
:﮵مٮگن﮳ح یم ام
 و ﮵تٮسن﮳ح ندرک ﮵ن﮵ٮٮ﮴عٮ یا﮳رٮ •
.دو﮲ح لاوشکس
 9219 و 8218 دا﮲ڡم  و﮲عل یا﮳رٮ •

StGB ، ط﮴ڡس قح ﮵تٮا﮲هٮ رد ﮴اٮ 
 ﮳هٮ رتناسآ یسرتسد و ﮵نٮن﮳ح
 ت﮲ڡ﮵اٮرد نآ ﮳هٮ ط﮳وٮرم تاعالطا
.دوش
 ط﮴ڡس یاه ه﮵نٮزه  هک﮵نٮا یا﮳رٮ • 
 ﮳هٮ ﮲یٮامرد یاه ه﮵م﮳ٮٮ طس﮴وٮ ﮵نٮن﮳ح
 و هت﮲ڡ﮵رٮ﮹ذٮ نامرد ﮵کٮ ناونع
 رادر﮳اٮ صا﮲حشا ﮴اٮ ، دوش هت﮲حاد﮹رٮ
 زا - دنش﮳اٮ هتشا﮲دٮ یا ه﮵نٮزه ﮵چٮه
 ﮵اٮ/و ﮲یٮامرد ه﮵م﮳ٮٮ هک یدار﮲ڡا هلم﮳ح
.﮲دٮرا﮲دٮ قاروا

 رد ﮵نٮن﮳ح ط﮴ڡس ٔهٮارا و ما﮲﮳حٮا یا﮳رٮ •
 شور ﮵نٮا هک﮵نٮا و ا﮲هٮاتسرا﮵م﮳ٮٮ
.دش﮳اٮ یکش﮹زٮ شزومآ زا یش﮳﮲حٮ

 ﮲دٮ﮵رٮ﮳گٮ ﮵مٮم﮴صٮ مدرم هک﮵نٮا یا﮳رٮ •
 )رت﮵ش﮳ٮٮ( دنهاو﮲ح یم ناشدو﮲ح هک
 ﮵نٮا ،﮵رٮ﮲ح ﮵اٮ دنش﮳اٮ هتشاد ه﮳﮹حٮ
 ﮳هٮ یرادر﮳اٮ زا ی﮵رٮگ﮵ش﮹ٮٮ لماش



 ﮵نٮا ،﮵رٮ﮲ح ﮵اٮ دنش﮳اٮ هتشاد ه﮳﮹حٮ
 ﮳هٮ یرادر﮳اٮ زا ی﮵رٮگ﮵ش﮹ٮٮ لماش
.تسا نا﮵گٮار تروص

 هک دن﮲کٮ ﮴یڡر﮲ڡ هک﮵نٮا یا﮳رٮ  •
 ﮵اٮ دش﮳اٮ ﮵تٮلولعم یاراد یکدوک
 ﮳اٮ با﮲حتنا ﮳اٮ ام ﮵نٮا﮳رٮا﮳نٮ .﮵رٮ﮲ح
.﮵مٮ﮲ڡلا﮲حم دل﮴وٮ زا ﮳ل﮴ٮڡ ﮵صٮ﮲ح﮴شٮ

 همه نآ رد هک یا هعما﮳ح یا﮳رٮ •
 روط ﮳هٮ یسن﮳ح یگ﮲دٮز یاه ه﮵وٮش
 رو﮲طٮآ ام ا﮵رٮز دوش هت﮲ڡ﮵رٮ﮹ذٮ ناس﮵کٮ
 قشاع نامدو﮲ح ﮵مٮهاو﮵﮲حٮم هک
 ﮴هڡالع(.﮵مٮت﮵س﮲ٮٮ ﮵اٮ ﮵مٮتسه یدر﮲ڡ
)درا﮲دٮ ص﮲حش ﮵تٮسن﮳ح ﮳هٮ یط﮳ا﮴ٮٮرا

