
 

ن  ران له كوردستان  دەست بهج دەربكر ی  ئ  قونسو

 

ناومان هاتووە,   له خوارەوە  می كوردستان كه  تيانهی ههر ئهم هاوو مه  ئ
گهالنی   و  كوردستان  تی  رۆژهه له  كورد  گهلی  راپهڕينی  له  پشتيوانی 
ران بۆ ئازادی و دادپهروەری و  سهربهخۆيی و مافه تاكه كهسييهكان به   ئ

ژن سهركوتی  تايبهتيش  و  كوژی  كۆمه ئيدانهی  توندی  به  دەكهين,  ان 
سهركوتكهرەكانی  زە  ه اليهن  له  دەكهين  ناڕازی  سڤيلی  تيانی  هاوو

رانهوە, داواكارين  : كۆماری ئيسالمی ئ

می كوردستان  و پارت و اليهنه سياسييهكانی باشووری   -١ حكومهتی ههر
گشت به  ران  ئ گهالنی  راپهڕينی  پشت  بچنه  تی  كوردستان  رۆژهه و  ی 

بكهن  .كوردستان به تايبهتی  و به فهرمی پشتيوانی ل

كات   -٢ زووترين  به  مانی  سل رو  ههول شارەكانی  له  ران  ئ هكانی  كونس
ت ران رابگرتر ن و پهيوەندييهكان له گهڵ ئ  .دەربكر

تهوە-٣  .سنوور به روی بهشداربووانی راپهڕين بكر

ت  له نهخۆشخانهكانی كوردستان چارەسهر-٤ ی بريندارەكانی راپهڕين بكر
ران  ئ ئيسالمی  كۆماری  سهركوتی  دەست  له  تووان  هه هاوكاری  و 

ت  .بكر

له رووی پزيشكی و   -٥ ت   ت بكر كی راپهڕيوی رۆژهه هاوكاری خه
 .سياسی و  راگهياندنهوە



كراون به نۆكهری بۆ   -٦ كخراوانهی گومان ل ئهو دەزگاو كهناڵ و ر
ران ن كۆماری ئيسالمی ئ  .له باشوور دابخر

انی   -٧ رانهوە به فهرمی داب ئهو اليهنانهی نزيكن له كۆماری ئيسالمی ئ
ی رابگهيهنن  . خۆيان ل

