
Redebeitrag von Migrant*innen aus Dresden zu den Ereignissen in 
Hanau; gehalten am 20.02.2020. (arabic below)

Gestern Abend zog ein Neonazi los, um Menschen mit scheinbar nichtdeutschem 
Aussehen zu töten. Er ging in 2 Shishabars, weil er wusste, dass sich in diesen 
viele Menschen mit Migrationshintergrund aufhalten und tötete insgesamt neun 
Menschen. Neun Menschen, die er nur aufgrund ihres Aussehens brutal erschoss,
mit einer Waffe, welche er legal besaß. 

Unsere Trauer und Gedanken sind bei den Opfern, aber wir dürfen es nicht dabei 
belassen, sondern müssen diese Trauer in Wut und Widerstand umwandeln! Für 
uns Menschen mit Migrationshintergrund ist dies ein erschütternder Tag, aber es 
überrascht uns nicht. Wir sehen und erleben Rassismus und Diskriminierung 
jeden Tag!

Aber egal ob Islamophobie, Antisemitismus oder jede andere Form des 
Rassismus, wir müssen gemeinsam und entschlossen dagegen kämpfen!

Die rassistische, rechtspolitische Motivation dieser Tat ist sehr deutlich!

In seinem Manifest schreibt der Attentäter, dass es nicht mehr ausreichen würde 
gewisse Volksgruppen auszuweisen, da ihre Existenz an sich ein grundsätzlicher 
Fehler sei.

Darunter aufgelistet sind halb Asien, ganz Afrika und Südamerika und eine ganze
Reihe von anderen Völkern, die laut ihm komplett vernichtet werden müssten.

Diese Gedanken kommen nicht von irgendwo her, sondern sind Folgen des 
Rechtsrucks und einer immer rassistischer werdenden Politik und Gesellschaft.

Der NSU, der Mord an Walter Lübcke, das Attentat in Halle, die Hetzjagden auf 
migrantisch aussehende Menschen in Chemnitz, People of Color die in 
Gefängniszellen verbrannt werden, rechte Terrorzellen in der Bundeswehr und 
Polizei, organisierte Neonazis die in Dresden, Magdeburg und anderen Städten 
vor wenigen Tagen durch die Straßen marschierten, all das und so viel mehr 
zeigt uns nur eins ganz deutlich:

Der Nährboden dieser Morde und der rassistischen Angriffe sind der Staat und 
unsere Gesellschaftsform: Der Kapitalismus!

Wir dürfen uns nicht mehr auf staatliche Strukturen und Parlamente verlassen, 
die für Menschen mit Migrationshintergrund kaum zugänglich sind. Wir dürfen 
uns nicht auf Behörden verlassen, die nicht nur auf dem rechten Auge blind sind,
sondern teilweise schon faschistische Netzwerke mit unterstützen!

Dass Sigmar Gabriel, Maaßen und Co. auch nach dem gestrigen Attentat noch 
weiter gegen Linke hetzen und Links mit Rechts gleichsetzen, spielt immer mehr 
in die Hände der AFD und anderer, sich bürgerlich gebender Rassisten!

Die gestrige Tat kommt nicht von irgendwo her, sie ist eine Folge all dieser 
Faktoren, eine Folge des kapitalistischen Systems, das die Menschen in Klassen 
und Nationen teilt! 



Selbstorganisierung und antifaschistischer Selbstschutz an den Orten an denen 
wir leben, lernen, arbeiten, und uns mit Freund*innen treffen ist keine 
theoretische Frage mehr, sondern eine unmittelbare Notwendigkeit! Ein 
moralischer Pazifismus ist schon lange keine Option mehr, wenn Nazis bewaffnet 
gegen Migrant*innen vorgehen und der Staat ununterbrochen durch 
Abschiebungen und institutionelle Diskriminierung seinen eigenen Rassismus 
zelebriert!

Migrant*innen aus Dresden

 / باستهداف              هانافادهتساب وو فرانكفورفادهتساب واناه/ت مدينفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو النازييفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو أحدو قافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو حيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثو عنصريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،و نكرافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءو جريمفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو اليوفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو استفقناو لقدو
     . الهجوفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو         إثرو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو قضواو مهاجر موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة خلفيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو فادهتساب واأللما موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو المغتربيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو تواجدو فيهاو يكثرو فادهتساب والعديدومفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن   9منطقتيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو أشخانم ديدعلاو صو

أحقيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو.                 عدفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو تتضمفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو فادهتساب والتفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو الجريمفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو لهذةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هو السياسيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو دفادهتساب وافعةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هو بنشرو رو توبياةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سو المدعوو قافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو بجريمتةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هو قيامةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هو قبةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو الجرحفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ى
يقبلةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هوأي                  يأ هلبقي ال بشكةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو فادهتساب واليهودو أسياو فادهتساب وفادهتساب وسيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طو أفريقياو كشمايأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لو الفورو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو منهاو التخليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صو فادهتساب وضرفادهتساب ور موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو بالحيا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو العاليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو شعويأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب ملاعلا بو بعيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب ملاعلا بوعش ضو

