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  كؤمةكةكانتان بة سوثاسةوة طةيشت كؤمةكةكانتان بة سوثاسةوة طةيشت 
 

هةر كةسَيكيش سةرجني تايبةيت ، و كراوةتةوة نيمانةالَهيض داراييةكي جيا لةوةي لَيرةدا هاتووة و ب
زؤربةي . و دةكاتةوةالَضاك يةكةم دةزطاي كورديية ئابورييةكةي ب. هةبَيت دةتوانَيت ئاطادارمان كاتةوة

  . هيض هنَينييةك لة داراييدا نيية. ةوخؤي ئةندامانييةيتمةسروفايت ناوةنديش لة ئةستؤي ِراست
و دؤستان و دلَسؤزانيش كؤمةكمان بكةن بؤ  2005هيوادارين ئةنداماين ناوةند ئابونةوةي سالَي 

   .ئةجنامداين ضاالكييةكان لة خوارةوة ذمارةي بانك و ئادرةمسان هةية
  

   2005خةرجييةكاين سالَي  و كؤمةك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ئةلَمانيا ئريؤ 50 عةيل قادر
  ئةلَمانيا ئريؤ 50 ِروناك ئةمحةد
  نةرويج دؤالر23) خاليد (ئاسؤ قةشقةيي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2004 كؤمةكي سالَي 

  سويسرا  ئريؤ25 هاوذين عةيل سابري
  سويسرا  ئريؤ25 حاجي ئةنوةر

  منسا  ئريؤ50 شةم–سؤيلة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ئريؤ 100 
  كةمي ثَيشوو  ئريؤ6 

  ــــــــــــــــــــ
  درَيذة 2004كؤمةك 

  كؤمةكييان كردووة  بؤ يادي قاِرينَ  هؤلَةند–تيلبؤرط  كنَير و شةفيق حاجي خدري ئريؤ 50 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ئريؤ144
   ئريؤ مةسرةيف يادي قاِرةينَ لة ِرؤتةردام 20

  ــــــــــ
   ئريؤ باقي 124
   ئريؤ كِريين تةلةفؤن لة كوردستان130

  ــــــــــــــــــــــ
  ) . 2005-2-7 ( ئريؤ كؤي طشيت كةم هَينان6

  2004درَيذةي كؤمةكةكاين سالَي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بةريتانيا   ثاوةند300 سةردار ثشدةري
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ضاك ئةمة دووةم سالَة كاك دلصر  كرصي سالَصكي وصب سايدي  كرؤين دانيماركي1200 عةيل دلصر حمةمةد
  دانيمارك  ئةم كؤمةكة دةكات
 كرؤين دانيماركي 1200 )ضاالكي أؤذي هةلَةجبة (مةسرةيف بةشي ضاك لة دانيمارك طؤران هةلَةجبةيي

  دانيمارك 
  بةريتانيا  ثاوةند 200) أؤذي هةلَةجبة (ضاالكي لةندةن عةدنان كؤضةر
  نةرويج دؤالر 50 ئارام بؤطردي
  فنلةند  دؤالر50 ساالر سؤيف

  سويد   دؤالر20 أةشيد ئاراس
  نةرويج دؤالر 20 ئاسؤ قةشقةيي

  سويد  كرؤين سويدي200 لَيالَعومسان عةيل طة
  سويد دؤالر 20 دونفةرةي

  هؤلَةند) كرا بة كرصي أصطةي ميوان ( ئريؤ50 أصكةوت ئيسماعيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  خةرجييةكان
   2003 زيادةي

   كرؤين سويدي600+ دؤالري كةنةدي 40+ يؤرؤ 365
  ئةمستردام  أؤذي هةلَةجبة

  ــــــــــــــــــــــ
  ) مةسرةح و مايكرؤفؤن (ماشني كرصي 250
   طولَ 36
  قوماش 40
  ) كاك ئاراس هةلَةجبةيي ( بؤية28
  و هؤلَةندي  ئاطاداري بة كوردي عةرةيب يؤرؤ كؤثي بةياننامة و 80
  نة الَ تازةكردنةوةي ئيجازةي سا25

