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  آان  آورده یاندنی تاوانباره  دادگایی گه تی به مه  هه شداربن له ك به  ئیمزایه ش به ئوه

  
  ڕزان به
  رمی آوردستان  رۆآی هه سه

  نفال  دۆزی ئه–تی عراقی  دادگای تایبه
  رمی آوردستان تی هه حكوومه
  آانی آوردستان  سیاسییه پارته

  
  م شوه گری له ی هه بوایا نامه نرین، ده ڕز ده ی به  بۆ ئوه یه م نامه مۆ ئه  ئه  ئمه وه  داخه به

ر پویستی   ئازاد بوونی آوردستان هه  ساڵ له15نفال و  ساتی ئه  آاره  ساڵ له18 پاش  داواآارییه
ی تی عراق مۆ دادگای تایبه بوایا تاآو ئستا تاوانكارانی آورد دادگایی بكرابانایا و ئه آردبایا، ده نه
،  وه وانه  پچه خابن به م مه نفال، به یسی ئه هز آردنی آه رگرترایا بۆ به آانیان وه  دانپنانه كی له آه
تیان  رگای حیزب و حكوومه ، ده خشراوه موو ئیمتیازاتكیان پ به  آوردستاندا هه  تاوانكاران له  ساه15

م  مۆ ئه  ئه ، ئمه وه مانه رانییه م نیگه وز آران، لهرا س و آاری قوربانیانیش په ر پشت، آه  سه بۆ خرایه
  :ڕز ی به ست ئوه رده  به ینه خه  ده داواآارییه

جاش، ئیستخبارات، :  نفال دادگایی بكرن له راسیۆنی ئه  ئۆپه ی پشكدارن له و تاوانبارانه موو ئه هه. 1
هید آرد  یان شه رگه ر و پشمه ماوه یاخود جهك آرد،  ر خه  سه ی سیخوڕییان له وانه عسی، ئه من، به ئه

  .  وه  ڕژم آرده سلیم به یان ته
  : بكرت وه ی خواره م ئیجرائاتانه  ئه مانه  ئه ر به رامبه  به  پویسته
آرت،   نه1991ی آوردستانی سای  ره ی به آه  گشتییه  بیاری لبوردنه  آار به هیچی دیكه -

  . خشرت مان ببه رله ه دادگا و پ  به و بیاره ئه
 . آی آوردستانی  دادگایه  زوترین آات تاوانكاران دادگایی بكرن، له به -
،  وه  تهشینر بوه آانیان هه موو ئیمتیازاته رآرن، هه آان ده زگا حیزبی و حكومییه  دام و ده له -

هیدان و   شه  له داوای لبوردنكردن ی درین، به رگه هید، یان پشمه  شه ی آراون به وانه ئه
 .  وه شنرته وه آانیان هه  بیاره رگه پشمه

 .  خۆ یانگرته آات و نه هیچ حیزبك پاپشتییان ل نه -
 .  وه آانیان پ بكرته بوونی قوربانییه ره ، قه  ناوه وه ی پكیانه ت و سامانه روه و سه له -

  ، له ك بووه یه ر شوه  هه نفال، به ساتی ئه  آاره له   پشكداربوونه ی آه  آوردانه و تاوانكاره موو ئه هه. 2
تی عراقی   هید آردن دادگای تایبه و شه وه  سلیمكردنه گرتدان، ته ردان و به به گرتن و چاوساغیكردن، خه

  شدار له  تاوانی به  تاوان بانگی دادگاییان بكات، به وخۆ له ك پشكداری ڕاسته نفال وه دۆزی ئه
  . د سزایان بداتژینۆسایدی آور

  
  :شداریكردن بۆ به

  

kampin@kurdistannet.org  
  . یاندنی تاوانباران  دادگایی گه آان و چاك، بۆ به  درینه رگه شی پشمه مپینی هاوبه آه

  
  

mailto:kampin@kurdistannet.org
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 info.chak.www   ندی چاك ناوه •
  ) . پاتاك(آان   درینه رگه ندی پشمه به مه •
  org.kurdistannet.wwwسایتی کوردستان نت  •

  
  شونی دانیشتن   پیشه   ناو
  

  سويد   زيشكپ   هيوا.د .1
  سويد   آاسب   هيمن حامد .2
  سويد   آاسب   بھار مام ساله ح .3
  نه مسا    سيروان جوال .4
  هولنده-اليدن      به رزنجى له نكجه .5
  سويسرا   ئارام جه وهه ر .6
  سوید   نووسه ر   خاليد على فرج .7
  هوله نده    ى ديرين رگه پشمه   ئامانج آويى .8
  هوله نده   نووسه ر   عه لى مه حمود محه مه د .9

  فنلنده    سروه محمود .10
 سويد   نووسه ر   ئه نوه ر خه راجيانى .11
 ریتانیا به   ی درین رگه پشمه   دشاد حافز .12

   
 ریتانیا به   خوندکار   ریم ال که تا مه عه .13
  سوید   نووسه ر   فه همی آاآه یی .14
  سوید    فوئاد ده ربه ندی .15
  هوله نده    نیشتمان عوسمان .16
  دانمارك   شاعیر   خاله حه مه .17
  سوید   آار ندی شوه رمه هونه    سوور ئاواز آاآه .18
  سوید   ر نووسه   قادر نادر قادر .19
   نده هۆه   خوندآار   رسان شوانی .20
   نده هۆه   خونكار   ه شوانی ڕه .21
  مسا نه    حیم هاوڕێ ڕه .22
  مسا نه    د مه  محه گوه .23
  سوید    ڕۆبین سلڤانی .24
   نده هۆه   ی درین رگه پشمه   ستا سابیر وه .25
  رآووك آه   )وزاد هید نه باوآی شه(    بدواله عوسمان عه .26
  رآووك آه   وزاد هید نه دایكی شه   لی  عه سابیحه .27
  رویج نه   خوندآار   ر لۆڤان عومهد .28
 مانیا ئه   چاالآڤانی ژنان   د حمه ڕوناك ئه .29
  ولر هه   ینك 18ندی  به جگری مه  رآی  خالید هه .30
   تۆبزاوه  رآی  تی هه سایه آه  رآی  باح هه سه .31
  چۆن قه  رگی ڕادیۆ  وه  رآی  د هه مه نیھاد محه .32
  مانیا ئه   مین  ده مه ئیسماعیل حه .33
   نده هۆه   ر عماد قاد .34
  سلمانی  مامۆستا   حمود  الم تاهیر مه سه .35
  ریتانیا به  خوندآار   ریم  ال آه تا مه عه .36
  دا نه آه  ندازیار  ئه  تا نووری  عه .37
  سویسرا  شاعیر   ئوف  همن ڕه .38