 ق﮲ڡاوم اه هتساو﮲ح ﮵نٮا ﮳اٮ رگا
 هارمه ا﮲هٮ﮳اٮ﮵اٮ﮲ح رد ام ﮳اٮ ، ﮵دٮتسه
 هعما﮳ح ﮵کٮ زا ﮵تٮامح رد ﮴اٮ ﮵دٮوش
 رد و یگت﮳سٮمه رد ، ش﮳﮲حٮ ﮵یٮاهر
 "یگ﮲دٮز یا﮳رٮ ﮵یٮا﮵م﮹ٮٮهار" ﮳رٮا﮳رٮ
 یواسم قو﮴ڡح یا﮳رٮ و هدات﮵سٮا
!﮵دٮگن﮳﮳حٮ دو﮲حو همه



!﮵دٮگن﮳﮳حٮ دو﮲حو همه

 ﮴اٮ ، ﮵مٮش﮳اٮ ر﮵گٮد﮵کٮ ﮴بڡارم ﮵د﮵ٮٮ﮵ا﮳ٮٮ"
"!﮵مٮش﮳اٮ ک﮲اٮرط﮲ح مه ﮳اٮ ﮵م﮲ٮٮاو﮳تٮ
 زا :تسا ینعم ﮵نٮا ﮳هٮ ﮵نٮن﮹حمه ﮵نٮا
 ﮵دٮنک هدا﮲ڡتسا ی﮵ن﮳ٮٮ و ناهد کسام
 ار دو﮲ح هلصا﮲ڡ ، )ناکما تروص رد(
 ﮵د﮵ٮٮ﮵ا﮳ٮٮ .﮵دٮنک ه﮲طحالم و هدرک ظ﮲ڡح
 م﮵سٮ﮵نٮم﮲ڡ هک ﮵مٮهد نا﮲شٮ همه ﮳هٮ
 .ده﮵دٮم تا﮲﮳حٮ وراه یگ﮲دٮز

 ﮵نٮا - ؟"یگ﮲دٮز یا﮳رٮ ﮵یٮا﮵م﮹ٮٮهار"
 ؟ت﮵سٮ﮹ح ر﮵گٮد یتنعل
 حالطصا ﮳هٮ ، 2021 ﮳رٮما﮹تٮس 18 رد
 )MfdL( "یگ﮲دٮز یا﮳رٮ ﮵یٮا﮵م﮹ٮٮهار"
 ه﮹حرگا .دوش یم رازگ﮳رٮ ﮵نٮل﮳رٮ رد
 تازا﮳حم ناملا رد زونه ﮵نٮن﮳ح ط﮴ڡس
 یط رد ط﮴ڡس ﮳هٮ یسرتسد و دراد
 اما ، تسا هدش ﮴رٮراوشد اهلاس
 هک( ی﮵حٮسم ن﮵اٮارگد﮵اٮ﮳نٮ
"Fundis" دوش یم ه﮵دٮم﮲اٮ ﮵ز﮲ٮٮ( 
 ار ﮵نٮن﮳ح ط﮴ڡس دنهاو﮲ح یم
 ﮵یٮا﮵م﮹ٮٮهار" .دننک سرتسد ﮳لٮ﮴اڡ﮵رٮ﮲ع
 ناونع ت﮴حٮ "یگ﮲دٮز یا﮳رٮ



 ﮵یٮا﮵م﮹ٮٮهار" .دننک سرتسد ﮳لٮ﮴اڡ﮵رٮ﮲ع
 ناونع ت﮴حٮ "یگ﮲دٮز یا﮳رٮ
 ی﮵ن﮳ٮٮ ناه﮳ح "یگ﮲دٮز زا ت﮲ط﮲ڡاحم"
 ﮵غٮ﮳ل﮴ٮٮ ار ی﮵تٮسن﮳ح و راک ه﮲ط﮲ڡاحم
.دنک یم

