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Hej alle, 

Vi er lige ved at sige pænt farvel til 2019 og velkommen til 2020. 

Året 2019 har været et kaosfyldt år, med en masse krig, flygtninge og sorg 
især i hele Kurdistan. Vi håber at det kommende år vil blive bedre, og at vi 
vil opleve mindre af alle disse ulykkeligheder. Vi ønsker ligeledes at folk 
fortsætter med den gode indsats, for at hjælpe de udsatte. Vi i Røde Sol, 
har gjort alt hvad vi kunne siden 2011 for at hjælpe folk i nød.  

Hermed, mange tak for jeres støtte og opbakning i det forgangne år, vi 
har haft mulighed for at hjælpe mennesker i nød udelukkende pga. jeres 
støtte. Vi vil også takke Røde Sols folk, for at ville tage sig tid til at hjælpe 
folk i nød frivilligt. Dette har gjort at vi har haft mulighed for at yde den 
hjælp som vi har. 

Det er yderst vigtigt, at vi kan fortsætte hjælpen og øge den, da der nu er 
endnu flere mennesker, som desperat har brug for Røde Sols hjælp. 

Hjælp os til at donere et beløb uanset størrelse, da alt gør en forskel💕.  

Vi glæder os til at høre fra jer, jo flere vi er, desto større indflydelse har vi, 
og vi virkelig kan hjælpe de udsatte mennesker. 

I kan indbetale kontingent og donationer på RSs konto/ Reg. Nr.: 9570 
konto: 11 52 29 63 / MobilePay: 33 012 eller via RSs hjemmeside 
www.rojasor.net  

I kan kontakte os via: rojasor@rojasor.net 

/ LIGE NU SAMLER VI IND TIL AT HJÆLPE DE UDSATTE FOLK FRA ROJAVA 

SOM ER FLYGTET TIL REGION KURDISTAN / NORD IRAQ, SPECIEL KONTO 

TIL FORMÅLET ER: REG.NR. 3058 / KONTO: 12724608, OG MOBILEPAY: 

577773. VED DONATIONEN VÆRE VENLIG OG HUSKE AT SKRIVE TAKSTEN 

” ROJAVA ” TAK FOR HJÆLPEN. 
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NB:  

VÆRE VENLIG AT HUSKE: VED MEDLEMSKABET, SEND VENLIGST  

DIT NAVN, EFTERNAVN, ADRESSE, E-MAIL OG MOBIL NUMMER 
VIA RØDE SOLs E-MAIL OG DEN ER rojasor@rojasor.net HVIS 
BETALINGEN DREJER SIG OM KONTINGENTET SÅ VÆRE VENLIG 
OG SKRIVER KONTINGENT 2020 I FELTET ”TIL MODTAGEREN”, 
HVIS DER ER ANDET SÅ SKRIVE ”DONATION” ELLER 
”VELGØRENHED”. Vi ønsker at folk vil betale sin zakat til udsatte 
folk gennem Røde Sol, for at sikre at den bedste hjælp når frem til 
de rette. VI ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR, 
PÅ FORHÅND MANGE TAK. 

Med varmeste hilsner fra 

De udsatte folk, donorer og Røde Sol 

 

Bengîn Sulivani 

      **** 
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Silav û hurmet, 

Gelekî wesa nema ku em xatra xwe ji sala 2019ê bi xwazin û bi dilekî 
mirovayetî û germ silavî sala 2020ê bikin. 

#Sala 2020ê li we Endam, xwebexş, xêrxwaz alîkarên Rêzdar û tevaya 
mirovayrtîyê pîroz be :‐) 

Sala 2019e gelek ya pir bu ji arêşe û tengejîya, gelek şer derketin holê û di 
encamde qetl û am, malwêranî, derbederî, birsîbun, bê rewşî, reş û şînî û 
xemgînî ketbu ser ruyê zemîn bi taybet li tev parçên Kurdistana me. Em 
hêvî dikin ku sala nu ceng nemînin û baştir bê û derbederî û xemgînî jî 
kêmtir bê. Em daxwaz dikîn ku pitir xelk destê alîkarîya zehftir bo kesên 
pêwîst û hewceyê alîkarîe dirêj bikin. Em wek endamên Roja Sor ji sala 
2011‐ê were ji bo penabera alîkaryê dikit û em her berdewam in.  