http://www.chak.info/
http://www.kurdistannet.org/
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   نده هۆه   جوان ناسیح  .39
   نده هۆه   د  حمه لی ئه آوردین عه .40
   نده هۆه   د  حمه لی ئه ردین عه هه .41
   نده هۆه  مامۆستا   رمیانی  ۆ گه باوآی هه .42
  ئوف الحی شخ ڕه فه .43
  ریتانیا به  هید شۆڕش حافیز  دایكی شه  ریم   آه عیمه نه .44
  ریتانیا به  مای  مچه و چه هید پشه خوشكی شه  مان شوآر  نه .45
  ریتانیا به  خوندآاری زانكۆ   داوان دشاد  .46
  سویسرا   مید  ردار حه سه .47
  نورویژ  وس نو ڕۆژنامه  ریمی  د آه مه محه .48
  نورویژ  ندازیار  ئه  رزنجی  شوان به .49
  نورویژ  ری پزیشك  ده یاریده  دارا بازیانی  .50
  دانمارك   ها سلمان  ناسر ته .51
  دا نه آه   مید  د حه مه میل محه جه .52
  دا نه آه   مید  د حه مه مام محه نه .53
  دا نه آه   حمود  ماڵ مه  جه شنه .54
  مسا نه  ر  نووسه  ید قادر  ماڵ سه آه. د .55
  سوید   د  مه س حهبا عه .56
  سوید   تی  ربه ر عه روه مالزم سه .57
  سلمانی  نووس  ڕۆژنامه  ڕژین ئیبراهیم  .58
  سوید   شاعیر   ش  ڕه  آاآه مه حه .59
  ولر هه  نووس ڕۆژنامه  ج ره لی نه ئاسۆ عه .60
  سوید  هید خوشكی شه  ڕوناك شوانی .61
  سوید  چاالآڤانی ژنان  چنوور سدیق .62
  سوید  رگ ر، وه نووسه  یی ئاسۆ بیاره .63
  سلمانی  ر اری عومهئ .64
  رآووك آه  هید حسن دایكی شه  ردان  مه نیفه حه .65
  رآووك آه  ح  ساه مه  حه فاتمه .66
  رآووك آه  ران هیدآامه دایكی شه  ماس حسن ئه .67
  هید اسماعیل دایكی شه  ت خان زاهه نه .68
  رآووك آه  هید دایكی شه  م خان مریه .69
  رآووك آه  ر رمانبه فه  لی  عه آاوه .70
  رآووك آه  ساب قه  لی سكروان عه .71
  دا نه آه  ندی چاك ناوه  ماڵ قادر دیالن جه .72
  دا نه آه   مین حموود ئه  مه ساهیره .73
  شاعیر  جبار سابیر  .74
  نسا ره فه–لیون   یاساناس  ال برایم مه .75
  سوید   لی دین وه  عزه آاوه .76
  ریتانیا به  ر هید آۆچه آوڕی شه  ر زۆران آۆچه .77
  ریتانیا  به  قوتابی  د حمه مھاباد ئه .78
  
  

  :م لیستی دووه .79
  سلمانی   شوان عوسمان .80
  ریتانیا لیدس،به   آر هیوا به .81
  سلمانی  ر رمانبه فه  باهیر ئیسماعیل پاشا .82
  ر نووسه  زیز مید عه حه. م .83
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  مانیا ئه  ر و هۆزانڤان نووسه  یدا خالید شه .84
  سوید  ر نووسه  سیروان آاروانی .85
  ئوسترالیا   هاوڕێ ئارامییه .86
  دا نه آه  م شھاب مریه .87
  دا نه آه  خوندآار   بباس النه .88
  دا نه آه  خوندآار  دیالن بباس .89
  دا نه آه  خوندآار  یدا بباس شه .90
  ریكا مه ئه  خوندآاری زانكۆ  ران آوردی آامه .91
  دا نه آه  ر لكۆه  ح  ساه آازیوه .92
  ریكا مه ئه  ندازیار ئه  لوقمان ئابخی .93
  ریتانیا به   و شكور پشه .94
  ریتانیا لیدس، به  یی بجه ه ئاریا هه .95

  سوید   ر ومهد حاجی ع مه محه .96
  ریكا مه ئه  قوتابی  رآان آوردی سه .97
  سوید  ر پارزه  ئایار باقی .98
  سوید  ر رمانبه فه    مین لی ئه هار عه به .99

  سوید  نشین خانه  ها باوآی ته .100
  سوید  نشین خانه  عید  سه دیجه خه .101
  سوید  ند آارمه  جیھان باقی .102
  رویج نه   فا ریم مسته ڕوبار آه .103
    ی درین رگه پشمه  ش  ڕه ژاره هه .104
  رویج نه  ر نووسه  بدالستار شوانی عه .105
  ند نیوزله   فاخیر سدیق .106
  مانیا ئه   لی قادر عه .107
  سوید   د مه ران محه آامه .108
  دا نه آه  ) گۆرانی بژ(ند  رمه هونه  شید الح ڕه سه .109
  دا نه آه  نووس رگ و ڕۆژنامه وه  ند چرۆ زه .110
  سوید  رمیانی گۆران گه .111
  رآووك آه  هید خوشكی شه   عوسمان عالیه .112
  سلمانی  خوندآار  رزنجی نگ به شه .113
  سلمانی  خوندآار  رزنجی آانی به .114
  ولر هه  خوندآار  ڕاوژ شوانی .115
  رآووك آه  هید خوشكی شه  سرین حوسن نه .116
  رآووك آه  هید برای شه  لی سیروان عه .117
 ریتانیا به   میل قمان جه  له نامه .118
  سلمانی  ندازیار ئه  ه. هاوڕێ .119
  مانیا ئه  شاعیر   مه زا حه ڕه .120
 ریتانیا به  آاسب  یبر محسن شخ غه .121
  سوید  نفالكراو ری ئه هاوسه  ح شلر مام ساه .122
  سوید  نفالكراو بوآی ئه  مین وت ئه رآه ندرن سه هه .123
  سوید   نفالكراوه  برای ئه2  مین نیسان ئه .124
  سوید  آاسب  ح دلر مام ساه .125
  مانیا ئه   فور ر غه  عومه ساله .126
  رویج نه   محمد عارف .127
  دا نه آه  آار شوه  فین فازڵ سه .128
129. دا نه آه  پزیشك   سوور لی آاآه زان عهڕ  
  رویج نه  ر نووسه  لیاسی قادر ئه .130