 ﮳هٮ اه یگ﮲دٮز همه ، ﮵سٮ﮲دٮو﮲ڡ ر﮲﮲طٮ زا
 :﮲دٮرا﮲دٮ ار ت﮲طا﮲ڡح شزرا نا﮵زٮم ﮵کٮ
 ﮵نٮن﮳ح یگ﮲دٮز ﮳هٮ ط﮴ڡ﮲ڡ اه ﮵سٮ﮲دٮو﮲ڡ
 رط﮲ح ﮳هٮ ا﮲هٮآ .﮲دٮراد ﮴هڡالع اه
 رادر﮳اٮ دار﮲ڡا یگ﮲دٮز نت﮲حا﮲دٮا
 ﮵نٮن﮳ح ط﮴ڡس ﮵قٮرط زا هتساو﮲ح﮲اٮ
 ی﮲مٮ ی﮵تٮمها نما﮲اٮ و ﮲یٮ﮲وٮ﮴اڡ﮵رٮ﮲ع
 ﮳هٮ هک رو﮲طٮامه - دنهد
 ﮵بٮسآ دار﮲ڡا ﮲یٮامس﮳ح یرات﮲حمدو﮲ح
 .دنهد ی﮲مٮ ی﮵تٮمها ﮵ز﮲ٮٮ ه﮵دٮد
 یاهش﮲﮴ڡٮ ا﮲هٮآ ، ﮵نٮا ﮳رٮ هوالع
 قال﮲حا ، ﮲هٮاراک ه﮲ط﮲ڡاحم ی﮵تٮسن﮳ح
 ، یسن﮳ح ت﮲حس و ت﮲ڡس
 نا﮲شٮ ار ساره ﮲سٮ﮴رٮ و ارگسن﮳حمه
 ساسا ﮳رٮ ار اه﮵نٮا همه و دنهد یم
  سد﮴ڡم باتک یو﮲عل یاه﮵رٮس﮴﮲ڡٮ
.دننک یم ا﮳نٮ ﮳ل﮵ٮٮ﮳اٮ

 ناه﮳ح ع﮲وٮ ﮵نٮن﮹ح ﮳اٮ ا﮲هٮآ ، ﮲هٮا﮲ڡسأتم



 ناه﮳ح ع﮲وٮ ﮵نٮن﮹ح ﮳اٮ ا﮲هٮآ ، ﮲هٮا﮲ڡسأتم
 یلک روط ﮳هٮ ، دنت﮵س﮲ٮٮ اهنت ی﮵ن﮳ٮٮ
 عضاوم ﮵شٮاز﮲ڡا دهاش هعما﮳ح
 و ﮲هٮاراک ه﮲ط﮲ڡاحم ، یت﮵سٮل﮲اٮ﮵وٮس﮲اٮ
 ی﮵زٮتس نز .تسا ﮲هٮا﮵زٮتس نز
 و FDP زا ار یعا﮴﮳حٮرا یاه ن﮵اٮر﮳ح

CDU/CSU ﮴اٮ هت﮲ڡرگ AfD ر﮵گٮد و 
 تسار یاه نامزاس و بازحا
 ﮵شٮاز﮲ڡا .دنک یم دحتم ار یطار﮲ڡا
/ناش﮳اٮرگد دار﮲ڡا ، ن﮲اٮز ﮵هٮلع بوشآ

LGBTIQ*، و یتس﮹رٮدا﮲ژٮ 
 اراکشآ ﮵ش﮹ٮٮ زا ﮵ش﮳ٮٮ ی﮵زٮتسدو﮵هٮ
.دوش یم ن﮵ا﮳ٮٮ

 ﮲یٮا﮲سٮا ﮵رٮ﮲ع عضاوم ﮵نٮا ﮳اٮ ام
 و یواسم قو﮴ڡح و ﮵مٮتسه فلا﮲حم
 یم ﮳هٮلاطم همه یا﮳رٮ ار ناس﮵کٮ
!﮵مٮنک

 ل﮳ا﮲ٮٮد ﮳هٮ ام ، ﮵مٮتسه فرحنم ام"
"﮵مٮتسه امش
 تش﮲وٮرس ﮵ن﮵ٮٮ﮴عٮ قح یا﮳رٮ هزر﮳اٮم
 ﮴بڡاوع نو﮳دٮ یلصا و تلکسا
 یس﮵اٮس لاع﮲ڡ دص زا ﮵ش﮳ٮٮ .ت﮵س﮲ٮٮ