Em gelkî supasîya we teva dikîn ji bo piştevanî û piştgiriya we bo penabera 
çi di rêka Roja Sor de yan di rêkên dinde. 

Em wek endamên Organîzma Xêrxwazîya Roja Sor, pir supasdarê hemo 
kesên ku destê alîkaryê dirêjkirîn, bi alîkarîya we camêran me di salên 
borîde şîyaye hindek ji xem û kovanên lêqewmayan kêm bikîn û piçek 
pişkurînê deynîne ser lêvên zarokên derbeder. 

Ew gelekî girînge ku em bi karin alîkarîya bêtir berdewam bikîn, wekî em 
tev dizanin ku di rêka Roja Sor de em bêhtir alîkarîya kêsên pir hewce 
dikîn. Xweşk û birayên hêja endam, xwebexş û xêrxwazên Roja Sor, parê 
endametîya we ya salane û parê xêr û baravîyên we xêrxwazan yên 
berdewam gelek ji êş û azarên lêqewmayan kêm dike. Em gelek kêfxweş 
dêbîn ku endamên nu bên nav Roja Sor de, bi alîkarya we emê karin 
gorankarîyên baş di jîyana lêqewmayan de peyda bikîn. 

Endam û xwebexş û zakatdar di şên li ser jimara benqa Roja Sor perê xwe 
rêkin bo lêqewmayan, eve pêzanînin: Reg nr.: 9570 / Konto: 11 52 29 63 / 
MobilePay: 33 012, yan di rêya malpera www.rojasor.net. 
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¤/ PIROJÊ ME YÊ NUHE KOMKIRINA ALÎKARÎYÊYE JI BO KIRÎNA PÊDAWÎSTÎYAN JI BO 

LÊQEWMAYÊN SERÊKANÎYÊ JI ROJAVAYÊ KURDISTANÊ KU DERBEDERÎ BAŞURÊ 

KURDISTANÊ BUNE, JIMARA BANQÊ YA KU TAYBET BO VÊ ARMANCÊ EVEYE: 

REG.NR. 3058 / KONTO: 12 724 608, Û MOBILEPAY: 577 773, ZOR SUPAS JI BO 

ALîKARîYA WE. Dema hun alîkarîyê dikin ji bîrnekin bi nivêsin ” ROJAVA ”. 

Hûn dikarin peywendîyê bi me bikin di rîya E‐mail: rojasor@rojasor.net  .  

Em weku Roja Sor pir hewcey endam û xwebexşên nune, hindî ku em pitir bin, pitir û 

baştir em dê şên alîkarîya lêqewmayan bikîn, vêce em omêdewarîn ku hun bibin 

endam. Ewên nu dibine endam ji kerema xwe re, navê xwe yê durist, adresê xwe, 

mobîla xwe û e‐maila xwe binvsînin di rêka e‐mail a Roja Sor re, 

rojasor@rojasor.net. 

yên ji bo endametîyê perey didit, çi endamên kevin yan yên nu ji bîr nekin binivêsin ” 

Endametîya 2020 ” û yên xêra yan Zakata xwe di şînin, ji kerema xwere bi nivisînin 

”Baravî” yan ”Alîkarî” yan ”Zakat”. 

Em wek Çalakvanên Organîzma Roja Sor ser sala we careka din pîroz dikîn û hêvî 

dikîn ku sala wenî nu tev xêr, hezkirin û azadî bê, û hêvya me Cîhan tev ji şer û 

tengahî û xemgînîyê xelas bê, Her sal, hûn bi tendurustî û ewlehiyê baş bin û hun tev 

bi xêr û silamet bin. 