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 25-8-2006 21:41 

5 

  سوید  قوتابی  ندی ربه  ده آورده .131
  ماڵ مچه چه  زانی سنه ن شخ ئیسماعیل آه سه د شخ حه مه بدوالسه عه .132
  سوید   ردان ورۆز مه نه .133
  ---  بیب ناسك حه .134
  ---  ردان ڕبین مه .135
  ---  ردان ند مه وه ڕه .136
  ---  ردان ئارا مه .137
  ئوسترالیا  ی درین رگه پشمه   الن آوردهئا .138
  ورۆز آۆم نه  ر نووسه  ڕۆژهات باداآی .139
  ریتانیا به  د مه هید محه خوشكی شه  د فاتیح  مه بات محه خه .140
  ریتانیا به  خوندآاری زانكۆ  شكار شرزاد حافیز .141
  ---  قوتابی زانكۆ  شكور شرزاد حافیز .142
  ---  ---  ئیشكۆ شرزاد حافیز .143
  سلمانی  مامۆستای زانكۆی  اآیر آ  نوری عومه مه حه .144
  رآووك آه  ر رمانبه فه  ر شیرین عومه .145
  رآووك آه  خوندآار  ن سه داستان حه .146
  ---  ---  ن سه داستان حه .147
  ---  ---  ن سه داوان حه .148
  رآووك آه  نشین خانه  ریم یالن آه له .149
  ---  ---  حمان تۆفیق حاجی ڕه .150
  میلبۆرن  سوڕاوی ژنان هه  یال نوری له .151
  دانمارك  ر، پسپۆری بواری ژینۆساید هلكۆ  وان شۆڕش شاخه .152
   نده هۆه  خوندآاری زانكۆ  لی توانا عه .153
   نده هۆه  سوڕاوی مافی مرۆڤ هه  میر قادر ئه .154
  مانیا ئه  الم لی سه پاآستان عه .155
  ---  الم لی سه ئازاد عه .156
  ---  الم لی سه رمین عه نه .157
  ---  الم لی سه رژین عه په .158
  ---  الم لی سه ماڵ عه شه .159
  ---  ئازاد. هید د دایكی شه  الل ر جه رم عومه دیله .160
  ---  الل ر جه هیمداد عومه .161
  ---  ر ساآار هیمداد عومه .162
  ---  ر ئاورین هیمداد عومه .163
  ---  الل ر جه ئاری عومه .164
  ---  لی ڤین ئازاد عه ئه .165
  ---  لی پۆڵ ئازاد عه شه .166
  ---  فاخیر ئیسماعیل .167
  باآووری ئیتایا  ڕادیۆی تاندام  د  حمه ن ئه سه شرآۆ حه .168
  هید محسن و ئیحسان ردوو شه هید شاهۆ و هه بات و شه هید خه ی شه ماه بنه .169
  ند فنله  ر و شاعیر نووسه  هدی خالید ر مه هبه ڕه .170
  مانیا ئه   رویش همن ده .171
   نده نھاخ هۆه ده   -ندی آولتوری آوردی به مه  ش ڕه ئازاد آاآه .172
  مانیا ئه   د مه  گوڵ محه بدواله عه .173
  ند هۆه  ری پیوك سته  آورد یۆب و به  ح میرزا وان ساه شاخه .174
  رآووك فزیۆنی آه له ری ته به ڕوه ر،به نووسه  عارف قوربانی .175
   نده هۆه   یی بجه ه آانیا هه .176
  سوید  ر نووسه  ش رآه ریم سه آه .177
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  مانیا ئه  یی رگه آر مه به .178
  رویج نه  ندازیار ئه  یی سامداد آاآه .179
  رویج نه   ریم فا آه ڕوبار مسته .180
  سوید  بیب لی حه آر عه به .181
  ولر  هه  ر هید آۆچه نووس،آوڕی شه ڕۆژنامه  ر ڕزگار آۆچه .182
  ولر هه  ر بخاڵ عومه .183
  ند فنله  ی درین رگه پشمه  ح پیران شكوور ساه .184
 ریتانیا به  ر هید آۆچه آوڕی شه  ر دنان آۆچه عه .185
  دانمارك  نووس ڕۆژنامه  یی بجه ه گۆران هه .186

  
  ریتانیا به  قوتابی  لی آوژیر عه .187
  ریتانیا به  قوتابی  د هم شیالن محه .188
  سوید  ندازیار ئه   بدواله  عه آاوه .189
  رآووك آه  نووس ڕۆژنامه  محمد جبار .190
  سلمانی  )  موو تواناوه  هه به(نفال  ڕكخراوی ژیانی نوێ بۆ ژنانی ئه .191
  سویسرا  ی درین رگه ر، پشمه نووسه  ر نوه حاجی ئه .192
  ماڵ مچه ی چه ری ڕۆژنامه رنووسه سه  ئارام شوانی .193
  سلمانی  ر رمانبه فه  سماعیلبھار ئی .194
    ندازیار ئه  ردار ژیان سه .195
  سوید  ر نووسه  مھاباد آوردی .196
  دا نه آه   زیز قادر سیروان عه .197
  ئازاد باتیفی .198
   باتفی زبده .199
  ست باتفی ربه سه .200
   باتفی گوه .201
  سیر باتفی ئه .202
  نزار باتفی .203
  دنین باتفی .204
  دشاد باتفی .205
  آۆڤان باتفی .206
  سوید  خوندآار  همن محمد .207
  ریتانیا به  قوتابی  ار آوردیڕۆژگ .208
  دانمارك  ر نووسه  یی گه رسیم دیبه ده .209
  ریتانیا به  آركار  زووری م شاره آره ئه .210
  سویسرا   شھاب نامیق .211
  سوید   رهاد نیھاد فه .212
  ریتانیا به  الم ماڵ سه فوئاد جه .213
  خوندآار  د مه ڕبین محه .214
  خوندآار  ماڵ  جه دیبه ئه .215
  سوید  شانۆآار  هدی جاف مه .216
  ) ب باك (لی دنان وه عه .217
  سوید   لی  عه مه برایم حه .218
  مانیا ئه   رویش هیوا ده .219
  سوید  ر شاعیرو نووسه  د مه مد محه ئه .220
  ید سادق ری سایتی سه به ڕوه به  الل ماڵ جه جه .221
  سوید  ر نووسه  شتی رده زاگرۆس سه .222
  سوید  خوندآار  شتی رده ر سه نگه سه .223
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  سوید  خوندآار  شتی رده ئاهورا سه .224
  سوید  ی درین رگه پشمه  الح حسن سه .225
  سوید   ناب ت شخ جه خه .226
    ی درین رگه پشمه  زیز شرزاد عه .227
  مانیا ئه  آاسب  عید ئارام سه .228
  آوردستان  ند ری ناوه رنووسه سه  مزینانی ستیڤان شه .229
  آوردستان  ر پارزه  مزینانی لیندا شه .230
  آوردستان  نفال چاالآی بواری ئه  ج ره تیف فاتیح فه له .231
  مانیا ئه   رزنجی ڕژین به .232
  رآووك آه  ی ڕاستی ری ڕۆژنامه رنووسه سه  تحی گۆران فه .233
  مسا  نه   وزی آۆیی فه .234
  مانیا ئه  ر شاعیر و نووسه  مبار هدی خالید غه مه .235
  مانیا ئه   هار سابیر آۆیی به .236
  مانیا ئه  خوندآار  هدی خالید ر مه هبه ڕه .237
  رآووك آه  ی درین رگه پشمه  رآووآی شرزاد آه .238
  بژاردن یمانگای آوردی بۆ هه په  د مه  محه ئامینه .239
  سوید  رگ وه  زانا قادر .240
  ن نده له  ندازیار ئه  عید جواد سه .241
  ریتانیا به   مین ئوف ئه الل ڕه جه .242
  ریتانیا به   و بابان پشه .243
  دا نه آه   ندی سیروان زه .244
  دا نه آه   ندی وان زه شاخه .245
  دا نه آه   ندی میدیا زه .246
  مانیا ئه   ) لی آاتب زای عه هید جه آوڕی شه(دانا  .247
  مالمۆ  ی درین رگه پشمه  زیز  شرزاد عه .248
   نده هۆه  ی درین رگه پشمه  یی  ئاژگه مه حه .249
   نده هۆه   ئاآۆ آۆیی .250
   نده هۆه   ئاریان آۆیی .251
   نده هۆه   یات ست خه ربه سه .252
  ولر هه  نفال چاالآڤانی بواری ئه  ر ت عومه داله عه .253
  ریتانیا به   خالید بۆسكانی .254
  مسا نه  ی درین رگه پشمه  زاماڵ حسن میر آه .255
  مسا نه   د مه  محه بادیه .256
  مسا نه  آركار  ن سه ماڵ حه ورۆز آه نه .257
  سوید  ر شاعیر و نووسه  ریف  شوان شه مه حه .258
  سوید   آر الرزۆ به .259
 سوید   ئاسایش عوسمان دانش .260
 سوید  نشین خانه  داوی د کوڕه مه زیز محه عه .261
 سوید  وه ژنی ماه  د مه شید محه خشان ڕه دره .262
 ند فینله  کاسب  د مه زیز محه وتیار عهج .263
 سوید  وان رزشه  وه   د مه زیز محه ختیار عه به .264