 ناوی سيانی          پيشه        ناونيشان 

ر  -١  عهلی مهحمود محهمهد چاالكوانی مافی مرۆڤ  ههول

مهتی ژيان نا بۆ ئيعدام له كوردستان  -٢  هه

 ليم  نووسهرو چاالكوان  رەواندز هيوا سهيد  سه-٣

ر -٤ رين و چاالكوان  ههول شمهرگهی  د  فاتيح مستهفا حهمهدەمين  پ

 فهريد مهخموری    شاعير   ئوستراليا-٥

ر -٦  مسته فا ياسين خانه نشين ههول

 محمد شريف/ مامۆستا/كفری -٧

ر -٨ رزاد سديق سليم /ڕاگهياندنكار  ههول  ش

 ر، دانيمارك شاخهوان قادر شۆرش، نووسه -٩

رين/     ٫ماجد خالد كهريم (هاوڕێ يوسف حهساری ) -١٠ شمهرگهی د پ
  كهركوك

ر-١١   ئهحمهد سهعيد ـ فهرمانبهر ـ ههول

مانی-١٢  كاروان ئهحمهد عبدالرحمنÚ  چاالكوانی مهدەنیÚ  سل



ر -١٣  فرياد هيرانی/ نوسهر و چاالكوان/ههول

ژەری دەروون-١٤  ی سامان محمدعلی ئهحمهد / تو

رين   كهركوك-١٥ شمهرگهی د    ڕابهر ڕەشيد ـ پ

ر -١٦  فهرهاد عوسمان  خانهنشين  ههول

ر -١٧  باهر توفيق. ماموستا  ههول

ر  - عهباس نادر  قادر-١٨  مامۆستا ، ههول

ر  - فهرمانبهر   - زەيتۆ اسماعيل -١٩   ههول

ير -٢٠ مان غفور   ههو   محهمهد سول

  سياسی گهرميانجهوهر شكور  خانهنشين  و چاالكی -٢١

مانيا/ئافتاو عزيز علی -٢٢   خانه نشين /ئه

ر -٢٣  فاخير نانه كهلی  چاالكی سياسی  ههول

مانی -٢٤ رين ـ سل ن ـ خانهنشين پ.م د  كهمال حوسـ

  عبدالرحمن رسول /نووسهر و ڕۆژنامهنووس /فهرەنسا-٢٥

رين كهركوك -٢٦  قاسم نۆكانی پشمهرگهی د

  ی سياسی/هولندانسرت كوخا حميد/چاالك-٢٧

ر -ڕۆژنامهنووس  - هۆشهنگ كهريم -٢٨   .ههول

ر -٢٩  فهرهاد خاليد  مستهفا  مامۆستا  ههول

ر -٣٠  فازل عهباس …رۆژنامهنووس  ههول



ر -٣١  بهختيار كهمال جبرائيل / فهرمانبهر / ههول

 هيوا ناسيح، ڕۆژنامهنوس وچاالكوان، سويسرا -٣٢

رين، كال-٣٣ شمهرگهی د  يفۆرنيا عهو پۆال پ

   ئيبراهيم سۆفی.... خانهنشين -٣٤

ر-٣٥ زەر. ههول  كوردستان  -ههردی محمود، پار

هندا-٣٦  خهليل نهورۆز   خانهنشين  هۆ

 خهسرەوخالد چاالكوانی مهدەنی  دوبس-٣٧

