
یاننامب 
 

  !بیروباوەڕ ئازادیی رادەبین وبۆ 
  !بۆ یکسانیی نوان ژن و پیاو لھموو بوارەکانی کۆمیتیدا

  !بۆ یکسانیی نوان مرۆڤ، لھر رەگز و ئاین و ئاینزایک لبرامبر یاسادا

یاساکانی : باوەڕمانوای  داناوە،نامی ئم بیانئم ک واژۆی خۆمان لسر

 جیھانیی مافی مرۆڤ ندراوییکگرتووەکان و ڕاگیکۆمی نتوەکراوی پسند

پ نرانی و بکۆشی تدان ساباتی سوتی خوەندیدارەکانیان، وەک دەسک

وەری و ڕز و وەرۆکی ئو ڕاگیاندن، سرکاک و ن .مرۆڤی پشکوتنخوازن

  .سندەپسری جیھان ڕادەگینت و جیھانبایخی مرۆڤی سرتا
ڤی ئازادیخواز ک ل الین ھروەھا، ئم ل ھمبر بیرئانینی ملیۆنان مرۆ

مرستیری ڕقو  دژبه  یان له،دیکتاتۆڕەکانڕژزپری یقینی ڕەگنیان ڕژاوە، سخو 
 ٤٨ ڕۆژنامنووسی بودوەند دیق که د سه مه محهدەگینین ک یڕز دادەنونین و ڕا

کردن ل مافی مرۆڤ، ل ژر کسبوو بۆ داکۆکیین ، یکمیسای کوردستانی
 ڕکخراوی ،سایی ڕەشی ڕژمی کۆنپرەست و یانیگری کۆماری ئیسالمیی ئراندا

یی خۆیدا بۆ داکۆکی ل مافی مرۆڤی کوردستانی دامزراند و ل ماوەی چاالک
و جیاوازیی ڕەگز و ئایین  ئران، بب ی لهی ئینسانیڕاگرتنی سروەریی ماف

ئاکامی الینگری و برزڕاگرتنی پلی ل.  ھموو توانای خۆی دەکارھناان،زم
بسر کرا و دوای چندین مانگ مانوە  دا دەست٢٠٠٨، ناوبراو ل سای ئینسانیی

سای تکڵ ب  ١١، سزای زیندانی یارترین ئازارەکانی لشی و ڕەوانیل ژر دژو
ک، ناوبراو بھۆی ھلومرجکی ھر ئستا. دا سپندرائازاردانی ب سر

وشی جۆرھا نخۆشی ھاتووە، ک نامرۆڤانی ک ل زینداندا بۆیان ڕەخساندووە، تو



گندین ڕدەم چ گرتووە و بکیان لرییدەرمان و چارەس شنر چی ھ
  .نخۆشینی بدەرمان دەنانت

، رۆڤ لئرانی تداچوونی مافی ممڕ ئاشکراکردن کبودوەند لھووتکۆشینی
ھر بم . ی گیشتووەب گوی گلک ل ئینسانکان و ڕکخراوەکانی جیھان

ڕکخراوە و دامودەزگاکانی پاراستنی مافی مرۆڤی بۆنشوە لالین چندین 
ناسکورتی ک ب پی ئم پ. کراوەیوە، ختی ڕزلنانی پشکشجیھانی

رەلشسشکوە پمناوی خۆماکرا، ئ ن ک م بهلر ئدەنووسین، یه یاننامه ژ 
بۆ وەرگرتنی ختی ئاشتی   شیاو دەزانین محممد سدیق کبوودوەند به  رزدار
  . لمنین سه  دهواوەتیی  ته ڕزیان به ی به ماه بنه ی داخوازیدا و،٢٠١١سای ل نۆبل

ناوەکان بریتین ل:  