  
    مامۆستا  د حمه ح قادر ئه  ساه مه حه .265
  ریتانیا به  نفال پسپۆری بواری ئه  شۆڕش حاجی .266
  ر ر، نووسه پارزه  ج ره جید فه خالید مه .267
  سلمانی  ر رمانبه فه  ن سه ر حه نوه ڤین ئه ئه .268
   نده فنله  خوندآار  یی دلر آاآه .269
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  مانیا ئه   ر د عومه مه محه .270
  مانیا ئه  ی درین رگه پشمه  ندی ریوان سابیر زه مه .271
  سلمانی  وان رزشه وه  یوسف ئیبراهیم .272
  سلمانی  خوندآار  ندی ڕناس زه .273
  سوید  الم سۆران سه .274
  رویج نه  سوڕاوی چاك هه   شقه ئاسۆ قه .275
  رویج نه    خدر سوه .276
  یاریتان به   ح بار ساه جه .277
  رویج نه   یی مید مامشه ها حه ته .278
  ---  یی شید مامشه سرین ڕه نه .279
  ---  یی ها مامشه آاروان ته .280
  ---  شید الل ڕه چاالك جه .281
  ---  د حمه هاب ئه زو وه ئاره .282
  ---  لی آازم تاهیر عه .283
  ---  لی د عه مه  محه یله سوهه .284
  ---  لی توانا تاهیر عه .285
  ---  وجولی  عیماد نه .286
  ر نووسه  مجید دنیا .287
  سوید  نفالكراو س و آار ئه آه  لی عارف اد وهره فه .288
  ند هۆه  قوتابی  تاح وت فه رآه سه .289
   نده هۆه  نفالكراو  ئه44ندی  خاوه  لی عارف وزاد وه نه .290
  ریتانیا به   آر ووست به هه .291
  ---  زیز ماڵ عه جه .292
  ---  مین ژاڵ ئه آه .293
  سوید   ئاریان شوان .294
  جروی نه  هید آوڕی شه  ح  ساه مه ن حه سه الح حه سه .295
  سوید   ران شوان آامه .296
   نده هۆه  قوتابی  شید  وست ڕه هه .297
  گۆران  ند رمه هونه  ئاشتی گۆران .298
   نده هۆه  ی درین رگه پشمه  الل چاالك ماڵ جه شه .299
  مانیا ئه   مدی ریمان حه نه .300
  ریكا مه ئه   سۆران آوردی .301
  مانیا ئه   بانی دلر تاه .302
  ندازیار ئه  یی سامدار آاآه .303
  ریتانیا به  خوندآار  یف ر دشاد ئیبراهیم شه .304
  رآووك آه  هید خوشكی شه  ریم خشان آه په .305
  ---  ر رمانبه فه  د حمه  ئه دیحه مه .306
  ---  مامۆستا  لی  عه بیحه سه .307
  ---  ر رمانبه فه  لی جوان عه .308
  ---  مامۆستا  ن سه شیالن حه .309
  رآووك آه  هید خوشكی شه  لی رمین عه نه .310
  رآووك آه   د حمه  ئه سیره نه .311
   نده هۆه   ید قادر هیوا سه .312
  ---  ید قادر  هیوا سه بانه .313
   دزه قه  هید خوشكی شه  د حمه  ئه فاتیمه .314
  ---  هید خوشكی شه  د حمه  ئه زولخه .315
  ---  ۆ هید هه خوشكی شه  د حمه  ئه ئایشه .316
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  ---  د حمه هید ئه خوشكی شه  د حمه زارا ئه .317
  ---  هید آچی شه  د قادر مه  محه دیجه خه .318
  ---  هید آچی شه  د قادر مه  محه ئامینه .319
  ---  هید آچی شه  د قادر مه مین محه هه .320
  ---  ۆ هید هه خزانی شه   اله بده مین عه هه .321
  ---  ۆ هید هه آوڕی شه  ۆ جگر هه .322
  ---  ۆ هید هه آچی شه  ۆ جیھان هه .323
  ---  ۆ هید هه آچی شه  ۆ شدار هه به .324
  سوید   فاف زۆزك سیروان خه .325
   نده هۆه  ۆ هید هه د و برای شه. پ  ری حسن پشده .326
  ---  خوندآار  ئافستا حسن .327
  ---  ---  ئاآار حسن .328
  ---  ---  سوآار حسن .329
  ---  ---  پاڤ حسن .330
   نده هۆه   ریوان قادر  مه .331
    ر پارزه  لی سدیق وه .332
  ر نووسه   سوور بدواله ئامانج عه .333
  ریكا ئامه  ندازیار  ئه  ردار جاف سه .334
  ---  ندازیار ئه  ڕوبار جاف .335
  سوید   هدی جاف مه .336
  سویسرا   ر وهه ئارام جه .337
  ند فینله  ند رمه هونه  ر هبه حسن ڕه .338
  ---  رویز دلر په .339
  ئوسترالیا  ر و شاعیر نووسه  رمیانی دین گه خره فه .340
  مانیا ئه   فور ر غه الح عومه سه .341
  رویج نه  مامۆستا  زیز ریمان عه نه .342
  سلمانی  خوندآار  حمان بدواله لی عه زمناآۆ عه .343
  سلمانی  ی مرۆفپدانی دیموآراسی و ماف شه ڕكخراوی گه .344
  سلمانی  پدان  شه ر ڕكخراوی گه به ڕوه د به مه آارزان محه .345
   نده فینله  یاقوب غازی .346
  مانیا ئه  ر نووسه  فا چوارتایی مسته .347
  دانمارك   ندی ربه وشیار ده .348
  سوید   آر  به وانه .349
   نده هۆه  ی درین رگه پشمه  د مه چاالك محه .350
  ---  د مه ماڵ چاالك محه شه .351
  ---  د مه حهبوا چاالك م .352
  ---  ئاریا فارس .353
   نده هۆه  ناس آۆمه  جوان شوانی .354
  ---  نووس ڕۆژنامه  و شوانی پشه .355
  ریتانیا به  ندازیار ئه  ختیار سادق به .356
  سوید  ر شاعیر و نووسه  ریف شوان شه مه حه .357
  ند  فنله  نفالكراو س و آاری ئه ر، آه نووسه  مین سیروان ئه .358
  ی آشت و آایندازیار درین، ئه. پ  الح د سه حمه ئه .359
  ریتانیا به  خوندآاری زانكۆ  الل قادر ختیار جه به .360
  سوید   ورامی جوتیار تۆفیق هه .361
