
!دینک یگداتسیا ناهج رسارس رد تسار بازحا یتسرپ داژن ربارب رد

 هدروآ تسد هب ذوفن ادیدش ناهج طاقن ی همه رد ابیرقت تسار حانج یاه شبنج و بازحا ریخا یاه لاس رد
 تردق زا هک یطارفا یاه تسار-،لیزرب و،نیپیلف،اکیرما هدحتم تالایا،یساورک،شیرتا،ناتسراجم،ناتسهل رد،دنا
 اه تلود یاه تسایس رد یسایس نیفلاخم و،ناناملسم،یسنج ناشابرگد ،نانز،نیرجاهم دض رب ناشترفن و
.دننکیم هدافتسا
 و یسارکومد ،یدازآ یارب هک ینالاعف ودنریگیم رارق تیذا و رازآ دروم ناهج رسارس رد رتشیب و رتشیب اه تیلقا
.دنتسه راشف تحت دننکیم راک یگتسبمه
 رارق ناملراپ رایتخا رد)ناملآ یارب ویتانرتلآ( )AfD( تسار بزح فرط زا یلاجنج یاه لمعلا روتسد زین ناملآ رد
 دوخ حفن هب ار ناگدنهد یار یارآ هکنیا یارب دنتسه شالت لاح رد رگید یاه بزح نارادمتسایس هک تسا هتفرگ
.دنهد ریغت
 یاهاج رد و سیتنمک رد یطارفا تسار یاهورگ اب اه هنیمز مامت رد هطبار ظفح اب Afd تسار بزح لاح نیع رد
.دننکیم لمع یتسیشاف ینابایخ یاه شبنج یناملراپ یوزاب ناونع هب رگید
 و دنا هدروآ تسدب روشک نیا رد ار تردق زین اه موق و اه تیلم دض یاه هورگ و،یزیتس یدوهی، یتسرپ داژن
.تسا هدرتسگ یساره مالسا نینچمه
.دنربیم جنر یمومع یاضف رد زواجت زا هژیو هب،دنشوپ یم یرسور هک ناملسم نانز
 یضارتعا تارهاظت اهروشک زا یرایسب رد 2018 سرام رد للم نامزاس یتسرپ داژن اب هزرابم یناهج زور رد
 مه اب همه مه ام.ایناپسا و یبونج هرک،شیرتا،دنله،ناملآ،دنلریا،هسنارف،ایناتیرب،نانوی رد الثم،دش رازگرب
!ناهج یاج همه رد میتسیا یم مسیشاف و یتسرپ داژن هیلع میهد ناشن ایند هب سرام 16 خیرات رد میهاوخیم
 دوشیم ماجنا لاردف تلایا دنچ رد یلحم و یتلایا تاباختنا نینچمه و هم هام رد اپورا یناملراپ تاباختنا،ناملآ رد
.دنوشیم تیوقت تاباختنا نیا رد یسایس یاهورین هک مینک دیکات میهاوخیم ام.دنتسه مهم تامیمصت هک
:دینک نشور و دینک تمواقم اه AfD همه زا رتالاب یطارفا یاه تسار و یتسرپ داژن ربارب رد هک تسا مهم
 یارب و ام ی هعماج رد یعامتجا فاکش یارب یلح هار چیه اهنآ،تساه هتشذگ نیرت کیرات زا اهنآ یژولوئدیا 
.دنرادن ناکدوک و نالاس نهک زا عافد و رقف و یگنسرگ اب هزرابم
!تسین نیزگیاج کی یتسرپ داژن
 قح نینچه و همه یارب ربارب قوقح لماش نیا.میا هداتسیا دنکیم تظفاحم رشب قوقح زا هک یا هعماج یارب ام
.تسا شورپ و شزومآ و تشادهب،نکسم،راک
!تسا یگتسبمه ام نیزگیاج
 نینچمه و ناهج رد 16.03.2019 خیرات رد ام،مه اب همه مینکیم راک ناهج رسارس رد تکرح اب ام راک نیا یارب
 و یتسرپ داژن هیلع یندم تازرابم و یمومع یاه هیمالعا،تارهاظت،تامادقا عاونا اب اهرهش زا یلیخ و ناملآ رد
.میتسیا یم ترفن
 !ناهج رسارس رد تسا ام عونت رد ام یگتسبمه


