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        ................ها كه به ديدار خاك شتافتند ها كه به ديدار خاك شتافتند ها كه به ديدار خاك شتافتند ها كه به ديدار خاك شتافتند     براي آنبراي آنبراي آنبراي آن

ها خبر  آن. خوابيدند، هنوز خبر نداشتند چه در پيش است آن لحظه كه با آرامشي خيالي در آغوش هم مي

آيا . را آغاز كنند ي ديگرا بگشايند و روزها ر فردايي وجود ندارد تا چشمرسد و  روز به شب نمينداشتند ديگر 

، يا زني است كه در پناه دستان همسرش به و به خواب رفته اين كودكي است كه بازو بر آرنج مادر انداخته

هر ها  آن ؟كند مي داند، تازه مگر فرقي هم كسي چه مي. جويد دنبال آرامشي است كه در آن دستان گرم مي

و اين بود . خودشان ، بجز غروب زندگيِدر پي نداشتغروبي  هيچذراندند كه را از سر گروزي كه بودند، 

  . ديگر ندارد غروبيكه جاري است،  روزيسرنوشت آن صدها و يا هزارها انساني كه هيچ يك خبر نداشتند 

 ،هاي اهر، هريس و ورزقاناز جمله در شهرستان در مناطقي از آذربايجان شرقي در ايران 2012اوت  13روز 

در اين . ريشتر ماندند و جان باختند 6,3اي به قدرت  لرزه بنا بر آمار رسمي بيش از سيصد نفر زير آوار زمين

اند  خانه و سرپناه خود را از دست دادهآسيب ديده و  150000نزديك به  واند  فاجعه هزارها نفر مجروح شده

شان در مناطق  ما ايران براي عزيزانبار ديگر مردمان سرزمين . اند روستا ويران گشته 300حدود  و

  .اند پوش شده يده به سوگ نشسته و سياهد آسيب

ديدگان و قربانيان اين  جامعه ايرانيان در آلمان ضمن ابراز همدردي وهمبستگي ژرف خود با همه آسيب

زده  كميته كمك به مناطق زلزله ،دوست افراد دلسوز و انسان فاجعه بر آن شد تا با همكاري ديگر نهادها و

كننده در اين كميته، ما از ديگر نهادها و  ها و نهادهاي شركت افزون بر انجمن. آذربايجان را سامان دهد

  . برد اين اقدام انساني از سراسر آلمان به ما ياري رسانند ها تقاضا داريم تا در پيش شخصيت

  

اي براي اين امر گردآوري خواهند شد، از سوي اين  اب ويژهي شما كه در حس دوستانه هاي مالي انسان كمك

و كاهش هرچند ديده  در مناطق آسيب ساختن يك مركز درماني و بهداشتيهاي مطمئن براي  كميته از راه

  . مصرف خواهند رسيد هاي مردمان اين مناطق به اندك دردها و رنج
  



  

  

  :واريز كنيد        .ERDBEBEN-ASERبا عنوان  زير  توانيد به شماره حساب هاي مالي خود را مي كمك
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BLZ.:    10010010 
Geldinstitut:   Postbank Berlin 
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رائه به اداره امور مالي هستيد، لطفن نام در صورتي كه مايل به دريافت گواهي پرداخت كمك مالي براي ا

  :كامل، آدرس پستي و مبلغ كمك مالي خود را به آدرس پست الكترونيكي زير ارسال نمائيد

   

Kontakt   info@iranischegemeinde.de 
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