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  یی بجه ه ریوان هه  دۆزی مه کامپینی داکۆکیکردن له

  
  5 و 4و  3 و 2 و 1لیستی 

  !ن ربین بکه  ئازادیی فیکر و راده لهداکۆکی 
  . ! ترسیدایه  مه یی له بجه ه ریوان هه ژیانی مه

،  لمانی و کراوه مکی دیموکرات و عه کی مۆدرن و سیسته یه گه کانمان بۆ کۆمه ونه خه
دووچاری ،  کوردستان وژمی ئیسالمی سیاسیدا له کردن و خورتبوونی ته شه  ژر گه  له ریکه خه
  له،  وه  و تویژینه وه زاکانی نووسین و کۆینه فه.  وه بنه نگی جددی ده ری رژد و ئاسته مپه له

 و  وه کرنه سکتر ده دن ته، کاندا یتییه  کۆمه له سه ئایین و مه، ت سیاسه، کانی مژوو بواره
  . درن ب ده زهه تی دۆگمای فیکری مه سه ی ده نه نگه  مه له

می حوکمانیی   سیسته ها و بینراوی له تکی ره سه رچی ده گه ئه، ئیسالمی سیاسی
بوونی  تی کوردستان و نه ی دۆخی تایبه وه رگرتن و قۆستنه کوه  که م به به،  کوردستاندا نییه

کانی نیو  وژمه ن و ته الیه، زا تی قه سه خۆیی و الوازیی ده ربه  و ناسهسگایی تی داموده وه ده
  ی ئازادیان له یڤ و وشه رژکردنی په شمشری سه، ی ئیسالمی سیاسی وه بزووتنه

، ستک به  مه ر رۆژک به ک و هه  بیانوویه رجارک به  و هه رز راگرتووه به، کوردستاندا
، رانی کورددا ران و توژه  ئاست نووسه ن و له ده ک ده ستی ئایینیی خه ی هه ختووکه

  رۆژنامه، تی ڤی، رادیۆ، وت ری مزگه مینبه: کانیان  ئامانجه یشتن به یانھرووژینن و بۆ گه ده
  . کان  ئازاد و دیموکراتخوازه نگه  ئامرازی تۆقاندنی ده نه که کانیان ده و گۆڤاره

  نگین له نگ و ده ڕه کی فره یه گه انی و کۆمهلم مکی عه  خوازیاری سیسته  که ئمه
واوی  ویژدان و ته، نووسین، خۆدربین، وایی ئازادیی فیکر ر ره سه خت له کوردستاندا و جه

دا  گه  کۆمه له.  وه  ئیسالمی سیاسیشه به (نک موو تاک و الیه بۆ هه، کان کییه سه  که ئازادییه
ر  سه ک له یه رپاکردنی هه  ئاست به یی خۆمان له ڕی بزاری و تووڕه وپه ئه، ین که ده

 مژووی  رع و ژن له شه، سکس (ژیر ناوی له، یی بجه ه ریوان هه ی کتبکی مه وه بوکردنه
  . بین رده ده،  وه کانی کوردستانه  ئیسالمییه وته ن ره الیه له، .ئیسالمدا

رگی  ی مه شه ڕه  و هه ژیانی لی تاڵ کراوه، ی کتبکدا وه ی بوکردنه  سۆنگه له، ریوان مه
  که، ین که ده ئازادیویستان و دیموکراتخوازان، ران نووسه،  رۆشنبیران  داوا له ئمه. ! ره سه له
  یڤه رزفینی په کی ئازادتر بۆ نووسین و داهینان و به زایه  پیناوی خولقاندنی فه له

بۆ ،  کوردستاندا نی له ده ی مه گه کانی کۆمه گهسپاندنی دن بۆ دابینکردن و چه، کان ماناداره
 دابنن و  نگمان ک ده ته نگیان له ده، ران موو نووسه و هه. ریوان مه (پاراستنی ژیان و ئازادیی