  سيروان سهليم، كاسب-٣٨

ر-٣٩       كاوە حسن خانهنشين ههو

مانی-٤٠ زەر  سل  غفار محمد فتاح / پار

مانی شيرين -٤١ ، مامۆستا ،سل   سۆفی ئهو

مانی-٤٢  عهلی محهمهد ئهمين، نووسهرو ڕۆژنامهنووس  سل

مانی-٤٣  ياسين كهريم ڕۆژنامهنووس  سل

رين هۆلهندا -٤٤ شمهرگهی د  عهونی خۆشناو .. پ

زەر -٤٥  شوان سهيد عهلی _پار

ر -٤٦  جهمال ئهحمهد كهريم ــ كاسبكار ــ ههول

ر جوهر عبدهللا مولود سر-٤٧ زەر ههول  سۆران   - شمهی پار

ەحيم سهرەڕۆ.. شاعير -٤٨  عهبدول



ه پشدەری/نووسهر و چاالكوانی تهندروستی و  -٤٩ گو
هندا  يهتی/هۆ  كۆمه

ر -٥٠  بايهزيد كهريم چاالكوانی مهدەنی/ ههول

ر  /بسام عمر -٥١  كارمه ند . هه ول

 زينب هادی محمد / فهرمانبهر/ كركوك -٥٢

ر  - زيندانی سياسی   - م  شهماڵ عادل سهلي-٥٣  ههول

ن لهتيف  -٥٤ ر –ئهردە  مامۆستا  ههول

 مستهفا احمد محمد نوری  ماف پهروەر  ر كركوك-٥٥

زەر -٥٦   عبا نجم الدين پار

ر -٥٧  سهربهست محمد اسماعيل /چاالكوان  ههول

ر -٥٨  رسول علی...سهرپهرشتياری پهروەردەيی ههول

رينی  ساالرقادر سهعيد ناسراو به (سا -٥٩ شمهرگهی د الر ڕواندزی)پ
  حزبی شيوعی وئهندامی كارای سهنديكای ڕۆژنامه نووسان

باس  چاالكوان -٦٠   بهريتانيا-قادر ب

ر  -محمد عبدهللا  مهمۆستا -٦١   . ههول

 .دەشتی بهرزەواری /نووسهر و ڕۆژنامهنوس-٦٢

مانی -٦٣  نهبهرد خاليد  فهرمانبهر  سل

سوڕاوی  -٦٤   سياسی/ بهريتانياهيوا ئهحمهد، هه



 حميد حسن/چهلكی / ماوستاو چاالكڤان/ دهوك-٦٥

م مهحمود سهمهن  چاالكوان -٦٦  ههر

 هولندا  - نهاد قازی چاالكوان  -٦٧

ح هونهرمهند -٦٨   كهنهدا -ڤانكۆڤهر - سهفين سا

 يوسف شوانی  كاسب  تهكساس ئهمريكا -٦٩

شاد رەمهزان  -٧٠ ر -د  رۆژنامهنوس  ههول

 ، ئهندازيار فهرهاد عومهر -٧١

 ڕوناك محمهد نجم چاالكوان مدەنی سليمانی -٧٢

ر -٧٣  ساالر سيامهند عهبدو مامۆستا _ ههول

  الڤه معروف فهرمانبهر-٧٤

راقی و نوسهر  -٧٥ رينی  حيزبی شيوعی ع شمهرگهی د عمار علی / پ
 مهدينه سهورە- هولندا/

