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  دام حسندام حسن  ۆژی دادگایی سهۆژی دادگایی سهِِ ر ر88--2121ۆژی ۆژی ِِ ر ر  آان لهآان له  ری آوردهری آورده  رانسهرانسه   خۆپیشاندانی سه خۆپیشاندانی سه  نفال هۆلۆآۆستی آوردهنفال هۆلۆآۆستی آورده  ئهئه
  
 ۆت بآر ه دیر هرانس ه سیشاندانۆپیخ،  هو هشی آوردستانی هكی دیآان چهارپ  هھان بی جیتان وإلی هربۆ آوردستان و زۆی ناوخ ه ل8-21 ۆژیِر
آان  هشاندانۆپی خیرۆز هر ه هی هربۆ ز هل، نفال ه ئی تاوانیاپ  ه لیراق و هاوآاران عیشووپ یرۆدآتات یكردنییاگ داد ه لیرگیشتپ

ها  هرو هه، ت بناسریرم ه ف هد بیساۆنژی ی هك آرد هنفال و هش ئیو هئ، تب ه د هست هرج هدا ب دوو خا هران ل هشاندۆپی خیآ هر ه سیداواآار
  . مان بكات هآ هل گه  هبوردن ل لی داوا ه داوینجام ه آورد ئ ه بژ دی هو تاوانان ه ئیاپ  هراق ل عیت هو هد
ان ی هد، بن هشدار د هستان بۆ دۆڤ آورد و مریآان ییهت یهإل همۆ و آیاسی سی هكھاتپ یواو ه ت هك بی نز هانییر هماو ه ج هشاندانۆپیم خ هل
  . انیكخستنِ ر هشدارن ل ه بیریشنبۆِ و ریت یهإل همۆ آیكخراوِ و ریاسی سیارتپ
ت ش ب هرآچك  یه ۆ ب یه هو ه ئی گه هش ب هم هئ، آات ه د گهرنگ  ۆژهِو ر ه لیشوازپ  هو هت هماس ه و حیرم گه  ه ب هو هكپموو  همان ه هآ هل گه

  . ن بكرییاگ دادیاوازی ج ب هم تاوانباران ب هرج ه داهاتوودا س هن لیشیواخوازیه، ، نی هاد ناآی  هتاوانكاران ل
  

  ::سویدسوید
  2006-8-21 رۆ  ی پاش نیوه3 بۆ 1ر  آاتژم ممه دوو شه: آات
  دی سو-لمۆ له ستوآھی عیراق زخانهم باو رده به: شوین
  :ندیكرن یوه بۆ په

ronakshwani3k@hotmail. com  
  :فۆن له  ته ژماره

  0736193769یق چنور سه د
  

  ::یۆتۆبۆرییۆتۆبۆری
 Gostaf یانپ هِرگۆ
   هوار ئ6ر مژآات
  
  ::ریتانیاریتانیا  بهبه

  ن نده  له ی عیراق له م باویزخانه رده به: شوین
london \9\ holland villas road w14 8bp  

 2006-8-21: روار به
  ۆِر  ی نیوه12ر َاتژمیآ

  :ندیكرن یوه بۆ په
adnankochar@hotmail. com   

chak_org@yahoo. com  
 :فۆن له  ته ژماره

00447709435998  
Leeds 

Date and Time: Monday 21st of Aug 2006 at 12:00 
Venue: Leeds city Centre-Town Hall 

Contact Details: 00447753258257  
  
  ::ریكاریكا  مهمه  ئهئه

  : واشینگتون دی سی ی عیراق له م باویزخانه رده به: شوین
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1801 P Street ،NW 
Washington ،DC 20036 

Tel: (202) 483-7500  
  یانی  ی به10: کاتژمر
  : ن به ندی بکه یوه  بۆ زانیاری پتر په تکایه

  : ساقی بارزانی801-5228- 703
  

  ::دانماركدانمارك
  dhuspladsen�R: وه شونی کۆبوونه

  00. 16کاتژمر : کــات
  :ن  بکه وه فۆنانه له م ته ندی به یوه توانن په بۆ زانیاری زیاتر ده

  28121223: گۆران
  40369448: قاسم
  28449544: وزاد نه
  

  ::  ندهنده  هۆههۆه
  :شون و کاتی خۆ پیشاندان

21-8- 2006  
  ڕۆ  نیوه  دوا13:00کاتژمر 

  ھاخ شاری دین تی عراقی له فاره م سه رده به
 Johan de Wittlaan 16  

2517 JR Den Haag  
 :ندیكردن یوه بۆ په

Alimahmud2001@yahoo. com 
0638617622  

nishtman_3@hotmail. com/  
0641639958  

s. mahmood@wanadoo. nl  
0617360567  

  
  ::رویجرویج  نهنه
 مان  هرل په یالر هم ت هرد هب
 stortinge   

  8-21  هوار ئ3ر مژآات
: roji dosham sa3at 15 

  :ایمان هئ
  ن یرل ه ب ه لیراق عی هزخانوم با هرد هب

   ۆِر هوی نی 12ر مژآات
Botschaft der Rep. Irak 

Riemeisterstr. 20  
14169 Berlin  

Deutschland 
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  ::دادا  نهنه  آهآه
  تاواۆ ئ هراق ل عی هزخانوم با هرد هب

  ۆِر هوی ن12ر نژآات
  

  ::ندند  فینلهفینله
   ۆِر هوی نی 12ر مژآات
  . ) rautaten tori (ی هلسنكیر هف هند هم ه شی گهستو
  . تآر ه دیاالآچش  هكی دیرۆجراوۆ جیتان وإلی هكی دین شاریند چهسرا و ی سویت وإل هها ل هرو هه
 یر هنت هاك و سچ یند ه ناو هآ، تب هر دۆراوجۆ جیاالآچ)  سمود–ش ِرۆ ش– ڵما چهم چه –الر  ه آ–رآووك  ه آ–ر ول هه(ش ی آوردستان هل
  . ستن هد ه هپیآان  هنفال ه ئیر هنت هنفال و س ه ئیكخراویچِو ر هو هنژی توۆنفال ب هئ
   اتری زیاری زانۆب

www. chak. info 
chak_org@yahoo. com 

  