  : وه پکه
   بگرن که و یاسا و رسایانه  رز له ننین که  کوردستان رابچه تی کوردی له سه ده_ 
دایشتوون . ری گه ربن و کاری رۆژنامه ئازادیی نووسین و راده (ڕ هم مانی کوردستان له رله په

  .  وه ته  میرات بۆمان ماونه  به وه عسه  به  له ن که موار بکه هه. ش سوفییانه عه ته (و یاسا و ئه
ریوان   پاراستنی ژیانی مه له، رمی کوردستان تی هه کانی حکومه رپرسه سگا به ده_ 
  . ستۆی خۆیان بنن  ئه  له یه له سه م مه بت ئه  و دهرپرسن یی به بجه هه
کان   ئیسالمییه وته سنووریک بۆ ره، .ی یاسادا  چوارچیوه له(، رمی کوردستان تی هه حکومه_ 

  سووکاتی به، ی فیکر و بۆچوونی جیاوازدا  سۆنگه  له که،  دابنت وتکی دیکه ر ره و هه
  . ن که ئینسان ده
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کی  بت دادگایه ده، دا کی هاوشوه یه ر کشه دانی هه رهه ری سه گه  ئه دا و له یه م کیشه له_ 
  . ! بدات که ی کشه وه کالکردنه ر یه سه حوکم له، خۆ ربه سه
و  ر ئه سه له،  دادگادا  داوای خۆیان له  که مافی سرووشتیی خۆیانه، کان  ئیسالمییه وته ره

هاو   به  سووکاتییان به  پیان وایه که، ن  تۆمار بکه کهرکی دی ر کتب و نووسه  و هه کتبه
کان  وته ری مزگه  مینبه یان بدرت که وه م نابیت مافی ئه به،  وان کردووه کانی ئه پیرۆزییه

یان  و ئازادییه ئه،  وه لمانییه رانی عه بات و خونی تیکۆشه ی خه  سۆنگه  له و میدیاکانیان که
  . ن کار ببه یارانی فیکری خۆیان به ران و نه  نووسه ژ بهد،  وتووه ست که ده

  دین جمه پشکۆ نه
  یی بجه له گۆران هه
  ر نوه حاجی ئه
  شید ربوار ره

  چنور شخ سدیق
  یی بجه ه رمین هه شه

  یی بجه ه  داناهه
  ریف شه مه شوان حه مه حه
  ب جه د ره حمه ئه

م  یل بۆ ئه نیا ئی مه ته، کانتان ی ناوه وه هر کارئاسانیی رکخستن و بوکردن به  له تکایه
  . ڵ رز و پزانینماندا گه له.  بنرن ئادریسه

Pishko2000@hotmail. com   
  کان ناوهی م  و دووهم که لیستی یه

  وان هال باقری ڕۆژنامه شه. 1
  ند ی نوه ژنامهری ڕۆ رنووسه مزینی سه ستیڤان شه. 2
   سلیمانی فزیونی ئازادی له له رپرسی ته ز حسن به  به. 3
   رکان کورده سه. 4
  کاروان قادر. 5
  مین جالل رووف ئه. 6
  ج ره هاوڕێ نوری فه. 7
  توانا. 8
  حمید عزیز. 9

  عباس شوان. 10
  گۆنا جاف. 11
  یی بجه ه بات هه خه. 12
  رمیانی ر گه ن عومه سه حه. 13
  د حمه ۆ ئهپشک. 14
  ش  ڕه همن کاکه. 15
  ئاالن ئاریان. 16
  د مه گۆران محه. 17
  د مه نوعمان محه. 18
  حیم ریوان ره مه. 19
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  د مه فوئاد محمود محه. 22
  حمود محیدین مه. 23
   مه  حه خاه. 24
  هیوا ڕشید. 25
  ئایار سید باقی. 26
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  ورامی جاسم هه_ 263
  داد ر حه سیروان حومه_264
   بارزان لیزمه_ 265
   ...پرشنگ_ 266
  الم لوقمان شخ سه_ 267
  ماڵ ئیبراهیم زاده شه_ 268
  ریوان بابان مه_ 269
  سوید/یۆتۆبۆری/ ریم ستافی رادیۆ دیالۆگ لوقمان که_ 270
  عوسماندنیا _ 271
  بابان حوسن_ 272
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  دارکۆ حوسن_ 283
  روز کاوز په_ 284