مانی-٧٦  ههوراز احمد،ڕۆژنامهنووس  سل

ر سهرههد تۆفيق مهع -٧٧   روف نووسهر  ههول

 فۆتۆگرافهر  كهركوك  –رزگار حهساری  -٧٨

 بريتانيا - پيشمه رگه ی ديرين -چاالك كاوانی-٧٩

 سهميرە احمد حسن  چاالكوان   كهركوك -٨٠

 كارزان حهميد ـ ڕۆژنامهنووس ـ فهرەنسا -٨١



ر-٨٢   مهغديد حاجی، مامۆستای زانكۆو نووسهر، ههول

هنداسهردار علی چاالكوان و خانه-٨٣   نشين  هۆ

مانی-٨٤ ەو حسن فهرمانبهر.سل ش   پ

كار-٨٥   حسن محمد شكور ــ كر

مانی-٨٦  حسن مارف  فهرمانبهر  لهسل

مانی-٨٧  عباس رۆستهم ... خانهنشين سل

 محهمهد سهيد كهريم… مامۆستا كهركوك-٨٨

ردی  -٨٩ هو رين  - عارف حمدامين ال شمهرگهی د   ڕانيه  - پ

  ه چاالكوانی سياسی و مهدەنی / كهنهداسهردار عهبدو حهم -٩٠

هندا -٩١  نهجم موستهفا خانهنشين هۆ

مانيا-٩٢ رين  ئه كۆشهری  د   بكر حاجی ،ت

ر -٩٣  سهالم عومهر  نووسهر  ههول

ر -٩٤  دكتۆر محمد كيانی، چاالكی سياسی، پزيشك. ههول

 ناسر تهها سولهيمان..پهروەردەكار  دانمارك -٩٥

رين ئهرسالن عبدالعزيز پ -٩٦  شمهرگهی د

 گۆڤار احمد يحيی  نوسهر لندن -٩٧

ر -٩٨ رين و چاالكوان/ ههول شمهرگهی د  مهريوان زەندی/ پ

  ئوستراليا  - ئای تی -ههژار ئهمين -٩٩



  جهبار حهمهد چاالكوانی ميديايی، هونهرمهندی شانۆ     كهنهدا -١٠٠

 ر مامۆستا زرار قادر خهيالنی/ سهرپهرشتياری خانهنشين  ههول-١٠١

ری تهكسی لهندەن-١٠٢   عبدالخالق ئهنوەر چاالكوان و شوف

ر -١٠٣ رش  عوسمان   خانهنشين   ههول  ه

  ئيتاليا-پيشمهرگهی ديرين -چاالك زە نگه نه -١٠٤

ر -١٠٥  كاوە نادر قادر چاالكوانی مهدەنی  ههول

ر -١٠٦ رين ههول شمهرگهی د  برهان مخموری پ

ن  شاعير و  چاالكو -١٠٧   ان  كهنهداخوليا حوس

 بهختيار ئاكۆيی/ميكانيك. ئهسينا يۆنان-١٠٨

يا- فهرمان محهمهد ٓ رۆژنامهوان-١٠٩   ئيتا

يا-١١٠   نازم عوسمان رەشيد/فهرمانبهر/ئيتا

يا-١١١ له ڕەزا سالح/فهرمانبهر/ ئيتا   گو

 حسين كاكه إسماعيل مامۆستای /خانهنشين كۆيه -١١٢

اليی چاالكوان و رۆژنام-١١٣ ر نههرۆ عا  هنووس  ههول

  يوسفه سوور   چاالكوان... دانمارك-١١٤

ر -١١٥  تريفه تاهير مهحموود پزيشك ههول

  رەنج تاهير عهلی ئهفهندی چاالكی سياسی  سويسرا -١١٦

ر -١١٧ زار زرار قادر/ فهرمانبهر/ههول   . د



د -١١٨ كار. سو من حامد. كر  ه

مانی پشتيوان حاجی مهحمود، چاالكوانی سياسی، شاری س-١١٩  ل

ر -١٢٠  بهختيار كهمال جبرائيل / فهرمانبهر / ههول

ن -١٢١  دكتۆرە فائيزە خهتاب ،پسپۆری نهخۆشيهكانی منا

رين ،هۆالند -١٢٢ شمهرگهی د  سهركهوت فهتاح   پ

 خهرمان محمد رسول   چالكوانی سياسی  /ئهلمانيا-١٢٣

ژەری كۆ مهاليهتی -١٢٤ بوار رەمهزان بارزانی نووسهر و تو  ر

 عهلی بهەندی نوسهرو چاالكوان له بواری ئه نفال و جينوسايد دهۆك-١٢٥

اياد اسماعيل كاكه يی.  سه روكی لقی هه ولير  سو نديكای پاريزە  -١٢٦
 رانی كوردستان 

زەرو كهسووكاری ئهنفال چهمچهماڵ -١٢٧  ئيسماعيل ههنارەيی ــ پار

 ن حازم بلهيی نووسهرو چاالكوانی بواری جينۆسايد  بارزا -١٢٨

ر -١٢٩  ئاشتی محهمهد شاباز  چاالكوان و رۆژنامهنوس  ههول

 قاسم كازم چاالكوانی بواری  جينۆسايد چهمچهماڵ -١٣٠

رين سويد-١٣١ كۆشهری د  ئهحمهد  رەجهب نووسهر و  ت

ر -١٣٢  نازدار ئه سعهد محمود چاالكوانی بواری جينوسايد ههول

 و جينۆسايدزەمان عهبدە  نوسهر و چاالك لهبواری ئهنفال -١٣٣

ر -١٣٤ د ئهحمهد شاعير و چاالكوان ههول  ئوم



ر -١٣٥  تريفه تاهير مهحموود پزيشك  ههول

 نياز عبدولال   مامۆستا  هولهندە -١٣٦

 محمد امين /خانهشين/چاالكوانی مهدەنی -١٣٧

مانی -١٣٨ رين و زيندانی سياسی شيوعی  سل شمهرگهی د  هيواڕەش / پ

 ،چاالكهوانی مهدەنی  كهركوك گهردە مامهحهمه -١٣٩

ر -١٤٠  ئازاد هاشم....مامۆستا  ههول

مانيا-١٤١   كاروان كريم احمد ، هونهرمهند ، ئه

  مستهفا باهر خانهشين فنلهند-١٤٢

هندا-١٤٣   عومهر فارس عهزيز؛ ڕۆژنامهنووس / هۆ

كار/ فينالند-١٤٤   جهمال شهريف/ كر

نهر سيروان احمد ، چارەسهركاری دەر-١٤٥ وونی، چاالكوان بۆ  چ
گای مهدەنی، كهركوك   مافهكانی مرۆڤ و كۆمه