 یس﮵اٮس لاع﮲ڡ دص زا ﮵ش﮳ٮٮ .ت﮵س﮲ٮٮ
 ﮵هٮلع نص﮴حٮ رد تکرش ﮵لٮلد ﮳هٮ

MfdL هدش مهتم 2019 لاس رد 
 "ر﮳اٮ﮳حا" ﮳هٮ مهتم ا﮲هٮآ رثکا .﮲دٮا
 ﮲دٮور 2020 ﮳رٮما﮲وٮ زا .دنتسه
 یا ه﮴ڡطنم هاگداد رد یگ﮵دٮسر

Tiergarten دراد همادا.
 و ﮲دٮاسر﮳تٮ ار ام بوکرس تسا را﮴رڡ 
 شزرا ﮳یٮ و ند﮳وٮ ک﮹حوک ساسحا
 یگت﮳سٮمه اما - ده﮳دٮ ام ﮳هٮ ند﮳وٮ
 دا﮴حٮا ناونع ﮳هٮ !تسا ﮴رٮ ی﮴وڡ ام
 دو﮲ح مهتم یا﮴ڡ﮲ڡر زا ام-"؟یتنعل"
 ، ﮵مٮنک یم ﮵تٮامح همکاحم رد
 اضما یاه ﮵ن﮹ٮٮمک و تاعم﮴﮳حٮ
 ﮲یٮ﮳ا﮵ٮٮت﮹شٮ فطل ﮳هٮ و .تشاد دو﮳حو
 ﮵هٮامرس ﮵نٮم﮴أٮ ﮵ن﮹ٮٮمک ﮵کٮ ، د﮵اٮز
 rote ﮵تٮامح و ق﮲ڡوم یعم﮳ح

Hilfe ، ﮵نٮم﮴اٮ ز﮵ا﮲ٮٮ دروم یاه ه﮵نٮزه 
 ﮳هٮ ام و یس﮵اٮس نالاع﮲ڡ. تسا هدش
 هدرک دشر مه ﮳اٮ دا﮴حٮا ﮵کٮ ناونع
 و تسا دشر لاح رد ام ه﮳کٮش ، ﮵مٮا
 ه﮵تٮمک و هورگ ﮵گٮ ناونع ﮳هٮ ام
 ﮵مٮا هدرک ا﮵د﮹ٮٮ یرت﮵ش﮳ٮٮ ط﮳ا﮴ٮٮرا مه﮳اٮ
.﮵مٮا هت﮲ڡ﮵اٮ تر﮴دڡ و



 ﮵مٮا هدرک ا﮵د﮹ٮٮ یرت﮵ش﮳ٮٮ ط﮳ا﮴ٮٮرا مه﮳اٮ
.﮵مٮا هت﮲ڡ﮵اٮ تر﮴دڡ و
 و هر﮲حسم ﮵شٮا﮲مٮ ﮵کٮ تامکاحم 
 دراوم همهً ﮳ا﮵ٮٮر﮴﮴ڡٮ ، تسا روا هدن﮲ح
 هتشاذگ رانک ی﮵تٮمها ﮳یٮ ﮵لٮلد ﮳هٮ
 ﮲دٮور ﮳رٮ یمومع ﮲یٮاتسداد اما .دش
 نآ فده و دراد رارصا یگ﮵دٮسر
 هرت﮵ش﮳ٮٮ ه﮹حره ﮲هٮداد نا﮲شٮ مر﮳حم
 نان﮹حمهو هورگ و اه دک﮳الٮ
 نالاع﮲ڡ ضارتعا زا ی﮵رٮگول﮳ح
 ، تامکاحم لوط رد .تسا یس﮵اٮس
 یا﮳رٮ یا هنحص ه﮵شٮمه ﮵سٮ﮹لٮ
 و ام تاضارتعا ن﮲دٮاشک ﮵ن﮵ٮٮ﮹اٮ
 و ﮲هٮ﮵اٮار﮹گٮ﮹ح یاه ﮵تٮلاع﮲ڡ
 و لگ رد یلک روط ﮳هٮ یت﮵سٮ﮵نٮم﮲ڡ
.دراد یال
 
