
يف ةروشملا مسق دجوي اذامل
؟نغنلبورغ يف نماضتلا ةعومجم 

 يف شيعلا لجأ نمً اعم ، يسايسلا انفده نم ءزج يهةروشملاو ةحيصنلا ميدقتو تاراشتسالا
داهطضالاو لالغتسالا دض حافكلل ةجاحلا نود عمتجم  

مكاياضق و مكتلئسأ لوح ةراشتسالا يف رومألا رودت
 يف مهتدعاسمو نغنلبورغ  نم صاخشا انيلإ يتأي نأ ، ةقطنم داحتإ انتفصب انل مهملا نم هنأ
مهنع رتوتلا فيفختو مهلكاشم لح و حيضوت

طقف مكلكاشم لحب يهتنتو رومألا قلعتت ال ،انل ةبسنلاب ، كلذ عمو
لكاشملا سفن ةهجاوم اًمئاد ديرن الو مكلثم ةلثامم فواخم مهيدل سانلا نم ريثكلا
ًاعم اهيلع ءاضقلا ىلع لمعلاو لكاشملا بابسأ زيمنو فرعن نأ ديرن

انعم مكدجاوتل ةجاحب نحن اذل

؟نغنلبورغ يف نماضتلا داحتإ وه ام

يسايسو يعامتجا هجوت تاذ ةمظنم يه نغنلبورغ يف نماضتلا

ةنيدملا نم ةقطنم ةباقن نحن
نييعامتجا نيلماع انسل نحن انلمع لباقم لام يأ ىلع لصحن ال نحن
تاكرشلاو تائيهلاو ةيسايسلا بازحألاو ةلودلا نع نولقتسم نحن

اهبابسأو اهتاببسم دض حافكلاو لكاشملا لح سانلا نم ريثكلا عم ديرن نحن

يهو لكاشملا نم ضعبلا مكل ركذن 
نير�جَؤملاو لمعلاو فيظوتلا زكرمو لمعلا بابرأ عم يسفنلا طغضلا
تالئاعلا يف ديازتملا رقفلاو ةأرملا دض فنعلا و ةيرصنعلا نيناوقلا  ، 
ةعيبطلاو ةئيبلا بيرختو ثولت ،راهنملا يحصلا ماظنلاو

ًانماضتموً افلتخمً اديدجً اعمتجم ليكشتً اعم ديرن  :انفده
عيمجلل ةميرك ةايح ريفوت ديرن

in Gröpelingen
Solidarisch

ةينوناق ةراشتسا
Solidarisch in Gröpelingen
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مظنتو ططخت  ماعلا عمجتلا يف ةعومجم نحن
تالاضن يف تلخدو راكفأ تدجواو  

ًاظوحلمً ارييغت ثدحن ىتح ،رزآتنو ً اعم انسفنأ عجشنو يوقن
ءايوقأ نحن اًعم طقف

؟انفده قيقحت ديرن فيك

ةنيدملا يح داحتا يف سانلا نم ريثكلا اندنع عمتجي و يقتلي
 نم ريثكلاً اعم مظننو ، ةفلتخملا عيضاوملا نم ريثكلا لوح ةحيصنلاو ةراشتسالا مدقن
تايلاعفلا و ةطشنالا

ً اعم راطفإلا لوانت لثم ةيعامتجالا ةطشنألا يفً اضيا يقتلن و تارهاظملا وأ تاعمجتلا لثم
مالفالا ضرع تايسمأ يف وا  

 كسامتنو دضاعتنوً اعم لضانن امدنع طقف .سسؤملا سلجملا عامتجا يف اضيأ ماظتناب يقتلن
عمتجملا يفً ائيش رييغتو قرف ثادحإ اننكمي ً اعم

 ةرزاؤمو ةوقو ربصً اضيأ جاتحن نحن .نغنلبورغ يف اندحو انفده قيقحت اننكمي ال نكل
 لثم تاعومجم ، ىرخأ لودو ندملاو ةنيدملا ءايحأ ةيقب يف ىرخألا تاعومجملا ةدعاسمو
نغنلبورغ يف نماضتلا  
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؟مهم وه اذاملو ماعلا عمجتلا وه ام

.نغنلبورغ يف نماضتلا ةمظنمل ضبانلا بلقلا  وه ماعلا عامتجالا

 لحل كلذ لايح هلعف نكمي ام ةشقانمو ةحيصنلاو ةروشملا و ةدعاسملا مسق يف   
اهبابسأ ليلحتو لكاشملا كلت لحو ةهجاومل
 ال عامتجالا اذه نكل ئيس وه امو ديج وه ام  ةقطنملا يفً ايلاح لصحي ام نع اًضيأ ثدحتن
لب لكاشملا نع ثيدحلا يف طقف رصحني  

ةمهم و ةلعاف ثادحألاو ةطشنألل ططخن عامتجالا يف

 لمعلا زكرم  ىلإ ةعومجم يف  باهذلا لاثملا ليبس ىلع ثدحلا نوكي نأ نكمي
كانه لح داجيإل اًعم بلاطنو لمعنو ةلكشم اندحأ هجاو اذإ كلذو فيظوتلاو

 وأ نغنلبورغ يف نماضتلا ةفيحص نم يلاتلا ددعلا عيزوت اضيا ةطشنألا دحأ نوكي نأ نكمي
ةنيدملا عاطق يحل يهطلا
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يأ نع ثدحتنو اًعم عمتجن ، عمجتلا يف الوادت رثكالا  لكاشملا 

مه و ماعلا عامتجالا ىلا وعدم لكلا

 نيذلا نيراشتسمك نيلاعفلا ءاطشنلا.ةدعاسملاو ةروشملاو ةراشتسالا ىلإ نوتأي نيذلا
ةروشملاو ةدعاسملا نومدقي

وا12ةسارتش زتنغيل يف نوتأي امئاد مه نيذلا

ىرخأ وا ةقيرطب اوكراش نيذلا  
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