
        ناشیدناژک هب یخساپ                            
!یمارگ ناتسود
 یارب یا هسلج ۲۰۰۸ لیروآ ۱۳ هبنشکی زور رد خینوم نایناریا زا یخرب یوس زا یناوخارف ساسا رب
 ییارجا تییه  هسلج نیا رد .دش لیکشت Bierkenstr. 19 رد خینوم نایناریا یارب یا هناخ داجیا
 رد ثحب یارب و هدامآ هناخ نیا یارب ار یا همانساسا سیون شیپ ات دش باختنا تیرثکا یار اب یتقوم
 زارفن ۴۶ روضح اب ۲۰۰۸/۶/۱ خیرات رد هناخ نیا یمومع عمجم نیلوا .دهد رارق یمومع عمجم رایتخا
  و دش هتشاذگ ثحب هب عمجم نیا رد همانساسا نیا دنب دنب .دیدرگ رازگرب خینوم نکاس یناریا نادنمقbع
 تییه ،عمجم نیا رد یدیدج تاباختنا اب .دیسر بیوصت هب تیرثکا یار اب نآ ی هدام ۱۳ زا هدام ۸
 نیمراهچ رد و لیمکت همانساسا موس یمومع عمجم رد .دش لیمکت دیدج یاضعا اب و ءاقبا ییارجا
 نیا هک دش هداد تیرومام هریدم تییه هب .دیسر ناسسوم تییه بیوصت هب ارآ تیرثکا اب یمومع عمجم
 هب هداعلا قوف یمومع عمجم ۲۰۰۹  سرام ۲۹ رد .دناسرب تبث هب خینوم رد هطوبرم ی هرادارد ار هناخ
 ی هریدم تییه و تخادرپ دوب هدرک دراو نآ هب خینوم یعافتناریغ یاه نمجنا تبث ی هرادا هک ییاهداریا
 و دناسر تبث هب یعافتنا ریغ ینمجنا مان هب ار ناریا ی هناخ دیدج ی هریدم تییه .دش باختنا یدیدج
.تفای یقوقح تیمسر )خینوم( ناریا ی هناخ مان هب هناخ نیا
 نآ ی همانساسا نآ  یاه تیلاعف یانبم و یباختنا تس ینمجنا) خینوم( ناریا ی هناخ هک تسا راکشآ
 : تسا هدمآ ۲ دنب ی هرصبت رد همانساسا نیارد .تسا
 هیرظن زا کی چیه رادفرط ای وریپ ،دنک یمن لابند ار یتدیقع یسایس فادها ناریا ی هناخ "
 و تسین یسایس یاه میژر زا صاخ عون چیه ای یبهذم ای کیژولوئدیا ای یسایس یاه یاه
 ار اه ناسنا مامت ناریا ی هناخ .درادن یگتسباو یسایس هورگو بزح ،تموکح چیه هب

 یراک مه و تیوضع یاریذپ و دناد یم ربارب تیسنج و بهذم ،نید ،موق ،داژن زا رظن فرص
 ".تسا ناریا گنهرف ناراد تسود و نایناریا ی همه اب
 ار فادها نیا یناسک رگا .میناد یم نامهار غارچ ار نآ و مینک یم یراشف اپ لوصا نیارب نانچمه ام
 ناشا هقیلس رب انب دنناوت یم ،دننارگن )خینوم( ناریا ی هناخ نوزفازور تیبوبحم زا ای و دندنسپ یمن
  رد یگزات هب یمbسا یروهمج یرگ لوسنک هک روط نامه دننک اپ رب یرگید ی هناخ ای و یگنهرف نمجنا

 هدرک مbعا ار خینوم هلمج زا نا}آ یاه رهش رد دیدج  "ناریا هناخ" داجیا دصق دوخ یتنرتنا ی هحفص
 .تسا
  یا هیاپ یب یاهاعدا راشتنا هب تسد هدیجنسن ،ربخ نیا ندناوخ رد یتقد مک اب ناشیدناژک زا یخرب
 هب .دنز نماد ناریا ی هناخ فادهاو لیکشت ی هرابرد تسردان تاروصت زا یخرب هب دیاش هک دنا هدز
 اب یباختنا و لقتسم یگنهرف نمجنا )خینوم( ناریا ی هناخ هک مینک یم مbعا رگید راب لیلد نیمه
تساه تیلم ریاس و نا}آ مدرم ،نایناریا نایم  یگنهرف طباور شرتسگ و ناریا گنهرف ءاقترا تساوخ
 ناریا ی هناخ همانساسا یناوخ زاب هب ار ناتسود ام .یتلود نمجنا ای یسایس بزح کی هن و 
.مینکیم توعد ،تسا دوجوم ام یتن رتنیا ی هحفص رد هک )خینوم(

مارتحا اب                                                                                   
ناریا ی هناخ ی هریدم تییه                                                                           
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