  ريزان دايكی شههيد گهرميان چهمچهماڵ -١٤٦

رين-١٤٧   فهرمان حمد، مامۆستا ، پم د

ۆ خهليل مهولود مامۆستا-١٤٨   هه

  دانمارك - پرشنگ سهعيد / چاالكهوان  -١٤٩

مانی -١٥٠  سمكۆ ڕەشيد چاالكوانی مهدەنی سل

ی چاالكهوانی سياسی  پشتيوان-١٥١ مانيا؍كريم گه   ئه



  سهردار عهبدو حهمه چاالكوانی سياسی و مهدەنی / كهنهدا -١٥٢

  محهمهد چاوشين/ ڕۆژنامهنووس/ باشووری كوردستان-١٥٣

ی شۆرش/زيندانی سياسی/ ئهلمانيا-١٥٤ رينی ئا   سهيد حجاج/ پ.م د

ژ چاالكوانی ئازادی بيرو ڕا د-١٥٥   انمارك ئاراز گهالو

مانيا-١٥٦ ن ئهمين،Ú فيزيائیÚ ئه   ئهردە

ر -١٥٧  هيوا عمر  نووسهرو چاالكی مهدەنی و سياسی  ههول

سوڕاوی سياسی-١٥٨   زمناكۆ عزيز هه

  ژيان سعيد قرداغی شاعيرو جاالكوان -١٥٩

مانی-١٦٠ شمهرگه  سل رينی پ  م.علی زەنگهنه فهرماندەی د

حهدين ئبراهيم  ميد-١٦١  يا كار ساماڵ سه

 فهتاح زاخۆيی ، چاالكڤان  كهنهدا-١٦٢

ندا-١٦٣   .مهحموود عوسمان  نووسهر   هو

ر -١٦٤  سروە عوسمان (سروەی بهيان ) / نووسهر   ههول

مانی -١٦٥ ژەر  سل  نهجمهدين فارس ,نوسهرو تو

  هيوامجيد/  چاالكوان   نهرويج-١٦٦

  غفور نادر هيرانی/چاالكوان-١٦٧

  مامۆستا، چاالكوان و نووسهركۆسرەت ئهحمهد/ -١٦٨

  چاالكوانی مهدەنی - جهالل محهمهد ڕەشيد (جهالل چوارتايی) -١٦٩



ۆ خهليل مهولود مامۆستا چهمچهماڵ-١٧٠   هه

هندا-١٧١ روان ئهحمهد  چاالكوان  هۆ   ش

وا عهالدين: نووسهر، وەرگ  سويد -١٧٢  ب

  حهمه ڕانيهيی  چاالكوان  /كهنهدا-١٧٣

 فتاح چاالكوان   كهركوك عه باس نادر -١٧٤

مانی-١٧٥ سوڕاوی سياسی/سل   محمد عهبدو هه

سوڕاوی سياسی كۆمۆنيست و بزوتنهوەی  -١٧٦ الوژە جهواد هه
 يهكسانيخوازی دانيمارك

 فهرمان فاتيح  مامۆستای پهيمانگای هونهرە جوانهكان ی كهركوك -١٧٧

باز هاشم مستهفا  چاالكوانی سياسی و مهدەنی و كوڕ-١٧٨ ی شههيد  ر
ر   ههول

 ئاسۆ محمود مامۆستا -١٧٩

 مامۆستا هاوژين   چاالكوان   بهريتانيا -١٨٠

ر -١٨١  شاالو  موورتكه  فهرمانبه ر   ههول

مانی -١٨٢  حكيم عهبدولكريم چاالكی سياسی  سل

 هاوكار قادر /چاالكی مهدەنی -١٨٣

مانی -١٨٤  ئازاد نوری سيد وەلی خانهنشين  سل

  تاو ڕۆژنامهوانشاميل قادر/مامۆس-١٨٥



  ئيبراهيم قوربان خانهنشين-١٨٦

ر -١٨٧  كاوە عبدهللا خانه نشين ههول

ر -١٨٨ زەر  ههول ند مستهفا عمر پار  ب

رينی حشك دانمارك-١٨٩ شمهرگهی د   جهالل عهلی ـ پ

  داناعهسكهر / نووسهر / كهركوك-١٩٠

  ئاكۆ مستهفا   كاسبكار-١٩١

نی ، رۆژنامهنوس   -١٩٢  كهنهدا جهالل هۆر

ر  نهرويج  –نزار نيگاری -١٩٣  وەرگ

  زايهر زەنگهنه/ نوسهر كهركوك -١٩٤

  بهندی عهلی / نووسهر-١٩٥

  مريم جميل دايكی مالهوە-١٩٦

رين ، مافناس -١٩٧ شمهرگهی د   سويد  —ئايار سهيد باقی پ

مانی-١٩٨  .نهورۆز فازيل محمد ...چاالكی مهدەنی ،سل

ح خانه نيش -١٩٩   ين سهرچنار سروە محمد سا

  تهها محمدئهمين ئيبراهيم / كهنهدا-٢٠٠

 شيروان امين رسول/فهرمان بهر -٢٠١