Li Gel rêz û silavên germên 

Lêqewmayan, Xêrxwazan û Roja Sor  

Bengîn Sulivani 

☆☆☆☆☆ 
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زداران،  دەما وە باش ر

رهاتنا ساال 9201ئهڤيا چو نهما ئهم خاترا خوە ژ ساال   ێ ب خوازين و بئ گهرمی بئ خ

ێ كين.2020  

 

# رخواز ێ2020ساال  زدار و  ل ئهندام، خ ن ر هزبۆريپ يتيهاۆڤمر اياهڤو ت هاريكار  😊 

 ت هق ەنجامدهو د ئ لۆه تن هركەد رهش ك هلهگ ،تهنگهژيا هشپربو ژ ئار  اي ك هلهگ ێ9201 ساال
 رهس تبوهك ینيمگهو خ ینيو ش شڕە  ،یوشەر ب بون،يبرس ،یرەدهرب ەد ،یرانو عام، مالو

 نگهكو ساال نو ج نيدك يڤیه مه. ئهكوردستانا م نپارچ هڤل ت ت هبيب تا ني مەز يرو
 رخوازكو پتر خ نيداخواز دك مه. ئمتربك یژينيمگهو خ ودەربهدەری وباشتربب ننيمهن
بكن.  نهيه ييكاريب ئار ك هلهگ وههوجهييا ست يوهيپ نسهك ۆژ ب ژبكن در ييكاريئال ستەد
 رهه وئهم نيدك يكاريئال رانهنابهپ ۆژ ب ەرەو ێ 2011سور ژ ساال  ژاڕۆ نندامهئ ك ەو مهئ
. رهرامبهب ب نيوامەردهب  

  ژاۆر كاڕچ د  رانهنابهپ ۆب ەو وپشتگيريا یانهڤپشت ۆژ ب نيدك اهڤت ەو ايسوپاس یكهلهگ مهئ
 ێسور پر سوپاسدار ژاڕۆ ايرخوازخ زمايرگانۆئ نندامهئ ەو مه. ئەدند نكد ر اني ەسور د

 اييش ەديرۆب ندئ سال هم رانجام ەو ايكاريب ئال ن،يژكر در ييكاريئال ستەد نسهك موهح
ن مهژ خ ك ەهند  نكۆزار نڤل رهس هنينەيد نيپشكور وپچهك  نيبك مك انيوماهقل وكۆڤان
ان.رەدهربەد . 

دزانن كو د  هڤت مهئ یكەو ن،يبك وامەردهب ترب ايكاريئال نيبكار مهكو ئ هگرنگ یكهلهگ وهئ
ن. خوشك نيدك هوجهپر ه نسهك ايكاريئال هترب مهئ ەسور د  ژاڕۆ كار  ندام،هئ زدار،ر وبراي

ن خشهبەخو رخواز ن رخ وپارێ هساالن اي ەو اييتهندامهئ ێپار سور، ژاڕۆ وخ  ەو وباراڤيي
ن شژ ئ ك هلهگ وامەردهب ني رخوازانخ  ك هلهگ ێد مه. ئهمدكك انيوماهقل وئازار
باش د  نييرانكارۆگ نيش مهئ رانجام ەو ايكارينو، ب ئال نندامهئ بوناەدب ز نيشبەفخوهيك
 سور ژاڕۆ نقاهژمارا ب رهل س ند ش وزاكاتدار شهبەخو ندام،ه. ئنيبك داهيپ ەانديوماهقل اناييژ

ننيزانپ هڤهئ ان،يوماهقل ۆب كنڕ ەخو ێپار :  

 اني، 33012 هیلپيباۆ/ ژمارا م 0011522963 ۆينتۆو ژمارا ك 9570 ێمارۆت ژمارا
www.rojasor.net    
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يه ژ بۆ كرينا  داويستييان   #/ پرۆژێ مه ي نوهه كۆمكرنا هاريكاري پ
كانيي ژ رۆژئاڤاي كوردستان كو دەربهدەری  ن سهر قهوماي ژ بۆ ل

ما كوردستان بونه ۆ ڤ ئارمانج ، ژمارا بانق يا كو تايبهت بههر
 ئهڤهيه:  

REG.NR. 3058 / KONTO: 12 724 608. MOBILEPAY: 577773 

 

كليي ب م بكن ا ئيمایال ڕۆژا سور یر د هون د كارن ت <> 

ڤن . ن ك ندام تي پارەی ددت، چ ئ ندام ن ژ بۆ ئ   rojasor@rojasor.net ی

تيا  ندام سن " ئ كن بنڤ ن نو ژ بيرن را، باراڤييا یان 2020یان ی ن خ ێ " ی
ر" یان " باراڤی " یان "  سن " خ رەما خوەرە ب نڤ دكن، ژ ك زاكاتا خوە ر

