
  ڕاگه یاندن
  

آۆمه گه ی آورد له به ریتانیا آرده وه ی نامرۆڤانه  و به حمانه ی ڕژیمی ئران 
به رانبه ر به خۆپشاندانه آانی گه لی آورد له و وته به توندی مه حكووم ده آه ن و 

  .له حكومه تی به ریتانیا ده خوازن آه هه نگاوی پویست له و بواره دا هه گرت
  

ی نونه ته وه یی به گوره ی پویست له ڕووداوه آانی ئه م دواییانه ی آۆمه گه 
ڕۆژهه تی آوردستان و آوژران، برینداربوون و به ندیكردنی ژماره یه آی زۆر له 
خه كی آورد به تاوانی داخوازی مافه نه ته وایه تی و سیاسیه آانیان ئاگادار 

ه ر به سیاسه تی نامرۆڤانه ی آۆماری ده سه تدارانی جیھان به رانب.  ناآرنه وه
ئیسالمی ئران له چه وسانه وه  و سه رآوتكردنی ئازادیخوازان و چاالآانی مافی 

آوردانی هه نده ران به رانبه ر به م . مرۆڤ له ڕۆژهه تی آوردستان بده  نگی ده آه ن
وا ده آه ن آه بده نگییانه هه وستیان گرتووه و له آۆمه گه ی نونه ته وه یی دا

  . پشتگیری له بزووتنه وه ی ڕۆژهه تی آوردستان بكه  ن
  

آومه گه ی آورد له به ریتانیا به م بۆنه وه یه خۆپیشاندانك ڕكده خه ن و داوا له 
له و . الینگرانی ئازادی و دمۆآراسی ده آه ن آه له و چاالآییه دا به شداری بكه ن

 و ئینگلیزی ده خونرته  وه و داواآارییه ك ڕۆژه دا چه ن وته یه ك به آوردی
  .  پشكه ش به باره گای سه ره ك وه زیرانی به ریتانیا ده آرت

  :آات و شونی خۆ پشاندانه آه
Friday 19 August 2005 4-6pm 
Downing Street SW1  

                      Charing Cross or Westminster:   نزیكترین ئستگه ی ئه نده رگراوند

  : بۆ وه رگرتنی زانیاری زۆرتر تكایه په یوه ندی بكه ن به م ژماره ته له فۆنانه وه 
07939531132  ,  07958647705        

   
   له نده ن–آومیته ی ڕكخه ری خۆپشاندان 

2005/8/14  
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