
 الت ندراوي رَوشنبرياني آوردستاني رؤژهه يه راگه
 

 تي نسوور حيكمه دژي پيالني نويَي آَومَونيزمي مه
 

تـاي    ره  سه  ت له   نسوور حيكمه   ك ئاگادارين، تاقمي مه     موو اليه   هه
ي   وام پـرَوژه    رده  َلـات، بـه     وه بَو آوردستاني رَوژهـه      هاتنيانه

ــاژاوه  ــاوان، ئ ــيالن و ت ــه پ ــه نان ــي  وه، دژاي ــهت ــه ن وه  ت
ت   رامـه   تي آردن به آه     ناسَيوناليزمي آوردي، بَي حورمه   /خوازي
بيسـتين    و آـردووه و بـه       يـره   تي ژنـي آورديـان پـه        سايه  و آه 

 .بن رَيشه ئه تووشي سه» تي آوردستان و آورد و آوردايه«
تي له پيالنـي   حيكمه/ م تاقمه ـ تاقمي آَومَونيزمي جنسيي   ئه

يـي آـورد ـ     وه ته ر شاعَيري نه ته سهياندا هَيرشيان آردَو تازه
واي باَلـاي خَويانـه    ي ره وشتانه  ـ ئه آشا له الل مه مامَوستا جه

ستاون و جارَيكي ديكـه       وه   نه  وه  شه  و به مه    يان آردووه   ئاراسته
. ناسَيوناليزمي آـوردي  /وه خوازي   ته  ر نه   ته سه   هَيرشيان آردوه 

وان، توَيژآـاران و   ووسهَلَيك له شاعريان، ن بوَيه ئَيمه ـ آَومه 
خـت    يي وَيراي جـه     وه  ته  رآَيكي نه   ك ئه   واناني آورد، وه    رَوژنامه
مـي    ت و سـته     تـي دوور لـه خيانـه        سـايه   ر آـه    وه له سه    آردنه

نج و ژان     ي ره   آاني به ئاوَينه    آشا، شَيعره   له  الل مه   مامَوستا جه 
تـر    كيهـا جـاريَ     روه  زانني و هـه     ماني ده   آه  وه  ته  و برياآاني نه  

يـن و     آـه   حكـووم ده    آـان مـه     تيـه   يل حيكمـه    تـي دژي گـه      سياسه
وا بـووني     ت و ره    قانيـه   وه، ناسَيوناليزمي آوردي هه     يَلينه  ده
ر   رانبـه   وه له به    ينه  آه  ل ئاگادار ده    آاني گه   سپاوه و رَوَله    چه

دا وشـيارانه     يـه   يل  م تاقمه دژي گه     آاني ئه   آَون و نوَييه    پيالنه
 .وه جبولَينه

رامنـان لـه      نگـه   م هاورَيان و هاوسـه      ر جه   دا له سه    له آَوتايي 
مـان درَيـژي و       ر ز   رانبه  خوازين له به    ري جيهاندا ده    رانسه  سه

نگ   دا بَيده   جينسي/تي  تي آَومَونيزمي حيكمه    ماعه  يل جه   بريي دژي گه  
 .بن َلوَيست نه و بَي هه

 
 ناهي په ين ـ آاوه حسه١
 وامي ـ ئَيجالل قه٢
 ش ساَلحـ ئار٣
 دي  محه ـ مادح ئه٤
 رميي ختيار آه ـ به٥
 ـ سدَيق مينايي٦
 دي سه ت ئه ـ نيعمه٧
 محاني ـ ناسَيح ره٨
 مايي لريه ـ آورش عه٩

 مايي لريه يان عه ـ به١٠
 يدي ـ هيوا سه١١
 يدي ـ فايق سه١٢
 دي مه ـ ئيرباهيم مَوحه١٣
 يين فا حسه يد وه ـ سه١٤
 دي مه وشريوان مَوحه ـ نه١٥
 ـ ئايدا ئاغامريي١٦
 يدا سواري ـ شه١٧
 ك سواري رانه ـ فه١٨

 هابادي يران مه ـ سه١٩
 ـ هَيرَو مَيهرشاد٢٠
 وحيدي يران ته ـ سه٢١
 فيعي يل ره ـ عه٢٢
 دزاده محه ـ ئَوميد ئه٢٣

 دي محه د ئه مه ـ مَوحه٢٤
 آيلي ريف وه ـ شه٢٥
 ئووف مَواليي ـ ره٢٦
 ندي قشبه د سدَيق نه مه ـ حمه٢٧
 سعوود بارامي ـ مه٢٨



 

 ٢

 رميي د آه جمه ـ ئه٢٩
 ـ خالد جَوَلايي٣٠
 هناز پريخزري ـ مه٣١
 فاري هانگري غه ـ جه٣٢
 ـ ناسر باباخاني٣٣
 جاري عيد نه ـ سه٣٤
 نوچَيهري ـ هيوا مه٣٥
 باني تا مَيهره ـ عه٣٦
 ند ـ مَوختار هوومشه٣٧
 محوود پاتيمار ـ مه٣٨
 ـ مادي خوَيندل٣٩
 يـ مادي مَوراد٤٠
 ري عفه سرين جه ـ نه٤١
 لياسي ـ شاناز ئه٤٢
 زيزي ين عه ـ حسه٤٣
 ر مَورادي نده سكه ـ ئه٤٤
 رزاد ئاريا ـ فه٤٥
 ـ شَيرآَو جيهاني٤٦
 دين ئاشيت الح ئه ـ سه٤٧
 فاري د غه مه ـ حمه٤٨
 ميين الح ئه ـ سه٤٩
 ـ عارف نادري٥٠
 ردَوخي ـ ئاريا مه٥١
 ـ لَوقمان حيسامي٥٢
 ردَوخي هـ ئيرباهيم م٥٣
 رآووآي ـ ميديا آه٥٤
 ـ بَيهزاد آوردستاني٥٥
 ويف ـ ئارام مسته٥٦
 ـ نامَيق بارامي٥٧
 ن شابازي مهه ـ به٥٨
 دي مه حيا سه ـ يه٥٩
 ورامي باح هه ـ سه٦٠
 حري د به محه ـ ئه٦١
 ري عفه سرين جه ـ ئه٦٢
 ـ آولسووم عَومسانپوور٦٣
 ميين ميله ئه ـ جه٦٤
 يدي ـ رَوژين سه٦٥
 ديار محه  يدوون ئه ره فهـ ٦٦
 فا ـ شاناز مَوسه٦٧
 مال تاها ـ جه٦٨
 سَوران .س.ـ ح٦٩
 زيزه ماملَي ـ گه٧٠
 ماني ـ خالَيد ئه٧١
 مي بريشه بدوَلله ئه ـ عه٧٢
 د پوور مه زيز حمه ـ عه٧٣

 