  رویج نه   ح دین ساه دره به .362
  آان رپرسی سایتی مارآسسته رگ، به ر و وه نووسه  شید ساالر ڕه .363
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  دانمارك   ئارام قادری .364
  سوید   شرزاد شر .365
  سوید  مامۆستا  د حمه ح قادر ئه ساه مه حه .366
  سویسرا  نووس ڕۆژنامه  ی پنجوینینا .367
  لجیكا به  رگ وه  ورامی زانا هه .368
  دانمارك  ر پارزه  رزنجی د به حمه ئه .369
  درین. پ  د مه حاآم سه .370
  پزیشك  نگین تۆفیق ڕه. د .371
  ئوسترالیا  نووس ڕۆژنامه  آۆیی لی تیله شۆڕش عه .372
   نده هۆه   ماڵ محمد یام جه په .373
  سلمانی   ئارام آوردی .374
   نده هۆه  ریند. پ  ح ڕزگار ساه .375
  ---  مھاباد قادر .376
  ---  قوتابی  شاسۆ ڕزگار .377
  مامۆستای زانكۆ  آرمانج گوندی .378
   نده هۆه  ند رمه هونه  سامان قادر .379
  هید نوری آوڕی شه  ح  ساه مه ن حه سه الح حه سه .380
  رمیان آان گه درینه. ی پ ه رۆآی لقی آۆمه سه  نووری شرزاد باوه .381
  درین. پ  حمان د ڕه حمه الح ئه فه .382
  سوید   ولری ۆ هه هه .383
  ند هۆه  ر رمانبه فه  د مه  محه میره ئه .384
  ---  خوندآار  د مه باخان محه .385
  سوید  زانكۆ. خ  د مه زیز محه ورۆز عه نه .386
  ---  ---  د مه زیز محه دانا عه .387
  ---  ---  د مه زیز محه هاوار عه .388
   نده هۆه  خوندآار  ریا عارف ده .389
  ---  ---  داوان عارف .390
  ---  لی د عه مه  محه مونیره .391
  ---  ر رمانبه فه  د حمه الل حسن ئه جه .392
  سوید   عید ر سه عومه .393
  سوید  آاسب  عید د سه حمه وان ئه شاخه .394
  ریتانیا به   د مه ز محه به نه .395
  آوردستان  ر نووسه  رآووآی وا آه پشه .396
  سوید   دین خالید نوره .397
  دانمارك  درین. پ  الل ئیبراهیم  ریمان جه نه .398
  رویج نه   عیرفان تارین .399
  سوید  ر نووسه   سدیقالح شخ سه .400
  مسا نه   د مه ت محه هجه به .401
  سلمانی   چۆمان چاالك .402
  سوید    قادر مه ئیبراهیم حه .403
  ریكا مه ئه  ر رمانبه فه  سوزان آوردی .404
  ریتانیا به  ر نووسه  ریری د حه مه محه .405
  رویج نه  وان رزشه وه  ئیسماعیل قادر .406
  رویج نه  قوتابی  سیروان بارام .407
  ---  یی بجه ه سامان هه .408
   نده هۆه   لیدنیاز خا .409
  سوید  شوفر  شید د ڕه حمه وان ئه شاخه .410
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  سوید  قوتابی  وان شیرۆ شاخه .411
  دانمارك  آار ندی شوه رمه هونه  ئاشتی گۆران .412
  ریتانیا به  ندازیار ئه  ختیار سادق به .413
  ندیخان ربه ده  نووس ڕۆژنامه  مید و حه پشه .414
  ریكا مه ئه  قوتابی  نج جاف ڕه .415
  ---  ---  تابان جاف .416
  ---  ---  تارا جاف .417
  ---  ---  یدا بباس شه .418
  ---  ندازیار ئه  تاب خالید خه .419
  ---  ---  یدا جاف ڕوه .420
  ریتانیا به   د مه لوقمان محه .421
  ---   مای مچه ر چه تكۆشه .422
  ---    حسن آاوه .423
  ---    بدواله تیف عه له .424
  سوید   دین خالید نوره .425
  ند فینله  ر نووسه  هدی خالید غومبار مه .426
  ---  هار سابیر آۆیی به .427
  ---  هدی مهر  هبه ڕه .428
  ند هۆه  خوندآار  د مه ماڵ محه گۆشنا جه .429
  ---  ---  د مه ماڵ محه ژینۆ جه .430
  ---  هید آوڕی شه  د مه الل محه جگر جه .431
  ---  ند آارمه  ریم د آه مه سرین محه نه .432
  رآووك آه  ند آارمه  ریف عوسمان دلر عه .433
  رآووك آه  ی درین رگه پشمه  ساری ڕزگار حه .434
  ---  ----  ساری گۆران حه .435
  ---  ند آارمه  روان نیازیآا .436
  رویج نه  درین. زیندانی سیاسی و پ  ند فازڵ وه ڕه .437
  ---  تی چاالآی آوردایه  د حمه زوفا ئه .438
   نده فیله  جیب  نه مه چرۆ حه .439
   نده هۆه  لیم جاف  سه دیبه ئه .440
  ---  عید  سه بدواه ماڵ عه آه .441
  ---  خوندآار  ماڵ رزی آه به .442
  ---  ---  ماڵ بازۆ آه .443
  ---  ---  ماڵ  آه ماریه .444
  ---  درین. پ  آوردستان ئیبراهیم .445
  سوید  رگ وه  زیز گۆران عه .446
   نده هۆه  مین محمد ئه .447
  ---  خوندآار  د مه ۆ چاالك محه هه .448
  مانیا ئه  درین. پ  ند مه ئاسۆ مه .449
  رویج نه   ئاالن بزنی .450
  ---  سازان بزنی .451
  سوید   نووس، پ درین ر، ڕۆژنامه نووسه  ب جه د ڕه حمه ئه .452
  رویج نه  وان رزشه وه  ادرئیسماعیل ق .453
  رویج نه  قوتابی  سیروان بارام .454
  ---  یی بجه ه سامان هه .455
   نده هۆه  نیاز خالید .456
  سوید  شوفر  شید د ڕه حمه وان ئه شاخه .457
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  سوید  قوتابی  وان شیرۆ شاخه .458
  دانمارك  آار ندی شوه رمه هونه  ئاشتی گۆران .459
  ریتانیا به  ندازیار ئه  ختیار سادق به .460