           . طريق       باستمراروعفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن طريقاو لها تجد اليمينيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوالمتطرففادهتساب واناه/تروفكنارف ة العنصريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو هذاوالدفادهتساب وافقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا ع العاليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي صحيحفادهتساب واناه/تروفكنارف ة شريعفادهتساب واناه/تروفكنارف ة أي فادهتساب ويأ هلبقي ال ضمير
فرصفادهتساب واناه/تروفكنارف ة                 أيو يفوتواو ليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو الذيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو ألمانياو ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو البيغيداو فادهتساب وحركفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو ألمانياو ألجةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو البديةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو حزيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب ملاعلا بو السياسفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو ممثلهاو فادهتساب وعبرو اإلعالفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو

  . ألمانيا          ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي األقليافادهتساب واناه/ت مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن فادهتساب وغيرهيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م فادهتساب واليهود فادهتساب والمسلميفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن األجان  .ايناملأ يف تايلقألا نم مهريغو دوهيلاو نيملسملاو ب علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ى للتحرييأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب ملاعلا بوعش ض

شوارندم عومد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن                   عمندم عراوش تو التفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو الحاشد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو المسيرافادهتساب واناه/تو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو فقيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طو أيافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو ثالندم عراوش تمع يتلا ةدشاحلا تاريسملا ىلع طقف مايأ ثو مرفادهتساب ورو بعدو حدثندم عراوش تو قدو العمليفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو أ موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو أيضاو غرابفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو يأ هلبقي ال
 . فادهتساب والنازييفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن       العنصريفادهتساب واناه/تروفكنارف ة فادهتساب وماجديبور .نييزانلاو ةيرصنعلا دض غوضد كدريسد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن ألمانيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوعد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة

فادهتساب واليمينيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو                   النازيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو العاليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م صور موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة مقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا ع يتناس  .ايناملأ يف تايلقألا نم مهريغو دوهيلاو نيملسملاو ب مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نويأ هلبقي ال فادهتساب وإنماوكةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق ل محدد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة عرقيفادهتساب واناه/تروفكنارف ة مجموعفادهتساب واناه/تروفكنارف ة افادهتساب و شعبا بعينةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا ه يكفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نوالمستهدف ليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م
مدينفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوهالفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي.                   كةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو المتكرر موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو الجرائيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو إلفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو النظرو عندو جلياو يبدفادهتساب وو ألمانياو ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو اليميفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو نحوو العافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو ايأ هلبقي النزيأ هلبقي اليلاه ةنيدم لك يف ةرركتملا مئارجلا ىلإ رظنلا دنع ايلج ودبي ايناملأ يف نيميلا وحن ماعلا قو هذاو المتطرففادهتساب واناه/تروفكنارف ة

 . زفيكافادهتساب و            ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي النازيفادهتساب واناه/تروفكنارف ة الخليفادهتساب واناه/تروفكنارف ة قبلها فادهتساب ومفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن كيمنيت .واكيفز يف ةيزانلا ةيلخلا اهلبق نمو س مدينفادهتساب واناه/تروفكنارف ة ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي األجان  .ايناملأ يف تايلقألا نم مهريغو دوهيلاو نيملسملاو ب حقفادهتساب واناه/تروفكنارف ة فادهتساب ومال

فادهتساب واضحاولليميفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن                   تحزباو فادهتساب وتظهرو فادهتساب وضعيففادهتساب واناه/تروفكنارف ةو مخزيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو بأنهاو إيأ هلبقي ال عنهاو القويأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لو يمكفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو الجرائيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مويأ هلبقي ال هذةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو األلمانيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو الدفادهتساب ولفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو فعةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو رد موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو
             . أمفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن  لجهازو التابعفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو المراقبفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو لوائنمأ زاهجل ةعباتلا ةبقارملا حو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو النضاليفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو اليساريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو المجموعافادهتساب واناه/تو مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو العديدو توضقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا عو فحينماو مؤسساتها ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو
 . فادهتساب وففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي               فادهتساب واألفكار الرأيو حريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو مسميافادهتساب واناه/تو تحندم عراوش تو رقابفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو بال أنفسهيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو فادهتساب وينظمو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو بساطفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو بكةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو النازيو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو يجويأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ ليفو .راكفألاو يأرلا ةيرح تايمسم تحت ةباقر الب مهسفنأ نومظنيو ةطاسب لكب نويزانلا ُو الدستورو حمايفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو

