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  رویج  نه  له بجه ه نفال و آیمیابارانی هه جیھانیكردنی شـاوی ئه و به ره مپینی به آهن   الیه لهبانگھشت 

   
، رویج  ووتی نه  له بجه ه آیمیابارانی هه نـفال و ئـه جیھانی آردنی شاوی و به ره مپینی به آه

 ی سای 5مانگی   له ساته م دوو آاره سایادی ئهرشتی  رپه ی سه آانی لژنه  دوای چاالآییه وخۆ له ڕاسته
،  یی و مرۆڤانه وه ته رآكی نه ك ئه خۆ وه ربه آی سه یه  شوه ك ڕكخراو به شی آۆمه  هاوبه به، 2006

  .  زراوه یاسی دامهــردانی هیچ پارتكی س ست توه ب هاندان و ده به
ر دوو  رمی ناساندنی هه فه  پناو به  له تكۆشانه،  مپینه م آه زراندنی ئه  دامه آی له ره ئامانجی ســه 

  وه ته ن ڕكخراوی نه الیه له،  و آوردستان بجه ه نفال و آیمیابارانی هه تاوانی شاوی ئه
ن  الیه  له تی آه لی آورد و مرۆڤایه گه ژادی دژ به ك دوو تاوانی پاآتاوآردنی نه وه،  وه آانه آگرتووه یه

  .  وه رویجییه مانی نه ڕی پشتگیری پارت و ڕكخراوو پارله له.  نجام دراوه ناوچوو ئه ی لهڕژمی ئراق
 ندی آورد وه آان و ڕه  آوردستانییه ه  ڕكخراو و آۆمه پارت وم رجه سه بانگھشتی  سته به م مه بۆ ئه

 آار و كردنی پشتگیریشداریكردن و به پناو  له، ش  و هاوبه آی آراوه یه وه بۆ آۆبوونه، ین آه ده
  .  مپینه م آه آانی ئه چاالآییه

، رویج  ووتی نه  له بجه ه آیمیابارانی هه نـفال و ئـه جیھانی آردنی شاوی و به ره مپینی به آه
 پناو  آی دیموآراتی له یه  شوه ر پارت و ڕكخراوك به  ههشداری  پشتگیری و به ڕوانینه  ئه وه ڕزه به

ئامانجی  وتنی رآه ركی گرنگی سه ك فاآته وه، تیدا آاربكات لی آورد و مرۆڤایه و ئازادی گه مافی مرۆڤ
  . ین آه  تۆماری ده مینه م آه پیرۆزی ئه

   
  . 15:00 آاتژمر، 6. 12. 2006وتی  ڕكه،  ممه ڕۆژی چوارشه

SOS Rasisme Brugata 14 ،0186 Oslo   
  : وه نه شداریكردنتان ئاگادارمان بكه  به  له فۆنانه له ه ت م ژماره  ری ئه  له تكایه/ تبینی  
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    بجه ه نفال و آیمیابارانی هه جیھانیكردنی شـاوی ئه و به ره مپینی به آه
 --------------------------------------------------------  

  آوردستان  له الم  ڕكخراوی مای ڕوناآبیری سه * 
  آوردستان   له  بجه ه  قوربانیانی هه ڕكخراوی داآۆآی له* 
  آوردستان  له  آان وتووه راوزآه ڕكخراوی چاودری په* 
  آوردستان له  نفال ڕكخراوی ژیانی نوێ بۆ ژنانی ئه* 
   آوردستان نفال له  ی ئه وه ری توژینه نته سه* 
   رویج  نه رستی له زپه گه ره  ڕخراوی دژ به گروپی آوردی له* 
  