". زاكات   

ن ئۆرگانيزما ڕۆژا  م وەك چاالكڤان رساال وە جارەكا دن پيرۆز دكين ئ سور س
ر  وهيڤی ڤ ب خ  وهيڤیبت   وئازادی وخوەشی دكين كو ساال وە یا نو ت

ر  ڤدە ژ ش وە كو جيهان ت ژیام ئ نگ شا وت ر سال  وئار ، ه خالس بب
كا ئاسۆدە دە بژین ندورستی و ژیان ڤدە د ت  .هون ت

ن رم ن گ ز و سالڤ ل ڕ  ل گ

 

رخوا ومایان، خ ق ن ڕۆژا سور ل ندام زان و ئ  

 

نگين سوليڤانی  ب
■■■ 
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باش تانهكات مهروژى سور ئ وهاوكارانى #ئه ندامان   :‐) 

شهوازی له سالی  وبهبكهين  9201زۆر نهماوە كه خوەحافيزی له سالی  گهرمی پ
بكهين. 2020  

 

ساليكى پر له ناخوشيبو، شه رو ئاواره يى  9201مومان ئاگادارين كه سالى  هه
والتانى گرتبو به تايبه تى كوردستان، خه لكه كى زور توشى چه ندين چيروكى 

  ئازارو ناخوشى بونه وه وكو ئاواره يى وشه ر

سالى نوى ساليكى باشتربيت و دوور له و نه هامتيانه ى كه توشى جهان  هيوادارين
 به بووه 

ر بتوانين به رده وام بين به هاوكاريكانمان بو ليقوماواندارين له روژى سو هيوا   

به رده واميوه يارمتى ليقوماوان  وبه تاكو ئه مرو  2011سور توانى له سالى  روژى
 بدات به بى ماندوبون

ندامانى روژى سور به كن  وئهوه ده مانه وى سپاسى بى پايانى دوستو برادران  ليره
بو ئه و ئه ركو ماند و بونتان بو هارىكارى ليقوماوان بكن كه به بى به رامبه رو به 

 خورايى. 

ستا له بهردەستمانه ئهوەيه كه يارمهتی كۆمدەكهين بۆ كرينی #/  پرۆژەی ئ
كانيي له رۆژئاوای كوردستان كه هاتونهته  قهوماوانی سهر داويستييهكان بۆ ل پ

له سهر ژمارەی بانقی: می كوردستان،ههر  

REG.NR. 3058 / KONTO: 12724608. MOBILEPAY: 577773 

، ب زەحمهت ب نۆسه " رۆژئاوا " وماو هق ل  یلكهخ ۆ ب  دنهئ  ر وخ  خشهب  هیزان  رهب  و هئ   
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ئاگادارى بو  

به ردوام بن بو پيشكه ش  وهيوادارينتازانه ده كين  ندامههوازييكى كه رم له ئ هپيش

سور  یژۆر یندامانهئ هر وها داوا ده كه ين ل ه، هه، ه ههاوكاريهكانتان، هكردنى 

كه له ناو  هیپ ليباۆم انيئابونه ى ساالنه بنيرن بو حسابى به نكى روژى سور 

 خشهب هیزان رهب وه، ئ2020 ی نتهمه" ئابون هسۆبن تهحمەزب ،ەاريد هیكهنيسۆن

ر  كوەو هم". ئر"خ اني" خشه" بهسۆبن تهحمەزب وماو،هقل یلكهخ ۆب دنهئ وخ

 هب رۆس یژۆر هیگر هل تانۆخ یزكات زانرهب ەیوئ نيواداريسور ه یژۆر

زەحمهت خشنهبب ەوماو هقل یلكهخ " زكات سنۆبن ب  ". 

 هب یكيهتهارمي تتا كو بتوان هيهه اتريز یندامانهئ هب یوستهي پ رۆسور ز یژۆر

قهوماوەكانی ريقهف یششكپ زتره بكات ل .  