  ندیخان ربه ده  نووس مهڕۆژنا  مید و حه پشه .461
  ریكا مه ئه  قوتابی  نج جاف ڕه .462
  ---  ---  تابان جاف .463
  ---  ---  تارا جاف .464
  ---  ---  یدا بباس شه .465
  ---  ندازیار ئه  تاب خالید خه .466
  ---  ---  یدا جاف ڕوه .467
  ریتانیا به   د مه لوقمان محه .468
  ---  مای مچه ر چه تكۆشه .469
  ---   حسن آاوه .470
  ---   بدواله تیف عه له .471
  سوید   دین خالید نوره .472
  ند فینله  ر نووسه  هدی خالید غومبار مه .473
  ---  هار سابیر آۆیی به .474
  ---  هدی ر مه هبه ڕه .475
  ند هۆه  خوندآار  د مه ماڵ محه گۆشنا جه .476
  ---  ---  د مه ماڵ محه ژینۆ جه .477
  ---  هید آوڕی شه  د مه الل محه جگر جه .478
  ---  ند آارمه  ریم د آه مه سرین محه نه .479
  رآووك آه  ند آارمه  ریف عوسمان دلر عه .480
  رآووك آه  ی درین رگه پشمه  ساری ڕزگار حه .481
  ---  ----  ساری گۆران حه .482
  ---  ند آارمه  آاروان نیازی .483
  رویج نه  درین. زیندانی سیاسی و پ  ند فازڵ وه ڕه .484
  ---  تی چاالآی آوردایه  د حمه زوفا ئه .485
   نده فیله   جیب  نه مه چرۆ حه .486
   نده هۆه   لیم جاف  سه دیبه ئه .487
  ---  عید  سه بدواه ماڵ عه آه .488
  ---  خوندآار  ماڵ رزی آه به .489
  ---  ---  ماڵ بازۆ آه .490
  ---  ---  ماڵ  آه ماریه .491
  ---  درین. پ  آوردستان ئیبراهیم .492
  سوید  رگ وه  زیز گۆران عه .493
   نده هۆه   مین محمد ئه .494
  ---  خوندآار  د مه ۆ چاالك محه هه .495
  مانیا ئه  درین. پ  ند مه ئاسۆ مه .496
  رویج نه   ئاالن بزنی .497
  ---  سازان بزنی .498
 سوید   نووس، پ درین ر، ڕۆژنامه نووسه  ب جه د ڕه حمه ئه .499
  سوید  رگ وه  زیز گۆران عه .500
  دیسو   رهاد الوان هف .501
  ---  پزیشك  سیروان شوان. د .502
  ---  آاسب  توانا قادر .503
  ---  مامۆستا  پشتیوان شوان .504
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  ---  خوندآاری زانكۆ  رازوان شوان .505
  ---  پزیشك  لوان شوان مه. د .506
  ---  پزیشك  زا هالح ڕ سه. د .507
   قوه شه  مامۆستا  د مه دلر محه .508
   قوه شه  مامۆستا  مین دئه مه نیا محه ته .509
  ---  شۆفر  وریا زرار .510
  ولر هه  جیۆلۆجی  شوان غازی .511
  ولر هه  مامۆستا  مینی و ئه سره خه .512
  ---  لۆجی بایه  همی سلمان فه .513
  سوید  ندازیاری معماری  ئه دآتۆرا له  ریوان شوان مه. د .514
  ---  ماجستر   قادر آاوه .515
  ---  ندازیار ئه  ژیان شوان .516
  ---  ندازیار ئه  ند شوان وه ڕه .517
  ---  قوتابی  توانا شوان .518
  ولر هه  مامۆستا  شیرۆان شوان .519
  سوید  قوتابی  دالیا شوان .520
  دانمارك  وان رزشه وه  ز الوان وه ڕه .521
  سلمانی  آاسب  لی دلر عه .522
  سلمانی  پزیشك  بدوالواحید عه. د .523
  مانیسل  ندازیار ئه  زا ز ڕه به نه .524
  سوید  خوندآار  رژین شوان په .525
  سوید  ر پارزه  ژین شوان ئه .526
  ---  قوتابی  ز شوان  وه ڕه .527
  ---  ---  بۆتان شوان .528
  ---  ر رمانبه فه  سادین شوان .529
  ---  ر نووسه  رزان شوان به .530
  ---  آادیمیك ئه  زیز یمان عه په .531
  سوید  وان رزشه وه  ریم بارزانی آه .532
  مسا نه   آامران آافرۆشی .533
  اسیسی  د معین حمه ئه .534
  سویسرا  خدر ئیبراهیم .535
  سوید  رگ وه  لی نین عه نازه .536
  مانیا ئه  ر قوتابی ماسته  آاروان تالیب .537
  ندا هۆه  ی درین رگه پشمه  ر نوه ئه .538
  مانیا ئه  عید د سه .539
  ندازیاری آشت و آای ئه  الم  د سه حمه ئه .540
  سوید  همن هادی .541
   نده هۆه  ی درین رگه پشمه  زاق بدواله ئازاد عه .542
   نده هۆه    تاح ج فه ره  فهیمان په .543
   نده هۆه    عید  سه مه ج حه ره دارا فه .544
   نده هۆه    شروان پنجونی .545
 مسا نه  ر رمانبه فه  د مه  محه یهع دانا سه .546
  ریتانیا به  آاسبكار  حیم ج ڕه ره ئاری فه .547
  سوید  درین. پ  د حمه هیوا ئه .548
  سوید   رآووآی دیالن آه .549
  مانیا ئه   یلی سامان سیوه .550
  مانیا ئه  خوندآار  رویش بدالقادر دههیلمان ع .551
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  ---  ---  رویش هۆگر عبدوالقادر ده .552
  ---  آاسب  همن عبدالقادر درویش .553
  ---  خوندآار  هیوا عبدالقادر درویش .554
  ---  آاسب  عبدالقادر درویش .555
   نده فنله   جم ئومد فارس نه .556
  مانیا ئه  ند  رمه هونه  دشاد آابان .557
  ---  ندازیار ئه  الح د سه حمه ئه .558
  ---  نگی وت ده  شید   ڕه مه ن حهلوقما .559
  ---  ر رمانبه فه  سۆزان سعید عارف .560
  ئوسترالیا    ژیان عبدواله .561
  ئوسترالیا  آاسب  ن سه نوزاد حه .562
  سوید  آاسب  فین ئیبراهیم سه .563
  مسا نه  ر رمانبه فه  د مه عدی محه دانا سه .564
