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ِرونكردنةوةيةك لةبارةي ئيمزاي نووسةران و ئةديبان وهونةرمةندان و كةسايةيت ية ناسراوةكاين ِرونكردنةوةيةك لةبارةي ئيمزاي نووسةران و ئةديبان وهونةرمةندان و كةسايةيت ية ناسراوةكاين 
  … … كوردستانةوة كوردستانةوة 

  
نووسةران و ئةديبان وهونةرمةندان و خوينةراين بةِريز ئةمةي كة ليرةدا دخيوينةوة بةشيك لة ليسيت ناوي ئةو  

ستان ثشتطرييان لة كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني و كة لة كورد… كةسايةيت ية ناسراوةكاين كوردستانة
  :لةم بارةوة ِرونكردنةوةيةكمان بة ثيويست زاين بةهيواين كةلةبةرضاوي بطرن. سةراين بةعس كردوة 

  

ئةم ليستةي كة ليرةدا دةخيوينةوة هةوملانداوة كة ثراوثِر وةك خؤي بينووسينةوة؛ هةر بؤية ناضار بووين 
 بة نةينووسنيي سياين كةسانيك كة لة فؤرمي ئيمزاكردنةكةدا هةرجؤرة ناِرؤشنيةكي تيدابيت بةوةي كة ناو

  .  داواي ليبوردن لةو بةِريزانةو خوينةراين خؤشةويست
كة … نووسةران و ئةديبان وهونةرمةندان و كةسايةيت ية ناسراوةكاين كوردستانةوة بةهيواين دؤستانيكي 

ناوي سياين، ناونيشان، بةرواري   com.welho@fediraq ِريطةي ئةم ئيميلةوة خوازياري ئيمزاكردنن لة
 هةية دةكريت ئةم فؤرمةيان بؤ بنرين ثاريزةريانخؤينةرانيك كة دؤست و ئاشناي . ثشتطريي كردمنان بؤ بنرييت 

  ! ردنيانةوة لةم كةمثينةدا بةشدراي بكةن تا ئةوانيش بتوانن لة ِريطةي ثشتطريي ك
  

  ريبوار عارف
  ليثسراوي كةمثيين دادطاي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس

13 / 1 / 2005  
  
  

ئيمة نووسةران و ئةديبان و هونةرمةندان و كةسايةيت ية ناسراوةكاين كوردستان ؛ ثي لةسةر دادطايي كردين سةدام 
  مرؤظايةيت دادةطرينحسني و تاوانباراين دذ بة 

  

بة كوشتداين سةدان . سال دةستةالتداريةييت خاوةن درندانةترين كارنامةي خويناويي و دذ بة مرؤظايةيت بووة ) 35( ِرذيمي بةعس بة دريذاي 
مرؤظ و بةكارهيناين ضةكي هةزار مرؤظ لةبةرةكاين شةِرةكاين كةنداو، شةِرو كوشتارو مالويرانكردين خةلَكي كوردستان، ئةنفايل سةدان هةزار 

كيميايي و كارةسايت هةلةجبةو لة سيدارةداين كوشتاري بة كؤمةلَ و زيندةبةضالَكردن و بةِريوةبردين سياسةيت فاشيستانةو ثاكتاوكردين نةتةوةيي و 
  .ةعسنتةعريب و ِراطواستين زؤرةمليي هةزاران طوند و شار طؤشةيةكي بضووكي كارنامةي ئةم ِرذميةو تاوابارين ب

كوردستان كة لة خواروة ئيمزامان كردووة بة توةندي ئيمة نووسةران و ئةديبان و هونةرمةندان و كةسايةيت ية ناسراوةكاين كوردستان بؤية ئيمة 
داوة مةحكوم ئةو كارة دِرندانةي تاواباراين بةعس كة لةكايت خؤيدا دذ بة مرؤظايةيت بة طشيت و طةيل كورد و طةالين تري عيراق ئةجناميان 

دةكةين و ئامادةين بةهةموو شيوةيةك لةبةردةم ئةو دادطا تايبةيت كة بؤ سةدام حسني و تاوانباراين دذ بة مرؤظايةيت ثيكديت، داكؤكي لة مرؤظايةيت 
  . بة طشيت و مايف طةلةكةمان بة تيابةيت بكةين و بة هةموو بةلَطةكاين سةملاندن تاوانةكانيان بسةملينني 

