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HDP A
Asur-Sü
üryani Milletve
M
ekili Ada
aylarını Deste kliyoruz

2011 seç
çimlerinde bağımsız aday olara
ak Mardin'd
den TBMM'sine seçile
en kardeşim
miz Erol Do
ora
bu yılın Haziran se
eçimleri içiin Halkların
n Demokra
atik Partisii (HDP) de
en, tekrar Mardin ilin
nde
österildi. Geçen
G
dört yıl içerisi nde halkım
mızın sorunlarını Me
eclise taşıy
yarak, çözü
üm
aday gö
arayan M
Milletvekilim
miz Erol Do
ora'nın tek
krar aday gösterilmes
g
si, izlediği yolun ve çalışmaları
ç
nın
dikate allındığının göstergesid
g
dir.
Sayın Errol Dora'nın 2011 de
d Milletve
ekili seçilm
mesi bizleri çok sevin
ndirmiş, çalışmaları ile
bizim ve
e halkımızın
n güvenini kazanmışttır.
HDP

Errol

Dora'n
nın

yanısırra

çalısma
alarını

ya
akından

iz
zlediğimiz

sayın

Errkan

Metin´i

İstanbuld
dan 3. bö
ölgede ve Mehmet A
Ali Aslan´ı da Mardin'den aday
y gösterm
mistir. Her üç
adayın Türkiye Cumhuriyet
C
ti'nin (T.C
C.) demok
kratikleşme
esine katk
kıda bulun
nacaklarınd
dan
eminiz.
HDP bu a
adımıyla T.C.'de
T
bir ilki
i gerçeklleştirmiş ve T.C.nin solan
s
moza
ayiğine bu vesileyle can
c
verip ren
nk katmıştır.
Almanya
a ve Orta Avrupa Asur
A
Fede
erasyonu 7 Haziran 2015 seççimlerinde HDP´ye ve
adaylarım
mız Erol Dora,
D
Erkan
n Metin ve
e Mehmet Ali Aslan'a
a başarılar diliyor ve bölgelerin
nde
seçilmele
eri için gerreken deste
eği sunaca
aktır.
Selam ve
e başarı dileklerimizle.
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Asu
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yonu
Johann R
Roumee
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