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          -لَةكاين تَيدا زةوتكردووة و كوشتووة كيذؤ) دويتروخ(ئةو ذَيرخانةية كةدةرطاي شاراوةي وَينةي ، - 

         
 أؤذنامة و طؤظار و كةنالَةكاين تةلةفزيون و سايتةكاين ئينتةرنَيت بةدرَيذايي سَي هةفتةي أابردوو هةموو 

 ئةم ثياوة بةرثرسيارة لة بةرامبةر -)Dutroux(ا هةوالَي دادطاييكردين تاوانبارخةريكي بآلوكردنةوةي دو
 ئيمأؤ هةوالَي هةمان تاوان بآلوكرايةوة،. و ئاوةلََيكي، بوون لة بةلذيكا-كض6،زةوتكردن و كوشتينأفاندن
سالَ 2ثاش تَيثةأبووين : كيلومةتر لةباشووري مؤسكؤ 400كة دةكةوَيتة Skopinارةيان لةجمبةآلم ئة

سالَة 53َيكي هةردووكيان لةاليةن ثياودةركةوت   سالَ،)21و18( بةسةر وونبووين دوو كضي تةمةن
لةو ماوةيةدا، .  و لةذَيرخانَيك زيندانيياين كردووة وةك كويلةي سَيكس بةكاريهَينراونأفَينراوون

 تاوانبارةكة هةردوو سالَييةكة دوو كوأي بووة،21كضة
  .)5/4(ثةكةي لةبةردةم ماآلندا فأَييانيداوةكؤر

لة شاري )سال18َ(هةر ئيمأؤيش هةوالَي خنكاندين سؤفيا يب
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>لنس بآلوكرايةوةكؤث

سالَة دةستطريكرا لةبةر ئةوةي 19دا، طةجنَيكي )بوخم(لةشاري
 بةلَيدان ناضاريكردووة سالَي33لة ماوةيةكي زؤر، كضَيكي 

  )   5/4.( بكاسَيكس لةطةل
يشدا، كضة ئيتالييةك بة أَيطاي ئينتةرنَيت )نورنبَيرك(لة شاري<<

كوأةكة لةبةر .اوي ماركؤ ثةيدادةكاناسياوي لةطةل كوأَيك بةن
دلَثيسي، كضةكة دةداتة بةر ضةقؤ و الشةكةي فأَيدةداتة 

ي )بيلَد(مليون كةس أؤذنامةي3أؤذانة،ثتر لة. )5/4.(أووبارَيك
ئةطةر دةتانةوَي بزانن ئةم خةلَكة شارستاين، . قيزةوةن، دةخوَيَين

يةكةم الثةأةي -دَيأنانة ضي دةخوَينن، ئةوا كليكي ئةم لينكة بكةنمؤ
، تا بة بةلَطةوة زياتر بيسةملَينم، ض دأندايةتييةك -أؤذنامةي بيلَدة

-http://www.bild.t   :لةم وةآلتة باآلدةستة
online.de/BTO/index.html  

  
بة منوونةي شارستانييةت و ثَيشكةوتن بة بةآلم بةداخةوة، ضةندين اليةن، بةشانازييةوة، ئةم دأندايةتيية 

بأياريانداوة، ئةو هَيزانة ذناين ذَيردةستةي كوردستان دةفرؤشن، بةآلم ئةوةش مايف خؤيانة، ضونكة 
كارواين ذنكوشنت و ئةمةش ماناي ئةوةية بةشَيوةيةك لة شَيوةكان كؤثي ئةم جؤرة دةسةآلتة بكةن، 

ئةو   ؛دا هةر درَيذةي دةَيب بؤ ساآلين داهاتووشا يا وةآلتَيكي تر،  وةك ئةلَماني، زياد يا كةمزةوتكردنيان
سَي مانطي ذنة وا لة سَي مانطي أابردوودا لة كوردستان بوون بة قورباين توندوتيذي باوكساالري، لة 20

 ياسا و خاوةن بريودةسيت ضةثةلَي ذين تريش، ئةطةر زياتر نةَيب، دةكرَين بة قورباين 20، داهاتووشدا



هةندَي اليةن ثَييان واية ئةم  كَيشةية بة ثأؤتَيسيت ئةخالقييانة و بةرنامةي ضاكسازي و . ين و أةوشتئا
بةمة خؤلَ دةكةنة ! هاتوهاواري ئةم يا ئةو أَيكخراوي ذناين ئةم حيزب و ئةو حيزيب دةسةآلتدار لةناودةضَي

 ، ياساكان وةك خؤيان مبَيننةوة،انمكةلةناو كؤمةلَطةهةَيب  ئاين ئةو ثَيطةيةيضاوي ذنان، ضونكة تا 
  أةوشيتبنةمايشوَين و هاريكاري ئةم يا ئةو اليةين ئيسالمي بدرَي، مولَكداري تايبةيت بثارَيزرَي، 

، لةق نةكرَي، تاواين ذنكوشنت و زةوتكردنيش، وةك دوَيَين و ثَيرَي، بةهةمان شَيوة درَيذةي باآلدةست
  . ثَيدةدرَي

  
   

  
  
  
  