  
 ئيمزا بةروار ناونيشان ناو

  بةريوةبةري كارطري دةزطاي سةردةم  طؤران عمر عبدللة 

   دةزطاي سةردةم ئاواز مولود

  نووسةر ، ثشكنةر    شريزاد حسن 

  نووسةر  سةردةم  رووف بيطةرد 

mailto:fediraq@welho.com
mailto:fediraq@welho.com
mailto:fediraq@welho.com
mailto:fediraq@welho.com
mailto:fediraq@welho.com
mailto:fediraq@welho.com


www.kurdistannet.org 
15-1-2005 0:28 

  نووسةر ، وةرطري  ئازاد بةرزجني 

  نووسةر ، وةرطري سةردةم  هةلكةوت عبدلآل

  شاعري ، نوسةر رؤشنريي  نةورؤز حسني 

  نووسةر ، رؤذنامةنووس  كاميل مةمحود

  رؤذنامةنووس   بةهيز حسني

  بةرثرسي ِراطةياندن  راطةياندين ئازادي  امحد حامد قادر 

  رؤذنامةنوس  ريطاي كوردستان رةمحان غةريب 

  هونةرمةندي شانؤكار   جعفر هلمت

  tvوينةطر  ادي راطةياندين ئاز سةروةر ئةمحد سةعيد

  نووسةر  خانةي وةرطري رةوف حةسةن 

  رؤذنامةنوس سةنتةري ديالؤط ساالر محة علي مصطفي

  نووسةر   ئاوات حممد ثريوةيس 

  هونةرمةند بةريوةبةري قوتاخبانة  جنم حممد عبدللة

  شاعري  ئةمحد رسول 

  نوسةر  سارا فايةق حممود

  رؤشنبري  خةبات حسني 

 وةزيري ثيوةندي وهاوكاري  وةزير  رزاق عزيز مرزا عبدال

  وةزيري ثيشةسازي  وةزي ثرؤين بابكر محة اغا 

  وةزيري ثةروةردة  وةزير شومن عبدالقادر حمي الدين. د 

  هونةرمةند سليماين  جهاد دلثاك دلثاك 

  عةيل كةرمي
 ئازاد جةالل 

  سليماين 
 سليماين 

  شانؤكار
 شانؤ

 

  رؤذنامةنوس سليماين  د سةردار رشي

  هونةرمةند سليماين  جنم هؤطر

  شاعري خةبات / سليماين  ريبوار محة فةرج جاف . د

  سكرتريي حزيب زةمحتكيشان سليماين  قادر عزيز 

  وةزيري مايف مرؤظ سليماين  رشيد صالح 

  حشك) م س ( ئةندامي  سليماين  ابراهيم سويف حممود 

  رؤذنامةنوس هةوار / سليماين  سةالم مستةفا ساحل

  ثاريزةران) م س ( طارطريي سليماين  جنم عمر سورضي 

  نوسةر بةختياري/ سليماين  ئازاد تؤفيق رحيم 

  شاعري مامؤستايان/ سليماين  سةالحة رةش 
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  هونةرمةند ئازادي / سليماين   حاجي علي صالح

  رؤشنبري  سرضنار/ سليماين   كرمي عثمانسالم 

  سةنديكاي كريكاران زةرطةتة / سليماين  سردار رشيد حممد 

  رؤشنبري كاريزة/ سليماين  ريبوار علي حسني 

  
  مؤسيقي  ضوارباخ/ سليماين  نةذاد عبدول حممد 

  نوسةر  شارةواين / سليماين    امحد طهئارام 

  نوسةر  طؤظاري ريفؤرم  زانكؤ ئيسماعيل رؤذ 

  سةرنوسةر  سةرنوسةري ريفؤرم هاوذين مةال ئةمني 

  شيوةكار  بةختياري تازة / سليماين  صالح ثيشرةو حسني 

  وةرطري بةرانان  / سليماين  سؤران عبدللة محةخان 

  كريكار/ نؤسيقار  ئاشيت / سليماين  عادل علي سةالم 

  وينةطر كاريزة وشك / سليماين  غاندي زاهري عبدالرمحن

  وينةطر هةلةجبةي تازة صالحبيستون نوري حممد 

  وينةطر وولوبة/ سليماين  عثمان شريزاد 

  رؤذنامةنوس هةوارة بةرزة/ سليماين  ريباز مةمحود محة ساحل

  هونةرمةند رانصابوونكه/ سليماين  امساعيل محة كرمي امساعيل 

  رؤذنامةنووس  هةوارة بةرزة / سليماين   رحيمصابرشةهني 

  وةرطري رزطاري/ سليماين  ِراز كةمال علي 

  روناكبري هةوارة بةرزة / سليماين  جيفارا كةمال عبدللة

  نوسةر بوونكةرانصا/ / سليماين  كةنار حممد علي 

  نوسةر  كةالر ابوبكر حسن محة امني 

  كؤمةلةي هونةرةجوانةكان سليماين    فتاح امني عزيز 

  ونةرةجوانةكانكؤمةلةي ه سليماين  رزطار امحد ابراهيم 

  بةريوةبةري هونةري ميلي مهندسني / سليماين  عبدلعزيز جميد 

 سةرثةرشتياري هونةري  شؤرش/ سليماين  زانا حممود هةذار 

  شانؤكار رزطاري/ سليماين  جنات مولود سعيد

  هونةرمةند رزطاري / سليماين  دانا مجال عارف

 سكرتريي يةكييت مامؤستايان سليماين  عمر محة ساحل 

  وةزيري رؤشنبريي سليماين  فتاح خليل زاخؤيي 

  ...وةزيري شارةواين و  سليماين  فاتح عبدللة عباس

  هونةرمةند  ئازادي / سليماين  فريدون وةيل 
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  هونةرمةند تووي مةليك/ سليماين  شوان سعيد 

