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بجه بجه   هه  نفال و ههنفال و هه  ئهئه  پناوی قوربانیانیپناوی قوربانیانی  با لهبا له، ، آاتآات  خۆپیشاندانی آۆپنھاگن دهخۆپیشاندانی آۆپنھاگن دهشداری شداری   ر بهر به  وروبهوروبه  آوردستانیانی مالمۆ و دهآوردستانیانی مالمۆ و ده

   بین بین88  //2121  شداری خۆپیشاندانیشداری خۆپیشاندانی  بهبه
  

آرن و ڕكخراوی  دگایی دهبجه دا ه نفال و هه ر تاوانی ئه سه له) عس رانی به دام و سه سه (م مانگه  ی ئه21ك ئاگادارن ڕۆژی  ڕزینه وه به  
و  وپارتی آتی یه (تی ندامه آه له ئه ش ی ئمه بۆیه آۆمیته. ی ووتی آردوه وه ره وازی خۆپیشاندانی آوردستانیانی نوو ده بانگه چاك

یی  وه ته  نهرآی ك ئه  وهپكھاتووه)  مالمۆ ی آوردی ه ی ڕیفراندۆم و آۆمه وه حیزبی دیموآرات و شیوعی آوردستان و بزووتنه
  . شاری مالمۆوه ئۆتۆبووس گیراوه بۆ آۆپنھاگن ش له سته به م مه و بۆ ئه شداری داوه بیاری به   مان یانه آوردستانی

شداری   بۆیه به� شه شاراوه و نه بژرن دهن نه  مان هنده زۆر و ب ژماره آه له دژ به گه) عس دام و ڕژمی به سه (آانی ت تاوانه به هه
نفال  ئه (رمی تاوانی فه تی ئستای عراق داوای لبووردن بكات و به موومانه تا حكومه ر هه ی هه رآی آوردانه یشاندان له آۆپنھاگن ئهخۆپ

  . لی آوردستان یی ژینۆسایدی گه وه ته وه بكرته دۆآۆمنتی نو نه له ڕی دانپیانانی عراقیشه. بناسنت) بجه ه و هه
  وازشه بۆ قوربانیانی  نه فاش ڕز و ك وه م مانگه وه  ی ئه21شداری آردنی خۆپیشاندانی  به
زاران  هه ریا خون و و ده موو ئه ی هه وه ڕز و یادآردنه. ) واوی آوردستان رمیان و ته نفالی گه بجه و ئه ه آان و هه یه ییلی و بارزان فه (
  . یاندان سداره چاڵ و له هید و زینده به تیاندا شه سه نی ده مه ته عس له به رانی و سه دام سهیه آه ڕژمی  وگیانه پاآانه زار ئه هه
  بژی آوردستان.... . بژی آورد. شداری آردنتان هیوای به به
 

  . ڕوات  دهی ئواره 15:00آاتژمر  ی ڕۆسنگۆرد نزینخانه به :شونی ئۆتۆبووس
  
  . ڕوات ده  ئێوارهی15. 15 آاتژمێر ÖB ئـــۆ بــــــێ 
 

  :ن به ندی بكه یوه بۆ زانیاری زۆرتر په
  
   0735446022:ئاالن) 1
 Comviq 0704089091 :شرزاد) 2
  
  
   

  ی آۆمیته 
 آانی مالمۆ یه نه آوردستانی الیههاوآاری  
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