  
  )دوالیست(م  شه لیستی شه

ئازادیی ، ی ئازاد وشه، نگی ئازاد  ده  دوالیستی ناوی داکۆکیکاران له بته ده،  م لیسته ئه
ی خوازیاری  رانه و نووسه موو ئه یی و هه بجه ه ریوان هه ئازادیی مه، ربین نووسین و راده

ندرووست و  کی ته یه گه  پناوی خولقاندنی کۆمه ن بۆ تکۆشان له راوهکی ئازاد و ک زایه فه
  .  کوردستاندا لمانی له مکی عه سیسته
، دا ر شونکی دیکه  هه دا و له  لره ین که که  ده ڕزانه و به موو ئه رمی هه سوپاسی گه،  ئمه
   .  ئازادی کردووه  و داکۆکییان له  ج هناوه رکی خۆیان به ئه

 نوخۆیی و  نه سگا و الیه و ده موو ئه بۆ هه، کان  و هاوپچی ناوه داخوازینامه،  ئمه
  . ن توانن هاوکاریمان بکه نددارن و ده یوه دا په که ڵ کشه گه  له نرین که  ده تییانه وه نوده

  
  لی ختیار عه به_ 285
  تاب سابیر خه_ 286
  ئاسۆ دیالن_ 287
  ند چرۆ زه_ 288
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  یی گه رسیم دیبه ده_291
  وان شۆڕش شاخه_292
  رمیانی ۆ گه باوکی هه_ 293
  ت فعه مال ره بات جه خه_ 294
  زیز خالید عه_ 295
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  گ هیوا به_ 298
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  د حمه سامان ئه_ 300
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  شلر تۆفیق_ 303
  الل ئاسۆ جه_ 304
  الل ئاکۆ جه_ 305
  همن بھاری_ 306
   ئارام تۆه_ 307
  ردار قادری سه_ 308
  ئارام رۆژمان_ 309
  شر شۆڕش رده ئه_ 310
  جید دنیا مه_ 311
  هدی جاف مه_ 312
  یی بجه ه ران هه کامه_ 313
  لی هیرانی دلر عه_ 314
  یتا نور عه_ 315
  ک باس باه عه_ 316
  د حمه ریمان ئه نه_ 317
  تات ر خه عومه_ 318
  د حمه ئاڤان ئه_ 319
  د مه پشکۆ موحه_ 320
  حی شکۆ ساه_ 321
  ی بارام رزگاری خوله_ 322
  عید سه مه ئاشتی حه_ 323
  داخی ره ران قه کامه_ 324
  رداخی  شاو قه گه_ 325
  زیدی دین بایه الحه سه_326
  ند افهولود ئ مه_ 327
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 زیز ر فارس عه عومه_ 328
 
  

  :تبینی
  .  کان رک خراوه یله یشتنی ئمه پی کاتی گه به، کان ی ناوه زنجیره .1
. ندی دیاری تدان رمه  و هونهنووس رۆژنامه، ر ک نووسه ناوی کۆمه، دا م لیسته له .2
  .  بیانناسنین بوو ئمه وان خۆیان ناسراون و پویست نه ئه
   جارکی دیکه تکایه،  دا نییه  و ناوی لره ی پشتگیریی ناردووه  نامهڕزک ر به هه .3
کانمان   ناوه ندک له هه،  وه کنیکییه  هۆی گرفتکی ته به. ی بکشت وه ناردنه رکی دووباره ئه
  . ین که زۆر سوپاستان ده. ست چوون ده له