كخراوی ماپ -٢٠٢ رۆ محمود ، سهرۆكی ڕ  ه

  حهميد نادر چاالكهوان كهنهدا-٢٠٣



محمد پشدە ری وته بيژی دە سته ی دا كوكی له زيندانيانی سياسی  -٢٠٤
  كوردستان

 ههولير ژيال تهيفور كهريم چاالكوان -٢٠٤

  سامان خالۆ تهها  كارمهند. دانيمارك-٢٠٥

 ئازاد عوسمان، ئهندازيار  سويسرا -٢٠٦

ر -٢٠٧ تی، ههول   سهباح ياسين عهبدولرەحمان، هاو

ر -٢٠٨ له حمدامين... چاالكوانی مهدەنی  ههول  شكرا

يار حــيدر جــبار قــوتابــی زانـــكۆ -٢٠٩  بــ

هندا مهحمود موراد ــ چاالكوانی مه-٢١٠  دەنی هۆ

رين -٢١١ شمهرگهی د  بهختيار محهمهد، پ

 ڕەفعهت عهبدول/ مامۆستا كهركوك-٢١٢

 هاوڕێ فهد كارمهندی وەزارەتی ناوخۆ   كۆيه -٢١٣

مانيا -٢١٤   يووسف مهنتك نووسهرو ڕۆژنامهنووس ئه

مانی-٢١٥   عهلی مهولود. نووسهرو چاالكی سياسی  سل

سوڕاوی سياسی-٢١٦   .محمد عهبدو هه

هندا-٢١٧   ئازاد عومه ر حه سه ن   كاسب  هۆ

ر  -ساالر مامه كهريم  كارمهند  و چاالكی سياسی-٢١٨   ههول

ر -٢١٩ ستون شفيق علی. مامۆستا. ههول   ب



ر-٢٢٠ وەكار  ههول من حهميد شهريف   هونهرمهندی ش   ه

ر و زمانهوان و ڕۆژنامهنووس -٢٢١ خانی نووسهر ووەرگ عهبولكهريم ش
  كۆيه

  هيوا خانقينی پشمهركهی ديرين /هولندا-٢٢٢

  سروه حسين علی ماموستا-٢٢٣

هدنی نووسهر  سويد-٢٢٤  تهها ئهمين هه

هی ئهنفال و  -٢٢٥ ئهحمهد مهجيد  چاالكی سياسی و مهدەنی بنهما
رين گهرميان شمهرگهی د   پ

ندكاری زانكۆ -٢٢٦ گر جواد رەشيد/خو  ج

كاری  -٢٢٧ سوراوی كر ر حاجی جمال  هه    ههول

ر -٢٢٨  فهتاح خهتاب / مامۆستا وشانۆكار  ههول

 فهرەيدون حمهڕەشيد  نووسهر  سويسرا -٢٢٩

ر ، كاسبكار -٢٣٠  تحسين حمدامين ، ههول

مانی-٢٣١ ر عبدالمجيد / مامۆستا  سل  شل

رين -٢٣٢ ر. پ.م د  هونهر اسماعيل تيماری .ههول

ز، نهرويج -٢٣٣  شوانی عبدالستار، مناڵ پار

  سويد  - وە محهمهدئهمين/ مافناسكا-٢٣٤

  هاوڕێ كاسترۆ، چاالكوانی مهدەنی... چوارقوڕنه-٢٣٥



مانيا-٢٣٦   پرۆفيسۆر دوكتۆر ساالر باسيرە تويژەری سياسی ئه

 چنور محمود /هونرمهند بهريتانيا-٢٣٧

هی قوربانی ئهنفال  -٢٣٨ رين و بنهما شمهرگهی د ەو  پ ش  هاوڕێ  پ

هی داكۆكی ئهنف-٢٣٩  ال كۆمه

رين  سۆران -٢٤٠ شمهرگهی د  خاليد  موراد   شاعيرو پ

 حهمز عهلی زەنگهنه چاالكوان كهركوك -٢٤١

رين و نوسهر  رانيه -٢٤٢ شمهرگهی د  حازمی عهلی كوتك پ

هندا -٢٤٣ رين  هۆ شمهرگهی د  سهديق گۆران  شاعير و پ

رين  پردێ -٢٤٤ شمهرگهی د هيی    پ ركۆ ئهحمهد سا  ش

ر بايه زيد كه -٢٤٥  ريم چاالكوانی مهدەنی/ ههول

ر -٢٤٦ س عبد كاسب  ههول  كاو

ر -٢٤٧  محهمهد ئهحمهد ، مامۆستا ، ههول

مانيا-٢٤٨ رست  ئه  گرفتار كاكهيی، كاريكات

 چاالكوان  —عهلی رەحمان -٢٤٩

ر -٢٥٠  نهوزاد محهمهد / رۆژنامه نوس ههول

ر -٢٥١  هاوڕێ ڕەشاد ڕەحمان  چاالكوانی سياسی  ههول

ژەر و ئهكاديمیش-٢٥٢  ركۆ كرمانج، تو



ر  -٢٥٣ مان..مۆنت هبجهيی ...ڕۆژنامهوان. ئ.سهنديكای ئا فهرههنگ هه
رك تيڤی...بروكسل   ست