  سوید  خوندآار    بدواله میدیا عه .565
  ---  آاسب  ن سه ئاری حه .566
   نده فینله   مج ئومد فارس نه .567
  ری چاك  به ڕوه ی به سته ر، آاندیدی دآتۆرا، ده نووسه  رمیان الحی گه سه .568
  ران  نجده ی ڕه ه م آۆمه آره هید دلر ئه  دایكی شه   شیرین شاآر مامه .569
  ر نووسه  لی م عه آره ز ئه به نه .570
  ر پارزه  لی م عه آره ئاڤان ئه .571
  نشین مامۆستای خانه  بار لی جه رهاد عه فه .572
  ر رمانبه فه  بار لی جه  عه یهڕاز .573
  ر رمانبه فه  بار لی جه جات وه نه .574
  ندازیار ئه  بار  لی جه آارزان وه .575
  مانیا ئه  ندازیاری  ئه  زیز بدوالعه ر عه ئاآۆ عومه .576
  مانیا ئه  ندازیاری آشت و آاڵ ئه  مین  ئه د خرواله مه محه .577
  مانیا ئه  ندازیاری آشت و آاڵ ئه   سۆفی سابیر دیحه مه .578
  ---  نووس، خوندآار ڕۆژنامه   د خرواله مه ا محههان .579
  ---  قوتابی   د خرواله مه ئارام محه .580
  مسا نه   بدوالقادر حوسن جوان عه .581
  مسا نه   ودل ئازاد نوری عه .582
  مانیا ئه  ند رمه هونه  دشاد آابان .583
 سوید   شید  ڕه گوه .584
  مانیا ئه  خوندآار  ردار سابیر شوان سه .585
  مانیا ئه   ردار سابیر دابان سه .586
  ) . رآووك فزیۆنی آه له ته(آان  پوله ی سامانی په رنامه خوندآار، ڕپۆرتاری به ردار سابیر شن سه ده .587
  مانیا ئه  لۆجی بایه  د مه ژاڵ قادر محه آه .588
  مانیا ئه پ بۆ فربوونی زمان  یمانگای ئه  په ردار سابیر سۆفی سه .589
  دا نه آه  ی درین رگه پشمه  یی عید آاآه سه .590
   نده هۆه  cpmeurope.nl  ریم  ئازاد آه .591
  ندیخان ربه ده  ند رمه هونه  د مه حمان محه بدواله ئاراز عه .592
  ریكا مه ئه  ئابووریناس   بدواله دشاد عه .593
  ریكا مه ئه  هیدان س و آاری شه آه  جید سوتان  مه سروه .594
  ئوسترالیا  ندی شانۆیی رمه هونه  یس ونم عارف وه شه .595
  ئوسترالیا  ند و قوتابی مهر هونه  لی شانۆ شۆڕش عه .596
  دانمارك  قوتابی  سان ئیبراهیم .597
  دانمارك  قوتابی  شانۆ ئیبراهیم .598
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  دانمارك  آاسب  ریف  شه مه ئیبراهیم حه .599
  دانمارك  ندی آافی خاوه  ریم شیالن آه .600
  سلمانی  هید برای شه  الل قادر قوربانی جه .601
  ---  هید خوشكی شه   بدواه حمان عه بدواله خشان عه په .602
  ---  ند آارمه  الل قادر ناز جه به .603
  ---  ند آارمه  الل قادر نیاز جه .604
  ---  آاسب  الل قادر ز جه به نه .605
  ---  خوندآار  م قادر آره زیالن ئه .606
   نده هۆه   یی بجه ه ئارام هه .607
  سوید    سابیر آاوه .608
  سوید  مامۆستا  ت فعه ماڵ ڕه بات جه خه .609
  سلمانی  قوتابی زانكۆ  ح  ساه مه ن حه سه ئیبراهیم حه .610
  سوید  مامۆستا   مه  حه یم آاآهئیبراه .611
  سوید  مامۆستا  د حمه ر ئه ژاڵ عومه آه .612
  ریتانیا به   هاوڕێ نوری .613
  دانمارك  ر شاعیر و نووسه  ر سارا عومه .614
  دانمارك  آاسب  ریم  آه مه ئیبراهیم حه .615
  دانمارك  آركار  ریم شیالن آه .616
  دانمارك  قوتابی  سان ئیبراهیم .617
  دانمارك  قوتابی  شانۆ ئیبراهیم .618
  سلمانی  رپرسی سایتی نیوز دیلی به  ر سۆران عومه .619
  سترالیا ئه  ندامی ڕكخراوی ژنان  ئه  یال نووری له .620
  سلمانی  خوندآار  ر حسین عومه نازدار ته .621
  سلمانی  خوندآار  ژار داریان هه .622
   نده هۆه   فوور عوزری غه .623
  سوید   دین مامۆ جمه رمین نه نه .624
  سوید  مامۆستا  آر ها به دشاد ته .625
   نده هۆه  شاعیر   سایه .626
  دانمارك  آاسب  لی د عه حمه سدیق ئه .627
  تی آوردستان  ڕی حكوومه رپرسی ماپه نووس،به ڕۆژنامه  رواری شوآری به .628
  دانمارك  خوندآار  ریم بدوالكه زانا عه .629
  سوید   لی ماهیر عه .630
  سوید   ن سه عید حه ڤاڵ سه هه .631
  سویسرا   شید  ئاڤان ڕه .632
  سویسرا  آاسب  ئاسۆ سلمان .633
   نده هۆه  درین. پ  ر فین عومه سه .634
   نده هۆه  د مه ردار محه سه .635
  سوید  هید دایكی شه  عید خاتوون سه .636
  دانمارك  درین. پ   بدواله ر عه وهه جه .637
  سویسرا  ر نووسه  هیوا ناسیح .638
  مان ئه  درین. پ  حمان قادر بدواله پشتیوان عه .639
   نده هۆه  شاخ. پ    شید سرین ڕه نه .640
   نده هۆه  خوندآار  ۆ چاالك مه حموود هه .641
642. ه  آاسب  ر وهه  جه رگه شمهپنده هۆ   
  ---  ---  ر وهه ر جه نگه سه .643
  ---  ---  ند  مه دارا آاآه .644
  ---  ---  ت هجه آارزان به .645
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  ---  خوندآار  نگ حاجی رهه سه .646
  ---  آاسب  لی وزاد وه نه .647
  رآووك آه  ---  شید دین ڕه نوره .648
  رآووك آه  ئامانج محدین .649
   نده هۆه  هید برای شه  الل خۆشناو ڕبین جه .650