ليشترفادهتساب وا              الفاشيو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو يتراورتشيل نويشافلا كو نشطائهاو فادهتساب واعتقايأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لو رموزهاو فادهتساب وحظرو التحرريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو فادهتساب والفلسطينيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو الكرديفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو الحركافادهتساب واناه/تو تجرييأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو يتيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو حيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو
  . شبابنا       بةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا ه فادهتساب ويقتلوا فادهتساب ويتمرنواوعليةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا ه المرخيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم ص السال  .انبابش هب اولتقيو هيلع اونرمتيو صخرملا ح

األخو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة                 كةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو فادهتساب وننبةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هو الجريمفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو لهذةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هو استنكارناو عفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو نعبرو مهاجر موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو خلفيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو بدفادهتساب و موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو أفادهتساب وو مقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا عو كألما موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو فادهتساب ويأ هلبقي الجئيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،و كأجان  .ايناملأ يف تايلقألا نم مهريغو دوهيلاو نيملسملاو بو نحفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو
المدرسفادهتساب واناه/تروفكنارف ة                فادهتساب وففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو الشارندم عو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو مكا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو كةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق لو ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو الصةسردملا يفو عراشلا ىلع ناكم لك يف فو فادهتساب وتوحيدو الذاتفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو التنظييأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو ضرفادهتساب ور موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو فادهتساب والرفيقافادهتساب واناه/تو فادهتساب والرفقافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءو فادهتساب واألخوافادهتساب واناه/تو
          . المتحضر        الغريأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب ملاعلا ب مكا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نوففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي كةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق ل فادهتساب وففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي تجاربناوهنا خاليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ ل مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن أينماوكانندم عراوش ت لمقارعفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوالفاشيفادهتساب واناه/تروفكنارف ة أماكفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نوالعمةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق ل فادهتساب والجامعفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوفادهتساب وففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي

      . فادهتساب ومقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا عوايأ هلبقي الخريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن           أنفسنناو مقيرط نع رارمتساب اقيرط اهل دجت ةفرطتملا ةينيميلا ةيرصنعلا عو التضامفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو عليناو تأميفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نوالحمايفادهتساب واناه/تروفكنارف ة ففادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو الدفادهتساب ولفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ىو ايأ هلبقي العتمادو يمكنناو يأ هلبقي ال اإلنسا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نو لحقويلاه ةنيدم لك يف ةرركتملا مئارجلا ىلإ رظنلا دنع ايلج ودبي ايناملأ يف نيميلا وحن ماعلا قو فادهتساب والحامفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو
 . كا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن                   أيا افادهتساب و رجةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق ل أفادهتساب و أمرأ موجهلا رثإ ىلع اوضق .ة يهوديفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ، أفادهتساب و مسيحفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي أفادهتساب و مسليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م فادهتساب وتركفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ، فادهتساب وكردي عربفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم ي بيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن يفرقو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن يأ هلبقي ال فادهتساب والفاشيو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن فالنازيو موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن

جهفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوفادهتساب وسندا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم ن                 مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو المجرفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو اليمينفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يو التطرفو مطرقفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو بيفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نو فادهتساب وخاصفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو مجدياو يعدو ليأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب مو بالسالميفادهتساب واناه/تروفكنارف ةو ايأ هلبقي اللتزافادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ مو ضرفادهتساب ور موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةو حويأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لو النقانادنسو ةهج نم مرجملا ينيميلا فرطتلا ةقرطم نيب ةصاخو ايدجم دعي مل ةيمالسلاب مازتلالا ةرورض لوح شو
 . ثانيفادهتساب واناه/تروفكنارف ة       جهفادهتساب واناه/تروفكنارف ة مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن فادهتساب وعنصريفادهتساب واناه/تروفكنارف ةوالدفادهتساب ولفادهتساب واناه/تروفكنارف ة القسري الترحيةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا هعفاود رشنب ر سايبوت وعدملا ماق هتميرجب همايق ل

جميعا             فادهتساب وذفادهتساب ويهيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م فادهتساب والسلوا موجهلا رثإ ىلع اوضق .ةرجاهم ةيفلخ نم نوألهاليهيأ هلبقي ال لكشب دوهيلاو ايسأ طسوو ايقيرفأ لامشك روفلا ىلع اهنم صلختلا ةرورضو ةايحلاب م فادهتساب والصبر سقطوا مفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف ن علفادهتساب واناه/تروفكنارف ةنيدم يف نييزانلا دحأ ماق ثيح ،ةيرصنع ءاركن ةميرج ى اللةيقحأ مدع نمضتت يتلاو ةميرجلا هذهل ةيسايسلا ه رحمفادهتساب واناه/تروفكنارف ة


