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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۶ اپريل ٠٧

 فراخوان
 برگزاری يادمان و بزرگداشت 

 
  شناس رفيق تراب حق

***  
  . و موسيقی استلم، اجرای ترانهنمايش فھا شامل سخنرانی، شعرخوانی،  برنامه

  
 :سخنرانان* 

مجری . شعرخوانی شھريار دادور... .  نجمه موسوی، ناصر پايدار، بھرام قديمی، مھرزاد دشتبانی، بھرام رحمانی و 
  .برنامه سوفيا کريمی

  
  :لمف* 

  ھنری و نيز مراسم خاکسپاری رفيق تراب-گرايشات ادبی ھا،  قطعاتی پيرامون زندگی، فعاليت
  
  :ھنرمندان* 

   ساکن کاناداۀشيرين مھربد خوانند
   ويدانینوازنده و خواننده سرشناس س »يان ھامارلوند«

****  
  

، پس از يک دوره بيماری پنج ساله، بر اثر ٢٠١۶ جنوری ٢۵ برابر با ١٣٩۴ ]دلو[شناس در پنجم بھمن تراب حق
  . درگذشتALSبيماری     ابتال به

  
  . ای شناخته شده است ی انسان از تبعيض و ستم، چھرهئ رھا کمونيست، مبارز راه آزادی وعنوان وی به
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خواه  ويژه خلق آزادی خواھان ايران، مردم خاورميانه و به کشان، آزادی تراب در راستای مبارزات کارگران، زحمت
  .ای داشته است فلسطين، سھم درخور مالحظه

  
يادگار مانده  ھمراه آثار بسيار ديگری از وی به که بهست  مترجم کتاب و اشعاری  و  چنين نويسنده شناس، ھم تراب حق

  .است
  

  !يادش گرامی باد. جای تراب در ميان ما خالی است
*****  

  ٢١ تا ١٨، ساعت ٢٠١۶ اپريلجمعه ھشتم : زمان
  

  ABF Stockholm City:  مکان
) Rådmansgatan-T( salen-Z, 41Sveavägen   
 
، ٢١ تا ١٦ بين ساعت اپريل نھم  عصر شنبه ديگری نيز درق تراب، مراسممان و بزرگداشت رفي ھمين يادۀ در ادام*

 و مذاکرهبحث و : ھای اين مراسم عبارتند از برنامه. مند برگزار خواھد شد تان عالقهبا حضور مھمانان و دوست
  ...موزيک و

  
  - خط قرمز تونل بان آکسلسبری در مسير: مکان

T-Axelsberg - Axelsbergtorget 3   
  
  ٠٠٤٦ - ٧٠٧٤٧٤٣٣٦: لفن تماست

  
 . ورود برای ھمگان آزاد است*
  

 استکھم - شناس  يادمان رفيق تراب حقۀ برگزارکنندۀکميت
 
 

 
 


