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 ا�������ن����در ��ر و��ن  �زارش �ظ�ھرات ھوا�واھ�ن �زب ھ  
 

2015-05-02و��ن  
  


   ،�وا����ی��% !�ل و�����# �ر��ده وا!دام �دی �رای رھ�&! 
�'( %)��و&وع  31 ،�ھوطن ا��ط�ف �ده 
�م و��ن ا��راک (رده �ود�د. ا�ن �ظ�ھرات �% /
 �ود (% در آن ��ش از 1د �ن از ا������، ا0���� و ا�را�
 ھ�ی ���ردھ


 ��ل   (�ور آ0�ن ��ر و��نر(ز
 ا�������ن در ارو�4، در �% د)وت ھوا�وھ�ن �زب ھ���� ��2015ر�3 دوم �ه 

 و ��6ف !&�# �ر��ده �وا�ت ھ# ا������«، »� ھ% �ر��ده ھ���م«��5ر ھ�ی �'( #)��� ��ردو���ن « ، »�ت 

ا���65ء از ��رو�دان د��ع و �� », «!��7ن ا1'
 !�ل �ر��ده ���د د����ر و ��زات �رد�د«، »�واھ�ن )دا0ت ھ���م
�دان»ھوطن ھزاره � 31آزادی �رای «، »(��د!
 در �&�ی ��ط��ن ا�داز  Marienplatz ، �% �����0ی دری، ��4و و ا0
 .�ود


 �ود�د (% در ��
 ا�������ن در ارو�4 و �ر�
 از ��ردو���ن ا0����ورد ���را��ن، ز��ن و ردان ھوا�واۀ �زب ھ
�ل �ر��ده و ���ت �وا�ب ��'ف ���وا�
 دو0ت در�;�� %'���ت و)دا0ت �رای ��رو�دان ا�������ن �ھوطن  31�ن ا

  .ا��ط�ف �ده � ���را�
 (رد�د

 
�د را از طر�ق 0��= ذ�ل��� ا��وا��د �ن ���را�
 ھ�ی ��7 4�?�ر و ��د. )7!�دان �ط�50% �ر 

https://www.facebook.com/events/774516052643691/ 

 &د ��A �6ت:  Claus Schreer در ���
 از ���را�
 ھ� آ!�ی����دۀ ���ش ا0��» #��
 دو0ت ��ت ا�0�)دم �وا��

�ت ��ن ا
 ���و و ار�?� را در �;���6) 
��رو�دان ا�������ن �?��ر ���و و ار�?� در �'و��ری از !�ل ���B �ر��ده، �

 (�د. ��C (% ���و !�در �% د��ع  %�د��ر آ�?�ر ���ت. ���و �&ور �ود در ا�������ن را �� د��ع از ز��ن ا�������ن �و�

��وا�د از ز��ن ا���ن ���ت،
 ا�ن (�ور د��ع �?'�ت ردم ��د ا�������ن را �رک (�د واز ا��."  
�ن  در !ط��5# �ظ�ھرات از دو0تا0�ن و ا���د�# ارو�4 �وا��% �د �� (= ھ�ی �ود �% دو0ت ا�������ن را �روط �% �;

 
�
 ھ% !��7ن �ر��ده و �7ش �رای رھ��'( #)���ت ����د��ن، ر)��ت �/وق ��ر، �ھوطن ا��ط�ف �ده �  31ا
  .���ز�د