 یگار هب ليباۆم وژمارەی هكهليمايئ ،هكهس ەدرهئ واو،هت یناو تبەد ەتاز یندامانهئ

 .rojasor@rojasor.net رت،بن رۆس یژۆر یليمايئ

بن دايشۆناو خ وله تزبۆريپ كييال موهه هل ەتاز یسال  

زیسالو  نيرمترهگ لهگ هل ور  

سور یژۆر وئهندامانی كانهخشه بەخو كان،ەوماوهقل  

 بهنگين سوليڤانی
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يسعد كل أوقاتكم أعزائي األعضاء والمانحين والمتطوعين وجميع الناس ونتمنى لكم عاما  #  

)-: األمنيات سعيدا حافال بتحقيق    

�� 2020سنة  ونستقبل 9201وقد حان الوقت لكي نودع سنة   

مليئا باألحداث، تخلله الكثير من الحروب حيث كانت نتيجتها الحزن  9201لقد كان عام 
ونأمل أن  كوردستان)،جميع أنحاء  (فيوالتهجير والتشريد، والعدد الكبير من الالجئين، وخاصة 

  .يكون العام القادم أفضل وبدون مآسي، بحيث ال نواجه أية أزمات 

المحتاجينونتمنى من الناس مواصلة بذل جهود أكبر لمساعدة  .  

لمساعدة المحتاجين 2011نحن في منظمة الشمس الحمراء فعلنا كل ما بوسعنا منذ عام  .  

شكرا جزيال لدعمكم السخي، فدعمكم في العام الماضي، أتيحت لنا الفرصة لمساعدة الكثير من 
 .الناس، الذين كانوا بأمس الحاجة للمساعدة

تخصيص وقتهم لمساعدة المحتاجين طوعا، ونود أن نشكر أعضاء منظمة الشمس الحمراء ل
 وهكذا نكون قد تمكننا من تقديم المساعدات التي لدينا. 

أكثر إلنه مازال هناك المزيد   ةوبزيادومن المهم للغاية أن نتمكن من مواصلة تقديم المساعدات، 
 .من الناس، الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات، من خالل الشمس الحمراء

السنوي،  االشتراك أخوتي وأخواتي األعضاء تذكروا   

واألعضاء الجدد طبعا موضع ترحيب كبير، للتبرع بأي مبلغ كان، بغض النظر عن الحجم، 
  .حيث أن كل مليم يحدث فرقا

نتطلع إلى أن نسمع منكم قريبا جدا، فكلما أزداد نفوذنا، زادت قدرتنا، على مساعدة  ونحن
.المحتاجين والمنكوبين  

علی منظمة الشمس الحمراء وتبرعاتكم على حساب اشتراكاتكميمكنكم إيداع      

:الحسابرقم   

Reg nu: 9570   / Konto: 11 52 29 63    

 :33012 او      موبايل پاي عبر أو

www.rojasor.net 
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.الحمراءعن طريقة البريد االلكتروني للشمس بنا  االتصاليمكنكم    

والكنية والعنوان، البريدي اإللكتروني، ورقم  اسمك العضوية: يرجى تسجيل  عندمالحظة: 
.الجوال عن طريق بريد إيميل الشمس الحمراء   

rojasor@rojasor.net 

من لمنكوبي  الضروريةالمستلزمات  ءمشروعنا االن هي جمع التبرعات لشرا #/
الخاص  البنق لدعمكم، رقم حساب  جزيال، شكرا غرب كوردستان في اقليم كوردستان

:الهدفلهذا   

REG.NR. 3058 / KONTO: 12724608. MOBILEPAY: 577773 

   وذلك في خانة 2020السنوي لعام  االشتراك السنوي، يرجى كتابة  االشتراك إذا كان الدفع هو 
(i feltet " til modtagelsen)  

 ، " أما إذا كان الدفع خالف ذلك نرجو كتابة "تبرع" أو "عمل خيري

نتمنى من الجميع دفع زكاتكم إلى الناس المحتاجين والمنكوبين والالجئين من خالل منظمة وكما 
الشمس الحمراء، وذلك لضمان وتأمين أفضل، بوصول مساعداتكم إلى من يستحقون في األماكن 

 .المناسبة

ة ومع تمنياتنا لكم جميعا أعزائي، بأن تكون السنة الجديدة سنة جميلة وعام خير وبركة ومحب
 خالية من الحروب والمآسي واألحزان، 

 .وشكرا جزيال لكم

  مع أحر وأجمل التحيات من

 المنكوبين، المتبرعين وأعضاء منظمة الشمس الحمراء

 

 بنگين سوليڤاني

☆☆☆☆☆ 


