
   ڕۆژه ی کۆمیته ی پشتگیری له سه رهه دانی ڕۆژهه ت آۆتایی هات3چاالآی 
 

   ی ئواره له  مالمۆ آۆمیته ی پشتگیری له سه رهه دانی  19 تا 17 آات 2005-08- 18ڕۆژی 
  . ڕۆژه ی خۆی هنا3 ڕۆژهه تی آوردستان آۆتایی به چاالآی 

  مۆ آۆمه ك ئیمزا آۆآرایه وه بۆ پرۆتستۆ آردنی به ئاماده بوونی ژماره یه ك آوردستانیانی مال
  .  شه هید آردنی شه هید شوانه و بۆ پشتگیریكردنی آۆمه نیاپه ڕیووی ڕۆژهه تی آوردستان
سه ره تا به خوله آك وه ستان بۆ شه هیدانی آوردستان چاالآیه آه ده ستی پكرد و دواتر 

  :ی خواره وهآۆمه ك ووتار خونرایه وه به م سوه یه 
  .له الیه ن مامۆستا شرزاد) ك.ن.ی( و ) ك.د.پ(  ووتاری هاوبه شی -1
  . ووتاری حیزبی دیموآراتی آوردستان له الیه ن آاك محدین-2
  . ووتاری آۆمیته ی ڕیفراندۆم له باشووری سوید له الیه ن مامۆستا ناسیح-3
   به زمانی سویدی له الیه ن آاك ووتاری آۆمیته ی پشتگیری له سه رهه دانی ڕۆژهه ت-4

  .  به هرۆز
   ووتاری آۆمیته ی پشتگیری له سه رهه دانی ڕۆژهه تی آوردستان به زمانی آوردی-5

  .  له الیه ن آاك آامه ران
  .ی شاعیر) خاه حه مه (  هۆنراوه یه آی شۆڕشگانه له الیه ن -6
په یمانی شوومی لۆزان له سه ر ( گه ری  پشكه ش آردنی دیمه نكی بده نگی آه مانای آاری-7

  ).جومعه و آاك آارزان( ده گه یا ند له الیه ن آاك ) ببه ش بوونی آورد له ده وه ت
له الیه ن ئاماده بوانه وه به جۆش و خرۆشی آوردانه ) سروودی ئه ی ڕه قیب(چاالآی یه آه به 

  . ڕۆژه هات3شمای  ووترایه وه و آۆتایی به ڕه
پكردنه آۆمه ك ئه رآی زۆریان آه وته ئه ستۆ آه ناآرت له به ر زۆری   اماژهئ شایه نی

  .ناوه آان بنووسرن
  .دواتر ڕاپۆرتكتان به ونه وه له سه ر چاالآی یه آه پشكه ش ده آه ین گه ر بتوانین: تبینی
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