  سوید  درین. پ  ندی فه ن ئه سه یدون حه ره فه .651
  مانیا ئه  ند رمه هونه  عید وت عوسمان سه رآه سه .652
  ---  ساح مه  ئوف   ڕه مه ران حه آامه .653
  ---  مامۆستا  زیز ح عه نیان ساه .654
  سوید  مامۆستا  د خالید مه یاسین محه .655
  سلمانی  ند رمه هونه  حمان بداله ران عه آامه .656
  یائوسترال   مرانی دنان شه عه .657
  دانمارك  ردآار روه په  ها سلمان ناسر ته .658
  سوید  ر نووسه  ئاری جاف .659
  مسا نه     د حمه لی ئه عه .660
  مانیا ئه  آاسب  فا ر مسته عومه .661
  ---  آاسب  فا عید مسته سه .662
  ---  درین. پ  رآووآی ر آه یده حه .663
  مانیا ئه  رچووی زانكۆ ده  ئاآۆ ئیسماعیل .664
  مانیا ئه  آاسب  رآووآی ئازاد عادیل آه .665
  مانیا ئه  لكترۆنیك ئه  یسماعیلپشكۆ ئ .666
  ---  آاسب  رآووآی ند آه سابیر سیامه .667
  ---  وا نانه  زا الل ڕه ختیار جه به .668
  ---  آاسب  ریم ن آه سه شوان حه .669
  سوید  درین. پ   ئاوات شخ سدیق مه حه .670
   نده هۆه  درین. پ  شید سامان ڕه .671
  سلمانی   ن سه د حه مه شیرین محه .672
  یامان ئه   د حمه تاح ئه شلر فه .673
  سلمانی   د حمه ن ئه سه عوسمان حه .674
  ولر هه   د حمه ن ئه سه زانا حه .675
  ولر هه   د حمه د سدیق ئه مه محه .676
  ولر هه   لی د عه مه فا محه مسته .677
  سوید  درین. پ  ندی فه ن ئه سه یدون حه ره فه .678
  سوید  رآوآی هیوا آه .679
   نده هۆه   آان  درینه رگه ی پشمه آۆمیته .680
   نده هۆه  درین. پ  زیز میرزا ئاسۆ عه .681
   نده هۆه  قوتابی  عید الل سه ن جه دیمه .682
   نده هۆه  قوتابی  زیز زن ئاسۆ عه مه .683
   نده هۆه  ندازیار ئه  ن سه هوشیار حه .684
  درین . پ  داغی ره هاوڕێ قه .685
  سوید   ن سه عید حه ڤاڵ سه هه .686
  سویسرا   شید  ئاڤان ڕه .687
  سویسرا  آاسب  ئاسۆ سلمان .688
   هند هۆه  درین. پ  ر فین عومه سه .689
   نده هۆه  د مه ردار محه سه .690
  سوید  هید دایكی شه  عید خاتوون سه .691
  دانمارك  درین. پ   بدواله ر عه وهه جه .692
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  سویسرا  ر نووسه  هیوا ناسیح .693
  مان ئه  درین. پ  حمان قادر بدواله پشتیوان عه .694
   نده هۆه  شاخ. پ  شید سرین ڕه نه .695
   نده هۆه  خوندآار  حموود ۆ چاالك مه هه .696
   نده هۆه  آاسب  ر وهه ه ج رگه پشمه .697
  ---  ---  ر وهه ر جه نگه سه .698
  ---  ---  ند  مه دارا آاآه .699
  ---  ---  ت هجه آارزان به .700
  ---  خوندآار  نگ حاجی رهه سه .701
  ---  آاسب  لی وزاد وه نه .702
  رآووك آه  ---  شید دین ڕه نوره .703
  رآووك آه   ئامانج محدین .704
   نده هۆه  هید برای شه  الل خۆشناو ڕبین جه .705
  سوید  درین. پ  ندی فه ن ئه سه هیدون ح ره فه .706
  مانیا ئه  ند رمه هونه  عید وت عوسمان سه رآه سه .707
  ---  ساح مه  ئوف   ڕه مه ران حه آامه .708
  ---  مامۆستا  زیز ح عه نیان ساه .709
  سوید  مامۆستا  د خالید مه یاسین محه .710
  سلمانی  ند رمه هونه  حمان بداله ران عه آامه .711
  ئوسترالیا   مرانی دنان شه عه .712
  دانمارك  ردآار روه په  ها سلمان هناسر ت .713
  سوید  ر نووسه  ئاری جاف .714
  مسا نه     د حمه لی ئه عه .715
  مانیا ئه  آاسب  فا ر مسته عومه .716
  ---  آاسب  فا عید مسته سه .717
  ---  درین. پ  رآووآی ر آه یده حه .718
  مانیا ئه  رچووی زانكۆ ده  ئاآۆ ئیسماعیل .719
  مانیا ئه  آاسب  رآووآی ئازاد عادیل آه .720
  مانیا ئه  لكترۆنیك هئ  پشكۆ ئیسماعیل .721
  ---  آاسب  رآووآی ند آه سابیر سیامه .722
  ---  وا نانه  زا الل ڕه ختیار جه به .723
  ---  آاسب  ریم ن آه سه شوان حه .724
  سوید  درین. پ   ئاوات شخ سدیق مه حه .725
   نده هۆه  درین. پ  شید سامان ڕه .726
  سلمانی   ن سه د حه مه شیرین محه .727
  مانیا ئه   د حمه تاح ئه شلر فه .728
  سلمانی   د حمه ن ئه سه  حهعوسمان .729
  ولر هه   د حمه ن ئه سه زانا حه .730
  ولر هه   د حمه د سدیق ئه مه محه .731
  ولر هه   لی د عه مه فا محه مسته .732
  سوید  درین. پ  ندی فه ن ئه سه یدون حه ره فه .733
  سوید   رآوآی هیوا آه .734
   نده هۆه   آان  درینه رگه ی پشمه آۆمیته .735
   نده ههۆ  درین. پ  زیز میرزا ئاسۆ عه .736
   نده هۆه  قوتابی  عید الل سه ن جه دیمه .737
   نده هۆه  قوتابی  زیز زن ئاسۆ عه مه .738
   نده هۆه  ندازیار ئه  ن سه هوشیار حه .739
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 درین . پ  داغی ره هاوڕێ قه .740
  وید   ن سه عید حه ڤاڵ سه هه .741
  سویسرا  آاسب  شید  ئاڤان ڕه .742
   نده هۆه  درین. پ  ر فین عومه سه .743
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