  ــــــــ
  ئريؤ  459
   ئريؤ كؤثي لة ضاالكييةكاين قامشلو 30
  ضاالكي نورية كةسبري  ئريؤ كؤثي 10

   
  ئةنفال كؤنفرانسي

  ـــــــــــــــ
  ؤلَه كرصي 119
  مؤم  ئريؤ 36
  كؤثي  ئريؤ15

  تصث و كاغةز بؤ دياري8
  ــــــــــ
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  كؤي تصضوون ئريؤ 168
  كامريايةكي دجييتالَ بؤ كوردستان ئريؤ 169

  خةرجي كؤي طشيت
   ئريؤ  836
  2003زيادةي سالَي -365

  ـــــــ
  كةمي هصناوة  ئريؤ471
  ثاوةن و كرؤنةكة طؤِرينةوةي  يؤرؤ527

  طؤِرينةوةي دؤالري ئةمةريكي يؤرؤ 45
  ـــــــــــــــــــــــ

  .  دؤالر الي كاك ساالر سؤفيية50ئابونةوةي ئوستراليا الي كاك سةالحة و ، زيادة ماوة رؤ 101
  مةسرةيف ئاهةنطي ِرَيز لَينان لة بةِرَيزان جاسم موتةير و بةلَقيس حةميد لة هؤلَةندة  ئريؤ 107

  ــــــــــــــ
  كةمي هَيناوة ئريؤ 6

  .  تصدا نييةبأي خةرجي كوردستاين ئةمة
سنةيي لة حيسايب تايبةيت خؤي مةسرةيف  يت ئةلَمانيا كاك ئارصزالَهةموو ضاالكييةكاين و هةروةها

  . كردووة لة ماوةي ئةم سص سالَةدا
و نامة ناردن و وصنة طرتن و تةلةفؤن هيضي نةخراوةتة سةر  و ثةيوةندي هاتوضؤو كرصي تصبيين

  . سةرجةمي خؤبةخش بووة،  سالَةدا3لة ماوةي ئةم  خةرجييةكان
  ـــــــــــــــــــــــــ

  2003كؤمةكةكاين سالَي 
ئصمة بة سوثاسةوة ناوةكانييان ، ئةم بةأصزانةي خوارةوة تا ئصستا كؤمةكي ناوةندي هةلَةجبةيان كردوة

  . و دةكةينةوةالَب
  دؤالر 200 دانيمارك عةيل دلصر حمةمةد
   يؤرؤ100 املانيا سةالم عبداللة

  دؤالر  100 نةرويج ؤطرديئارام ب
   يؤرؤ20+يؤرؤ 100 اسثانيا ئيرباهيم باقؤيي

  يؤرؤ 50 هؤلَةندة 2 هةلَؤ
  يؤرؤ 20 أصنوار سةردار

  يؤرؤ 30 املانيا ئارصز حةميدي
  دؤالر 50+ يؤرؤ 20 سويد نادر قادر

  صؤرؤ بؤ هةرسصكيان 83 سويسرا - ستار عبداللة+) شوان (هاوذين+حاجي ئةنوةر 
   دؤالر 50 كرؤين نةروجيي 400 رويجنة) 2 (مسكؤ
  دؤالر 20 هؤلَةند م س

  دؤالري كةنةدي  80 كةنةدا أاسيت
  دؤالر 50 كةنةدا أزطار سالَح
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  دؤالر  85 كةنةدا) كاوة سوة (ئاطري
  يؤرؤ  50 سويد سديق ضنور

  )  يؤرؤ30+ يؤرؤ 30 ئينطلتةرة) دةشيت (هيوا حمةمةد
  2003-12-9 أؤذي يؤرؤ 50+ يؤرؤ 30 املانيا داودي ساهري