  هونةرمةند سرضنار / سليماين  راميار عزيز

  نووسةر بكرجؤ/ سليماين  ف خليل يوس

  رؤذنامةنووس  سابونكةران/ سليماين  عمر فارس حممد 

  رؤذنامةنووس  سابونكةران / سليماين  زانكؤ سةردار

  ثزيشك  رعاية / سليماين  ظيان قادر . د 

  ثزيشك خبتياري / سليماين  ريبوار علي ِرشيد . د 

  ثزيشك  خبتياري/ سليماين  ئاوات حممود  علي . د 

  ثزيشك  / سليماين  جوان قادر علي . د 

  ثزيشك  راثةرين / سليماين  حممد عبدالرمحان. د 

  ثزيشك  ئاشيت / سليماين  رووف رحيم حسن . د 

  ثزيشك  خةبات/  سليماين  سليم علي بابا . د 

  ثزيشك  تووي مليك/ سليماين  ضرؤ قادر درويش . د 

  ثزيشك  شؤرش/ سليماين   شيخ فرجافراو علي. د 

  ثزيشك  ئازادي / سليماين  ارسالن حممود عارف . د 

  ثزيشك  هةوارة بةرزة/ سليماين  حممود عبدللة علي . د 

  ثزيشك  رزطاري  / سليماين  ئاوات حممود علي . د 

  ثزيشك  رحيم ئاوا/ كركوك  قارةمان قصي حممد. د 

  ثزيشك  رزطاري / ماين سلي بيان فرج قادر . د 

  ثزيشك  بكرجؤ/ سليماين  نازةنني قادر رستم . د 

  هونةرمةند  اسكان / هةولير  بكر معروف سليم معروف 

  هونةرمةند  اسكان  / هةولير  جالل امحد بريار 

  هونةرمةند  هةولير سةالم كؤيي

  رؤذنامة نوس  ئةندازياران / هةولير  نازم دلبةند 

  خونةرمةند  راثةرين / هةولري  ةباح عةبدولرمحان س

  شانؤكار  هةولري جنم الدين اسعد رصا
  هونةمةند  مفيت / هةولري  ذيلوان طاهر 

  هونةرمةند  طرياوة/ هةولري   امساعيل عبدالقادر طارق
  نووسةر   طيالس عمر امحد 
  نووسةر  شيالن عبدالكرمي 

  نوسةر  صالح شادية انور 
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   هونةرمةند  ئاشيت/ سليماين  نةوزاد محيد حممد
  رؤذنامةنوس تووي مةليك/ سليماين  دةركةوت حممود عزيز

  رؤذنامةنووس  كركوك  شوان داودي 
  هةلبةست نووس سليماين  ئاوات محة سعيد 

  وةرطري سليماين  خضرامانج حممد 
  نوسةر   شوان عبدالرمحان 

  حككع) م س ( ئةندامي رانية  ئازاد ئةمحد 
  حككع) م س ( ئةندامي سليماين  زمناكؤ عزيز 
  حككع) م س ( ئةندامي سليماين  كاذاو جةالل

  هونةمةند  هيوا جةمال امحد
  رؤذنامةنوس حي عدل/ هةولير  شةثؤل فةحتي كرمي

  رؤذنامةنوس برايةيت/ هةولير  هةندرين امحد
  رؤذنامةنوس هاربة/ هةولير   عباس خليفةفاضل

   تةيراوة/ هةولير  طةالويذ عبدالرمحان
  رؤذنامةنوس سةيداوة/ هةولير  تاظطة حسني كرمي

  رؤذنامةنوس رزطاري/ هةولير  دقصاجالل حسني 
  رؤذنامةنوس بةهار/ هةولير   عليمصطفيرشيد 

  نووسةر  هةولير  بيطةرد حسني حممد امني

  صحفي راثةرين / اربيل  مهدي مصطفيخليل 

  صحفي  92/ اربيل  ئاسؤ جةالل حمي الدين 
  سياسةمتدار  برايةيت / هةولير  حسن كاكة 

  مامؤستا عدالة/ هةولير  شنؤ عبداحلميد رشيد
  سياسةمتةدار عدالة/ هةولير  ازادي امحد عبدالقادر 