 ،)رکخراوی مافناسانی ئران بڕوەبرتیی ئندامی دەستی و دامزرنر(زیری ەادقوس دینارمس

، )وسرنو(نی سوتار ەنوئ، )وسرنو(ریمی، ھاشم ک)نووسر(ریم دانشیار، ک)شاعر( و ش پوبدع

لیقی ن خر حسۆکتو، د)نووسر و رۆژنامنووس(، سیروان کاوسی )نووسر ولکۆر(ز بمال نر جۆکتود

چاالکی سیاسی و (باغی ەھال د، ش)چاالکی مافی مرۆڤ(عینی وند م سیام،)امۆستای فلسفکۆمناس و م(

  وهئامینئر کامران ۆکتو، د)وسرنو(ھرامی د بحمئ، ) مدەنی- چاالکی سیاسی(روز داراپورئا، )مدەنی

رشی براھیم فئی، )لکۆر یاساناس و(زاده یوبئن سح، )نووسر(جواد مال  ،)وەرگ ووسر ون(

، کامیل )ندرمنوھ(رزی ەن دسح، )مامۆستای زانستگ(مس عید شر سۆکتود ،)مامۆستای شانۆ و نووسر(

ر ۆکتود ،)چاالکی مافی مرۆڤ(عی ولوتیا ۆر رۆکتود پرۆفیسۆر ئاالن دیالنی، ،)وسر نو ویاساناس(ژیر

د مممح ،) چاالکی بواری ژناننووسر و (داغیەرھاباد ق م،)مامۆستای زانستگ(ایی تاتم سعتوم

، )وسر و رۆژنامنووسنو(ری ەدردار پشت، س)نووسر و رۆژنامنووس(گیی برسیم دە، د)نووسر(یداش

، )نووسر(بروسک ئیبراھیم ، )مامۆستای فیزیک(، شھرام میریکالنیکی )چاالکی مافی مرۆڤ(ناھید موکری 

، نگین شخولئیسالمیی )چاالکی سیاسی و کۆمیتیی(ممدی ، لیال مح)نووسر(سرھنگ چیا 

 ،)شاعر(، ئیبراھیم حیدەری )رۆژنامنووس(، ئارز ئندەری )رۆژنامنووس، چاالکی بزووتنوەی ژنان(

چاالکی بزووتنوەی ( رەزا کاویانی .)چاالکی سیاسی و مدەنی(، جمال رەزازی )ھونرمند(ناسر رەزازی 



 ھووشنگ سن ،)چاالکی سیاسی، مدەنی(، شھین شھالیی )ھونرمند(جمدین غوالمی ، ن)کرکاری

، ئاسۆ )چاالکی سیاسی، مدەنی(، لیال محممدی )چاالکی مافی مرۆڤ( ئازاد سقزی ،)چاالکی مدەنی(

، )چاالکی سیاسی(، حمید بھرامی )چاالکی مافی مرۆڤ(ھاد محممد کریم ، ج)رۆژنامنووس(ساح 

، )رۆژنامنووس(ھانی ی، شرکۆ ج)ھونرمند(، ئافاق تووفانی )مووسیقاناس(ئسفندیار مۆنفردزادە 

، ئاوات )رۆژنامنووس(ئاریان محممد ، )نووسر و شانۆکار(حمرەشید ھرەس ، )شاعر(محممد خاکی 

 شیالن شۆرش ،)امنووسرۆژن(، ھرش شۆرش )رۆژنامنووس(، ھمن ئحمد )رۆژنامنووس(عبدولخالق 

 محممد ، زاھیر علی)ھونرمند(  عابد ھورامی،)شانۆکار( شمای عبڕەش، )چاالکی مافی ژنان(

، )نووسر( حمئمین پنجونی ،)نووسر(، نزار محممد )نووسر( سراج ، فواد حمئمین)ھونرمند(

  ) ......نووسر و سیاستکار(قیس قرەداخی 

  

 م لینتکاینبۆ نووسینی ناوی خۆتان، ئی خوارەوە کلیک بکک:  
  

            html.41511/petition/com.gopetition.www://http  

  

  
 