 سازان ئهحمهدشيخۆ پهرستار ـ ستۆكۆلم سويد -٢٥٤

 مامۆستا كازم ڕۆژنامهنووس وچاالكوان . كهركوك -٢٥٥

مانی-٢٥٦  ڕزگار باهير / هونهرمهند  سل

ر عمر حاجی -٢٥٧  خانهنشين ههول

ر -٢٥٨ ز  ههول  يوسف عهلی شهريف ژينگه پار

رين كهركوك-٢٥٩ شــــــمهرگهی د  بورهان حهساری /پ

 هـهردی احمد/ هـونه رمهند -٢٦٠

مانی-٢٦١  تارا ئاسۆس چاالكوانی ژن  سل

ر -٢٦٢  احمد خليل   خانهنشين  ههول

 جهوههر ميراودەلی .نوسهر و كۆمهڵ ناس.نهمسا .ڤيهنا -٢٦٣

رين فرنسا-٢٦٤ شمهرگهی د ح / پ  ههتاو حهمهسا

 ئارام كهمال حهسهن كاسب حاجياوە-٢٦٥

ژەر له بواری جينۆسايد -٢٦٦  دكتۆر ئيبراهيم مهال زادە تو

مانی -٢٦٧  جهماڵ كهماڵ  كاسبكار  سل

مانی -٢٦٨ سوڕاوی بواری مافهكانی ژنان  سل  نهسرين تهنيا  هه

 مانیئهكرەم  ميهرداد نووسهر  سل  -٢٦٩



عماد عه لی  زيندانی سياسی و پيشمه رگه ی حزبی شيوعی. عراقی  -٢٧٠
 .و كوردستانی المانيا

  بهرلين -المانيا -ئيبراهيم سپينداری -٢٧١

رين، -٢٧٢ شمهرگهی د  هاوكار شامی پ

  فههمی كاكهيی /مامۆستا و نووسهر/ سوئيد-٢٧٣

هبجهيی / ڕۆژنامهنووس  دانمارك -٢٧٤  گۆرران هه

  هريب ئهحمهد عهبدوال كاسبغ-٢٧٥

مانی-٢٧٦ هر سل كۆ   د. چۆمان ههردی، نووسهر و ل

  سهالم محهمهد / چاالكوان  دانمارك-٢٧٧

  ئارام حمهفرج/ ئهندازيار/ كوردستانی باشوور -٢٧٨

  بهختيار عومهر/ دانيمارك-٢٧٩

سلدۆرف-٢٨٠ مانيا شاری دو   مههدی فهتاحی ئه

 هر جهاندا محمد امين فهرمانب-٢٨١

 يوسف مهجيد/ مامۆستا،  -٢٨٢

 فاچل عپمان هونهرمهند  سويسرا-٢٨٣

 صادق عومهر ئهلمانيا -٢٨٤

 سيروان ئهمين/ پهرستار -٢٨٥

ر -٢٨٦  كريم عباس / مامۆستا  ههول



ر -٢٨٧ زەر ههول  رمزيه محمد صالح پار

ر -٢٨٨    محهمهد ئهحمهد ، مامۆستا ، ههول

سوڕاوی سياسی وكۆمۆني-٢٨٩  ست كهنهداكاوە عومهر هه

ر -٢٩٠  ئيبراهيم محمد شهباز كاسب ههول

ر -٢٩١  دكتور بهيان قادر رسول گهاللی ههول

ر -٢٩٢ منست ههول  بههار عهلی ، چاالكوانی ف

ر -٢٩٣  هوشهنگ باباعهلی خانهنشينی پ.م. چاالكوان ههول

 

 تهواو 

 

تی ناوی خۆيان نوسی   تيانی رۆژهه ببورن  ژمارەيكی  زۆر هاوو
بوردنهوەداخلمان نهك    رد , به داوای ل

 

 


