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  "" يةكاندا يةكاندايي يةكان و كؤت وبةندة لؤكالَ يةكان و كؤت وبةندة لؤكالَييثيوانة يونيظيرسالَثيوانة يونيظيرسالَ.. .. مافةكاين ذنان لة نيوانمافةكاين ذنان لة نيوان

  
 عرياق وة ريكخراوي  ذناينمافةكاين لةي بةرطري جهاين ذنانة كةلةاليةن كؤميتةي كؤنطرةي يةكناونيشاين

  .ي سازدةدرسويد-ئازادي ذن لة عرياق
 ي كةلةدنياي ذنان وئةوطرفتانةيان بةمةسةلةكاينيثةيوةندلةم كؤنطرةيةدا ضةندين باس و ليكؤلينةوة كة

،  ذنان بؤتةوةييةوة رووبةرووي وياساي وئاييني و قةوميي فةرهةنطي كؤت وبةنديئةمرؤدا وبةتايبةت بةهؤ
،  رؤذهةالت و ئةوروثا ذنانةوة لةوالتايني و هةلسوراوي بزوتنةوةلةاليةن ضةندين تويذةرو كةسايةيت

 بةشدار  يةكاينكةسايةيت.. . يثيشكةش بةئامادةبووان دةكري،  و كوردعةرةيبي، سويدي، ليز ئينطبةزمانةكاين
  :لةم كؤنطرةيةدا بريتني لة

نوسةروو / سالمةبن رجا ، نوسةري مسري/شريف حتاتة، نوسةروو ليكؤلةرةوةي مسري/نةوال سةعداوي
 رةئيسي ريكخراوي /ينار حممد، ستان هةلسوراوي ذنان لة ئةفغان/ليلي لةنطري، هةلسوراوي ذنان لة تونس

يةكيك لة / ناسك امحد، ةوةي ريكخراوي ئازادي ذن لةعرياق نوينةري دةر/نادية حممود، ئازادي ذن لة عرياق
ليثرسراوي / هةاللة رافع، هةلسوراواين ناسراوي بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنان لة كوردستاين عرياق

،  تايبةمتةندي زةبرووزةنط لةبةرامبةر ذناندا/سوسن سليم، سويد- عرياقكةمثيين بةرطري لةمافةكاين ذنان لة
ريطا ،  نوينةري ريكخراوي ئازادي ذن لة لندن/هوزان حممود، سةري بالوكراوةييةكساينسةرنو/ئاال فةرةج

 ذناين ثةنابةر لة  هةلسوراوي مةيداين/ار مرتر، هةلسوراوي بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنان/رةوف
نوسةر وو ليكؤلةرةوة سةبارةت بة / ئةعزةم كةم طويان، هةلسوراوي ذنان لة دامنارك/ بةيان ساحل، ويجنةرو

/ مرمي ئةفراسياب ثور،  ريكخراوي هةرطيز ثيالو فادمية لة ياد مةكةن/سارا حممد، ذنان ياساوو مةزهةب لة ئريان
 نوينةري /ئولال هؤفمان. شةبةكةي ذنان لة سويد/ليلي قةراي وة ئاننا، نوينةري ريكخراوي رةهاي ذن لة ئريان

نوينةري ثاريزطاكاين /ماريا ثيالر، نوينةري ثةرلةماين سوسيال دميوكرايت سويد، ثةرلةماين حيزيب ضةثي سويد
ديلشا ، نوينةري ئةمنسيت ئةنتةر ناسيونال لةسويد، سويد سةبارةت بة مةسةلةكاين ذنان وذناين ثةنابةر

ثرووفيسؤري ميذوو وة فيمينيزم لة /ئيظون هريدمان، ن و نووسةري مةيداين ذنان لة سويدروذنامةوا/ دميريل
خانةي ئةمين ذناين ثةنابةر لة / تريا فيم نوينةري، نوينةري ريكخراوي منال ثاريز لة سويد، زانكؤي ستؤكهؤمل

  . وة نوينةري وةزارةيت يةكساينهةموو سويد 
 لةسةر ي دؤكمينتاريفيلم  و دووي ثيشكةش دةكري و هؤنةرئةدةيبي يةكيضةند ضاالك، هاوكات لةم كؤنطرةيةدا

،  ئةفغانستانكةتايبةتة بةذناين" يبةرةو رزطار " يفليم  بةعس وي رذمي رووخايني عرياق لةدوا ذناينيبارودؤخ
  . ي ذنان لةعرياق ثيشكةش دةكري ئازادي ريكخراويةكايني ضاالكي و ساليد شؤيةك بؤ خستنةرووينيشان دةدر

   دةباتة ثيشةوةي خؤسويد بةرنامةكاين/  ستؤكهؤملي دوو رؤذ لةشاريئةم كؤنطرةية بؤماوة
  00. 18 -00. 10كاتذمري   ريكةويت هةيين2005  ي مارس18
   ABF Svea Vagen 41 T. Radmansgatanلة 
  00. 17-00. 10ريكةويت شةممة كاتذمري  2005 ي مارس 19
   Husby Traff T. Husbyلة

   رافعهةاللة
   ذنان جيهايني كؤنطرة طشيتيبةريوةبةر
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