
  ت سه ی ده وه داهاتووی کوردستانی عراق دوای گواستنه ::::سمینارسمینارسمینارسمینار

  

تیی   یارمه مایه به  ته ، به)IFKF(ندامان  مئه تی و زانیاری بۆ که ، یارمه وه ندی توژینه ناوه

 و 20 ڕۆژانی  ی سویدی پکھاتووه، له وره ند ڕکخراوی گه  چه  له فۆروومی سوسیالیستی که

   زمانانی کوردی و سویدی له ، دوو سمینار به)ر مبه نۆڤه(مسادا  ی ئه ی مانگی یازده21

 . رت  به ڕوه به )ABF-huset(ئفی ستۆکھۆم  ندیی ئاب بینای ناوه

  

  

  ): که  کوردییه سمیناره (ی مانگی مانگی مانگی مانگ20202020        ممهممهممهممه    ڕۆژی شهڕۆژی شهڕۆژی شهڕۆژی شه

  Brantingsrummet, 19.00-.1700: کاتژمر

  ت سه ی ده وه  داهاتووی کوردستانی عراق دوای گواستنه::::تتتت    بابهبابهبابهبابه

        

  ::::شدارانشدارانشدارانشداران    بهبهبهبه

  ڕۆژی آوردستان  پاشه: مانی کوردستان رله  مامۆستای زانستگا و ڕاوژکاری پهخالید ساحخالید ساحخالید ساحخالید ساحـ 

  له عراقدا

توانینی :  وتانی باکوور رمی کوردستان له تی هه ری حکوومه  نونهرواریرواریرواریرواری    ها بهها بهها بهها به    تهتهتهتهـ 

   آانی آوردستان و عراق  ی ڕووداوه رباره رمی آوردستان ده تی هه حكوومه

ت له نوان  سه ی ده وه ی گواستنه پرۆسه: وان ر و ڕۆژنامه  شاعیر، نووسهدیندیندیندین    جمهجمهجمهجمه    پشکۆ نهپشکۆ نهپشکۆ نهپشکۆ نهـ 

  تدا حیزب و حكوومه

تی  وه یاندنی ده ڕاگه: پرس رپرسی سایتی کوردستان وان و به  ڕۆژنامهنی قادرینی قادرینی قادرینی قادری    رهرهرهره    قهقهقهقهـ 

  وه له عراقدا آوردستان یان مانه

 www.ifkf.info  (IFKF)     ن  میھه هان  جهرهادی فه:  رنامه ری به به ڕوه ـ به
 

        

        

Omar
KN



  ): که  سویدییه سمیناره (ی مانگی مانگی مانگی مانگ21212121        ممهممهممهممه    کشهکشهکشهکشه    ڕۆژی یهڕۆژی یهڕۆژی یهڕۆژی یه 

  Hedénsalen   له15:30 تا 14:00 ::::کاتژمرکاتژمرکاتژمرکاتژمر

  ندامان؟ مئه ری که وسنه ر یا چه  سوسیالیسم، ڕزگارده::::تتتت    بابهبابهبابهبابه

  

  : شداران به

  )خۆ ربه ژیانی سه(نستیتووتی  رپرسانی ئه  به ک له ، یه)Susanne Berg(    ریریریری    ن بهن بهن بهن به    سووسهسووسهسووسهسووسه

 کاروباری  ت له وه تزان و ڕاوژکاری ده ، سیاسه)Lars Lindberg (ریریریری    الرش لیندبهالرش لیندبهالرش لیندبهالرش لیندبه

  تیدا یه کۆمه

    ن  میھه هان رهادی جه فه:  رنامه ری به به ڕوه ـ به

  )ندامن مئه شدار، خۆیان که ر س به هه: تبینی(

ABF-huset, Sveavägen 41, T-bana Rådmansgatan 
 