  يؤرؤ 30 سويد خاليدي خةيايت
  يؤرؤ 25 هؤلَةند عةيل أةحيمي

  اوسترايل  دؤالري 50 نةهرؤ جةالل شصرة
  اوسترايل دؤالري 50 سةالح طةرميان
  دؤالري اوسترايل 40 نةبةز خاليد

   دؤالر25 سويد هوشيار دةربةندخيان
   كرؤين سويدي100 سويد هةلَةدين تةها

   يؤرؤ 20 لةندفن سانيا و ئارام
  دؤالر 100 نةرويج فاخري كؤيي

   يؤرؤ 20 سويد جبار حمةمةد ئةمني
    يؤرؤ20 سويد ئومصد جةباري

  يؤرؤ  140 كازم حةبيب دؤسيت خؤشةويسيت طةيل كورد بةأصز ثرؤفيسؤر
   دؤالر 1000 سويد شوان ئاوارة

    دؤالري كةنةدي40 كندا ديالن جةمال قادر
  رؤيؤ 50 بةريتانيا هيوا جاف

  يؤرؤ  200 ثالَتاك–مةلَبةندي ثصشمةرطة دصرينةكان 
   كرؤين نةروجيي 500 نةرويج 2 مسكؤ

و نةكراوةتةوة تكاية ئاطادارمان الَناوي ب ي كردوة و- ضاك-هةلَةجبة هةربةأصزصك كؤمةكي ناوةندي
 . بكاتةوة

ود ئةدرةسي ثؤسيت دةنصرن لة خوارةوة ذمارةي بانكي ياخ بؤ ئةو بةأصزانةي كة ئابونةوةو كؤمةك د
  . ناوةندة

5995945 post bank gironummer  
stichting Centrum Halabja tegen Anfalactie e Genocde van Korden 

Roompotstraat 88 
6826 ER Arnhem 

Nederland 
ة بؤ دلَنيا بوونيشي لة طةيشتين و، هةروةها دةتوانن بة ثؤستا أاستةوخؤ بؤ ئةم ئادرةسانة أةواين بكةن

  . خةرج كردين دةتوانن لة سايدي ناوةندا بيخؤيننةوة
Aram Ahmed  

 Str. Mathiesens v 2 C   
 0598 Oslo- Norway   

  يان دةتوانن بةم ئادرةسة بينصرن
a ،m ،m 

prunuslaan31 
2612 VL Delft 

Nederlnd 
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   .بة كوردستانيشةوة تاين جيهانالَياخود نوصنةراين ناوةند كة لة زؤربةي و
واتة هيض كؤمةكصكي . و كردنةوةيالَبة مةرجي ب، ك لة هةموو دةزطايةكي كوردستاين وةرةطرينكؤمة

   .هنصين وةرناطرين
ت ثصويستمان الَئصستا لة هةموو كات زياتر بؤ درصذة دان بة كارةكامنان لة كوردستان و بةغداو دةرةوةي و

   .بة كؤمةكي ئصوةية
هةر بأة ، كارةكاين هةموو كات ثصويسيت بة كؤمةكي ئصوةيةديارة ناوةندي هةلَةجبة بؤ ئةجنام داين 

  . و دةكرصنةوةالَكؤمةكصكيش بطاتة دةستمان لةطةلَ و سةرف كردنيا ب
بؤ ئةجنامداين ثرؤسةي دادطايي تاوانبار فرانس ظان ئةنرات بؤ ، هةروةها ئاطاداريشتان دةكةينةوة
ي ئةو ضاالكيانةي لة ناوخؤي كوردستان و سةربار،  يؤرؤية7000ثارصزةر ثصويستيمان بة زياتر لة 

  . عصراق و بؤ ياداوةري و ضاالكييةكان بةردةوان ثصويستمانة
  www. chak. info 2005-3 -5 ضاك–ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفال و جينؤسايد كردين كورد 
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