
  
  
 
 

تی و ھاوکاری واز بۆ یارمه بانگه  

ھاووتیانی کوردستانی/ بۆ  

  بجه ه نفال و کیمیابارانی ھه مخۆرانی قربانیانی ئه     خه

  -چاک–لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی ھه زانن، ناوه موو ئه ک ھه ر وه ھه
،  بووه دنی بازرگان وتاونابار فرانس ڤان ئانرات ھهدادگاییکر گرتن و به  به کی له ره ڕۆی سه

  .ستۆ  ئه ی گرتۆته و دادگاییکردنه وامبوونی ئه رده رکی به مان ئه که نده ھا ناوه روه ھه

ی   نزیکه که رجی دادگاییکردنه یه و خه تی ماددی ھه رامه  ده  پویستی به که ی دادگاییکردنه پۆسه
ت  نانه  ته ندامانی که ی ئه وه  ئابوونه  له  بجگه بجه ه ندی ھه ناوه.  چت  یۆرۆی تده12000

فۆن زیاتر یان سیمینار  له  ناردن و ته رنت و نامه  سایتی ئینته کانی ناکات له رجی چاالکییه خه
 ھیچ حیزب یان ڕکخراوکی  رناگرت له ک وه تییه  ھیچ جۆر یارمه رناکات،  یان کۆڕگرتنک ده

  . بیانیکوردستانی یان

تی باشووری کوردستان  سه ردوو ده  ھه رمی داوامان له ی فه  نامه  به- چاک–ندی  ک ناوه  وه ئمه
ی  ر پۆسه سه وامی له رده تیدانمان بۆ به  بۆ یارمه کان کردووه  کوردستانییه م حیزبه رجه و سه

مکمان   ھیج وه  مانگه2   له بۆ زیاتر وه ئه  وه داخه م به ، به و تاوانباره دادگاییکردنی ئه
، جا   ھاوکاریکردنمان کردووه ، و پشتیان له وه نکیانه ن ھیچ الیه الیه  له یشتووه گه ست نه ده به
  و تاوانباره ی ئه وه  کوردستانیانی دسۆز بۆ ھاوکاری بۆ ئه ینه که ممان ده  ڕووی ده وه ر ئه به له
  . سزای خۆی نین به یه بگه

ی قوربانیانی % پتر 80  لمندرا که  سه وه  ئه که می دادگاییه که  دانیشتنی یه  له هشایانی باس
 ڕژمی  تی به  تاوانبار فرانس ڤان ئانرات فرۆشتوویه  کوژراون که سانه ره و کا و که کیمیاباران به
  . فاشی عراق

  وتنمان له رکه سه.   پیرۆزه کارهو   بن بۆ ئه وه ممانه ده ین به که ک ده موو کوردستانییه  ھه تکا له
کی کیمیاویان   چه ی که و کۆمپانیانه کات بۆ سزادانی ئه  ڕگا خۆش ده و تاوانباره سزادانی ئه
   و به وه کاته ژ ده ساڕ ساتانه و کاره کانی ئه  قووه  برینه شک له  عراق و به  به فرۆشتووه

 سزایان   پی یاسا به  تاوانباران خۆش نابت و به ت له لی کورد قه  گه لمنین که سه جیھانی ئه
  .نت یه گه ده

  : بنرن وه ی خواره م سوانه کک له  ڕی یه کان له توانن ھاوکارییه ئه
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 (Parergon t- Amsterdam )  که ناوی حسابه ) 337061( ی حسابی   ر ژماره سه له -1
 ندا  ھۆه له

ت  حمه بوو یان زه س نه ر که گه ژین، ئه ی تیایدا ئه و ووتانه ند له رانی ناوه  ڕی نونه له -2
م  کک له  یه ندی به یوه  په  ووتک، تکایه  بکرت له-چاک–ری   نونه ندی به یوه بوو په
 . وه ی خواره نه م ئی مایله  ڕی ئه ن یان له  بکه وه ی خواره ژمارانه

    647812652 0031) ندا ھۆه(میر قادر    ئه-وروپا   ئه له

  0031  152129446) ندا ھۆه(حموود  لی مه    عه             

  0045 40509391)  دانمارک(لی                 دلر محمد عه

  0045 28121223) دانمارک(یی  بجه ه گۆران ھه               

  0046 45715384) سوید  (سیب  حهمد ئو                

   (511375276 0049مانیا ئه (پوری ره  ده                ئارز

  0041 319922977) سویسرا( ر  نوه                حاجی ئه

  0061 296100010) ئوسترالیا(رمیان  الح گه   سه             

  001 5143371739) دا نه کهمریکا و  ئه(ر عبدو                  دالوه

  2242066) ولر ھه/ کوردستان (زن  الح مه                سه

  07701569958)  بجه ه ھه/سلمانی/ کوردستان(مین   ئه مه ھادین حه                به

  com.hotmail@antigenocide:   ئی مایل 

              com.yahoo@org_chak  

   chakswed@yahoo.se                          
 

 info.chak.www   . یه  زانیاری زیاتر ھه وه مانه که ڕه  ڕی ماپه ھا له روه ھه

  – چاک –لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی ھه ناوه
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