 درم ﮳رٮا﮳رٮ رد ولال﮴اٮ و عو﮲ڡدم ، نو﮲ح
!!یرالاس
 ناونع ﮳هٮ ن﮵اٮارگلوصا هک یلاح رد
 نا﮲شٮ ﮵فٮعض و ی﮵مٮ﮴دڡ ن﮵ا﮲ٮٮ﮳اٮ﮴رڡ
 ﮳هٮ اه ت﮵سٮ﮵نٮم﮲ڡ ، ﮲دٮدش یم هداد
 نش﮲ح یاه ت﮵سٮرو﮴رٮ ناونع
 دار﮲ڡا ﮳هٮ ارت﮲ڡا .﮲دٮدش یم ی﮲ڡرعم
 تازر﮳اٮم و ت﮵سٮ﮵نٮم﮲ڡ و ش﮳اٮرگد



 دار﮲ڡا ﮳هٮ ارت﮲ڡا .﮲دٮدش یم ی﮲ڡرعم
 تازر﮳اٮم و ت﮵سٮ﮵نٮم﮲ڡ و ش﮳اٮرگد
 و ﮵زٮ﮲گٮا تر﮲﮲ڡٮ ناونع ﮳هٮ ا﮲هٮآ
 ﮲یٮالوط تنس ﮵کٮ یاراد فرحنم
 ﮵نٮا .دراد همادا نان﮹حمه هک تسا
 ﮹سٮ یا ﮲هٮاسر ﮵ن﮹ٮٮمک ردً ا﮵رٮ﮲حا رما
 ﮳رٮتکا رد 34 ﮵گ﮳ٮ﮵ٮٮل جار﮲حا زا

 یعس اه ﮲هٮاسر هک ﮲یٮامز ، 2020
 ار ام ناتسود یگ﮲دٮز یاض﮲ڡ ﮲دٮدرک
 نا﮲شٮ "﮵زٮ﮲گٮا تر﮲﮲ڡٮ ناکم" ناونع ﮳هٮ
.تسا دش هداد نا﮲شٮ ، دنهد
 ش﮳اٮرگد ام ، ﮵مٮتسه ا﮳ح﮵نٮا ام"
 ام ﮳اٮ - ﮵مٮتسه هداعل﮴اڡو﮲ڡ،  ﮵مٮتسه
 .﮵دٮزاد﮹ر﮲ٮٮ رازآ و ﮵تٮذا ﮳هٮ
 ار ﮳هٮر﮴﮳حٮ ﮵نٮا هک ﮲یٮاسک همه ﮳اٮ ام
 ﮵لٮلد ﮳هٮ ار ا﮲هٮآ مدرم هک ﮲دٮراد
 اراکشآ ار دو﮲ح یسن﮳ح ﮵شٮارگ هک﮵نٮا
 شزرا ﮳یٮ، دننک یم یگ﮲دٮز
 ﮳اٮ .﮵مٮراد یگت﮳سٮمه ، دننا﮵دٮم
 ا﮲هٮآ یگ﮲دٮز یا﮳هٮا﮲حتنا هک ﮲یٮاسک
 ه﮲ط﮲ڡاحم یا﮵هٮژولٔوٮ﮵دٮا هلمح دروم
 ام .د﮵رٮگ یم را﮴رڡ ﮲هٮ﮵اٮ ارگ تسار راک
 ﮳هٮر﮴﮳حٮ ار بوکرس هک ﮲یٮاسک همه ﮳اٮ
 ا﮲هٮآ ا﮵رٮز ﮵مٮراد یگت﮳سٮمه دننک یم
 ش﮳﮲حٮ ﮵یٮاهر هعما﮳ح ﮵کٮ یا﮳رٮ



 ا﮲هٮآ ا﮵رٮز ﮵مٮراد یگت﮳سٮمه دننک یم
 ش﮳﮲حٮ ﮵یٮاهر هعما﮳ح ﮵کٮ یا﮳رٮ
.دننک یم هزر﮳اٮم