  نووسةر  عرياق / هةولير  ئازاد خدر
  رؤذنامةنوس برايةيت/ ير هةول  كرمي عةيل طاهر

  رؤذنامةنوس   94/ هةولير  عبدللة خالد
  رؤذنامةنوس ازادي/ هةولير  جناة خؤشناو

  رؤذنامةنوس   صباح محمد طاهر 
  هونةرمةند  بةختياري  صالحكرمي 

 بةريوةبةري رديو ئاشيت  هةولري عثمان نةهرؤ جالل 
  هونةرمةند  هةولري حسام مسايل 

  رؤذنامةنوس هةولري زاد حسن خدرئا
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  رؤذنامةنوس  هةولري  ئازاد هريش 
  رؤذنامةنوس  كركوك  رشيد حممد كرمي 
  فين / م  بةرانان / سليماين  فتاح اسود فتاح 

  نوسةر  زانكؤ ئامانج شارباذيري 
  نوسةر سليماين  طة حممود رشيد 

  رؤذنامةوانسةرنوسةرو  سليماين  بةهات حةسيب قةرةداخي 

  رؤذنامةنوس و شاعري سليماين  دياري فةريدون 
  رؤذنامةنووس  سليماين  بةناز كويستاين 

  مؤسيقي / نوسني  سليماين   طؤنا حمي الدين امحد
  نووسةر و شاعري   بيضارسالح

  .puk tvثةيامنري  سليماين  منري سليم امني 
  ةي هةوالٍرؤذنام/شاعري سليماين   ئةديب محة امني 

  شاعري خويندكاري زانكؤ   الدين عصمان قادر صالح
  رؤذنامةنوس  زانكؤي سليماين  شادمان مةال حسن 

  بيذةر  خؤيندكاري زانكؤ   رابةر ضؤماين 
  نووسةر  زانكؤ  امحد عارف 

  رؤشنبري كانيسكان  بهاءالدين محمد قادر
  شيوةكار  هيوا عةوين 

  وينةطر  ملكندي  امني شريوان كاكةبرا محة
  ثزيشك  رزطاري / سليماين  سامان عبدللة 

  معاون طبي زةرطةتة/ سليماين  كةذال عبدللة عبدالقادر 
  ثزيشكي ددان هةوارةبةرزة محيد علي رشيد. د 

  مامؤستاي زانكؤ شيخ حمي الدين جوتيار حسن حممد 
  ثزيشك   سرشةقام  ضرؤ محيد عبدللة. د 
  ثزيشك طويذة  ةوان عبدللة كرمي شاخ. د

  ثزيشك مامؤستايان  هيوا عمر امحد . د 
  ثزيشك  ضةمضةمال  سؤران عبدالرحيم 

  ثزيشك مامؤستايان  تريفة عبدللة 
  ثزيشك تووي مةليك لةجنة حممد زاهر . د 
  ثزيشك طويذة  محيد حممد جميد. د 
  ثزيشك رمادي  مصطفي ديدار . د 
  ثزيشك رزطاري   كرميعطيفار هوشي. د 
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  ثزيشك كركوك كاضم حسن كامل. د 
  ثزيشك تووي مةليك  ضيان حسن سعيد . د 

  ثزيشكي طشيت  هةوارةبةرزة  النة هوشيار 
  ثزيشك رؤذهةالت  كؤسار كمال امحد

  ثزيشك  كاوة حممد ابراهيم 
  ثزيشك  ئاري سامي 

  ثزيشك شورش  حممدامني علي عمر. د 
  ثزيشك ضةمي ِريزان ئاكؤ سعيد عبدللة . د 

  ثزيشك سلماين  دكتور ئاري رحيم زةنطةنة
  ثزيشك سليماين  حلمي رشيد قةزاز 

  ثزيشك سليماين  مجيل عبدللة . د 
  ثزيشك ضوارباخ  ثروين جاسم . د 
  ثزيشك ضوار باخ  مجال عصمان . د 

  ثزيشك ضوارباخ  فرهاد حممد 
  ثزيشك ضوارباخ د اد اكربامح. د 

  ثزيشك ضوارباخ  عمر محة غالب عزيز
  ثزيشك ضوارباخ  عابد مري علي . د 

   ئازادي/ / هةولير  هريش مغديد امحد
   ئاشيت / راديو  فهد حممد شريف

   ئاشيت / راديو  رينوار كانيب خالد
    
    
  
  
   

 

ومي دووةم / ي شنروي / تةلفون :

 كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس 

تةالر/ شةقامي قةنات/ سليماين :   ناونيشان Hcom.welho@fediraqH:ئيمةيل 
003580440464905  
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