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      20052005  كؤمةك و خةرجييةكاين سالَي كؤمةك و خةرجييةكاين سالَي 

  كؤمةكةكانتان بة سوثاسةوة طةيشت 
هةر كةسَيكيش سةرجني تايبةيت هةبَيت ، و كراوةتةوة نيمانةالَهيض داراييةكي جيا لةوةي لَيرةدا هاتووة و ب

مةسروفايت زؤربةي . و دةكاتةوةالَضاك يةكةم دةزطاي كورديية ئابورييةكةي ب. دةتوانَيت ئاطادارمان كاتةوة
  . هيض هنَينييةك لة داراييدا نيية. ناوةنديش لة ئةستؤي ِراستةوخؤي ئةندامانييةيت

  ئةلَمانييا ئريؤ 50        عةيل قادر
  ئةلَمانييا ئريؤ 50       كوَيستاين

  نةرويج  دؤالر23       ئاسؤ قةشقة
  نةرويج  دؤالر100       فاخري كؤيي

  نةرويج  دؤالر100     دزةييالَئاسؤ قة
  نةرويج  كرؤن500    ) 2مسكؤ (مةجيد

  نةرويج   كرؤن500       ئارام بؤطردي
  

  مةسروفايت يادي هةلَةجبة لة ئةلَمانيا ئارَيز دةرةثوري
  لة لةندةن-------------- عةدنان كؤضةر

هةموو لةسةر حسايب  مةسروفايت يادي هةلَةجبة و مةسروفايت خؤي بؤ دادطايي فرانس ظان ئةنرات ئةمري قادر
  . ؤي بووةتايبةيت خ

  
  خةرجييةكان خةرجييةكان 

  2004 ئريؤ كةم هَيناين سالَي 6
   ئريؤ مةسرفايت مسيناري زوهةير كازم عةبود 27
   ئريؤ طولَ بؤ يادي هةلَةجبة 26

  
  

  . دةنصرن لة خوارةوة ذمارةي بانكي ياخود ئةدرةسي ثؤسيت ناوةندة بؤ ئةو بةأصزانةي كة ئابونةوةو كؤمةك د
5995945 post bank gironummer 
stichting Centrum Halabja tegen Anfalactie e Genocde van Korden 
Roompotstraat 88 
6826 ER Arnhem 
Nederland 

بؤ دلَنيا بوونيشي لة طةيشتين وة خةرج ، هةروةها دةتوانن بة ثؤستا أاستةوخؤ بؤ ئةم ئادرةسانة أةواين بكةن
  . 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 هنصين . و كردنةوةيالَبة مةرجي ب، كؤمةك لة هةموو دةزطايةكي كوردستاين وةرةطرين

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

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

  . و دةكرصنةوةالَبطاتة دةستمان لةطةلَ و سةرف كردنيا ب
بؤ ئةجنامداين ثرؤسةي دادطايي تاوانبار فرانس ظان ئةنرات بؤ ثارصزةر ، هةروةها ئاطاداريشتان دةكةينةوة

ةري سةرباري ئةو ضاالكيانةي لة ناوخؤي كوردستان و عصراق و بؤ ياداو،  يؤرؤية7000ثصويستيمان بة زياتر لة 
  . و ضاالكييةكان بةردةوان ثصويستمانة
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