
    

  ک  ئاگادارییه
  للـه سه ری مه نته  سه له

   
   رۆژی بـۆ رزگـرتن لـه) کـان نگـه ده(ڕی  هاوکـاری ماپـه ولـر بـه  هـه–کـان  پـدانی توانـا مرۆییـه ره  بـۆ پـه للــه سـه ری مـه نتـه سه

 دایکبــوونی  ڵ رۆژی لــه گــه ه لــ گرــت و هاوکاتیــشه  تکۆشــانی ناتونــدوتیژی ده  جیھــان تیایــدا رــز لــه م ســاه کــه  یــه ، کــه)2/10 ( 
و  فـه لـسه  فـه ت بـه رکـی تایبـه وه ی ته وه  کردنه ستت به ده مان هه که ره نته ، سه))هاتما گاندی مه((ری ئاشتی و ناتوندوتیژی  یامبه په

  . دا و بواره کانی له وتووه رکه  سه زموونه تکۆشانی ناتوندوتیژی و ئه
   بدرت؟ و کلتووره  به ره کرت په  و چۆن ده یه شنبیری ناتوندوتیژی ههند رۆ دا چه  وتی ئمه ئایا له

  .بت بی ده ره ردوو زمانی کوردی و عه هه  به که ره وه ته
 . وه یـه و خانـه  ئـه  بچتـه  کـه کـی دیکـه ر چاالکییـه و، هـه رگـان و دیمانـه  نووسـین و وه شـداریکردنتان بـه  بـه بین به خۆشحاڵ ده

  :  بنرن یله م ئیمه کانتان بۆ ئه ته  بابه م ئاگادارییه رچوونی ئه وتی ده  رکه ی داهاتوو له فته ی دوو هه ماوهتوانن بۆ  ده
almesalahawler@yahoo.com 

  
  :  للـه سه ری مه نته ڕ سه مه زانیاری له     

  . ووهرگرت رمی کوردستان وه تی هه  حکومه سمی له تی ره  مۆه7/12/2006   له-
  . عراق  له ری تۆڕی ناتوندوتیژییه زرنه  دامه-
  . ووهرگرت  ئیسپانیا وه تی له وه تی ئاشتی نو ده  خه2/9/2007   له-

  
  اعالن 

  من مرآز المسلة
   

  
يالد                   ) 2/10(بمناسبة يوم    وم م د   (اليوم الدولي لالعنف الذي أقرته االمم المتحدة في هذا العام والتي يصادف ي ا غان ) يمهاتم

شرية        . رسول السالم والالعنف   ي        –يقوم مرآز المسلة لتنمية الموارد الب ع الكترون اون مع موق ل بتع ان  نگه  ده( أربي تح ملف   ) ک بف
  .خاص باللغتين الكوردية والعربية عن فلسفة الالعنف والنضال الالعنفي والتجارب الناجحة

   
  ثقافة ؟وتعزيز تلك الشر نثقافة الالعنف في بلدنا وآيف يمكن ان نقوم ب توجد هل 

  
ى                الها  ال ذا االعالن وارس شر ه وم ن ندعوآم الى المساهمة الفعالة بكتاباتكم وننتظر ردآم من خالل  االسبوعين اعتبارًا من ي

  :البريد الكتروني
  

almesalahawler@yahoo.com  
  

  :معلومات حول مرآز المسلة   
  .بل حكومة اقليم آوردستان حصل على االجازة الرسمية من ق200612//7 في -
  . مؤسس مجموعة الالعنفية في العراق-
  . حاصل على جائزة السالم الدولية في اسبانيا2/9/2007 في -


