپی به تا به  بۆیه، موومان آۆتایی دێ  خنكانی هه ر شتكی لب به هه
ر و   و ماسمیدیای جیھان و نووسه وه شكته رمی آوردستان نه ی هه  دیموآراسیه هزموون ئه

ست بین  یوه  دوور بوانین و په  ئمه  پویسته چونكه، ئازاد آرێن  آه مان نه ڕۆشنبیران لۆمه
 . س ماآانی مافی مرۆڤ و ئازادی آه  بنه به

  ڕزتان  زۆر سوپاس بۆ دسۆزی به
  

  ن آه  ده یه  نامهم  لهی پشتگیری انهس و آه  ئهناوی
  ) ر نووسه)  ئیتالیا-ژار خۆشناو هه1. 
  ) ر نووسه)  سوید– مھاباد آوردی2. 
  ) ر نووسه)  دانیمارك–یی  گه سیم دیبه دره3. 
  ) ر نووسه) لمانیا  ئه-زا جینگانی  جه4. 
  ) ر نووسه) ندا  هۆه-وان هاوڕێ باغه5. 
 ) ر سهنوو)  سوید–یی  هیشام ئاآره6. 
  ) ر نووسه) آوردستانباشوری  –روز  الپه آاوز مه7. 
  لجیكا  به–بدو  هیوا عه8. 
 ند  فینال– یبق هزاد نه به9. 
  ) رپرسی آوردستان نت به (ندا  هۆه–زیز  ر فارس عه عومه10. 
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 ) ر نووسه)  سویسرا–وف   ڕه مه حه11. 
 ) ر نووسه (لمانیا ئه - سیروان بابان12. 

  ) فرخوازی زانكۆ (آان آگرتووه  یه  ووته–ران آوردی  آامه
 ) شاعیر ( سوید–ئاسۆ گۆران 

  دا نه  آه–آاڤا موآریانی 
  


