
 میرادرب ماگ دوخ یدازآ یارب دییایب !
28 نئوژ-18  هم 2014

هار لسکورب ات گروبسارتسا زا و مییآ یم اج همه زا
.مینک یم ییامیپ

میراد ایور کی ام ...
 

 ییاپورا یاهروشک زا دانسا نودب نادنورهشان و نارجاهم ،نایوج هانپ ام
 ینادنورهشان ام ،میتسه ”ترجاهم هنیشیپ“ اب یناییاپورا ام ،میتسه
 ینادنورهش و میتسین رادروخرب یدنورهش یاه تیولوا زا هک میتسه

 هناتسرپداژن یاه تسایس دض رب و کرتشم یاه یتیاضران اب میتسه
.اپورا ترجاهم نیناوق
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 نیرت گرزب زا هک مینک میظنت ییا ییاپورا ناوراک ات میا هتفرگ میمصت ام
 هک ییاج ،دنک ییامیپ هار (میجلب) لسکورب رهش ات و دنک روبع ییاپورا یاهروشک
 و میتسین دنب یاپ یزرم چیه هب هک میهدب ناشن ات ؛دنراد تیلاعف ییاپورا یاهداهن

 ار ام دنناوت یمن اهروشک نیا .دنک لیمحت ار دوخ یاهزرم ام یالاب دناوت یمن یروشک چیه
 ار دوخ یاه هتساوخ و هدرک یلمع ار دوخ ددرت قح ام .دننکب اه پمک و اه تلایا یاهزرم ینادنز

.دنیآ یم اج نآ زا اه میمصت هک میرب یم ییاج هب

میراد ایور کی ام:

 - یاه پمک رد یرابجا یگ هدنز و نیلبد مان ریز یماد فقوت ،نایوج هانپ مامت یارب تماقا و ددرت یدازآ نداد
.اپورا رسارس رد نیرجاهم

- .(یتلایا نیناوق تشادرظن رد نودب) نایوج هانپ هب طرش و دیق نودب دانسا نداد
- .نایوج هانپ و نارجاهم نتخاس ینادنز و ندرک تروپید فقوت 

 - .همه یارب ناس کی یراک طیارش 
- .همه یارب یگنهرف و یعامتجا ،یسایس قوقح لیبق زا یدنورهش ناس کی قح نداد
- .ییاپورا یتسیلایرپما یاه تسایس فقوت و همه یارب راک و لیصحت قح نداد 

- .وتان مانریز یاه گنج فقوت و دازآ یراجت یاهدادرارق وغل 
- .“روشوروی“ دننام ییوج هانپ دض یاه تسایس فقوت و اهزرم ندش زاب 

 دیوش اج کی ام اب!
:دوش یم زاغآ اپورا هیداحتا تاباختنا اب نامز مه 2014 یم هام رد ام ییامیپ هار

 هیداحتا ناملراپ تسشن نایرج رد یترجاهم یاه تسایس دض رب تارهاظت ماجنا اب یلمارف ییامیپ هار نیا
 ناملراپ تسشن زا لبق هتفه کی ام .دبای یم نایاپ 2014 نوج 27 و 26 یاهزور هب لسکورب رد اپورا

 نیا نایرج رد و مینک یم زاغآ ار دوخ تارهاظت نوج  20 یاه خیران هب و هدیسر لسکورب هب اپورا هیداحتا
 هاگآ ناش یاه تسایس هب تبسن دوخ تینابصع زا ار نانآ لسکورب رهش رد یضارتعا تارهاظت اب هتفه کی

.میزاس یم

دیریگب سامت ام اب:

	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,	 ,	ε ην ά,		يباخنث	,	 )	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

 Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net

 Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    

 Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org

 Twitter:   @FreedomNotFront
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