
  27وةك خؤي 
،  بةناو حمةمةدسالَي بة أةطةز لوبناين8 ئيمأؤ لة سويد تاوانباريك، مندالَيكي

  .   كوشت،يسال58َسةربأي و ذنيكي تةمةن 
بة بأواي (سويد طوتويةيتثؤليسي قسةكةري هيشتا تاوانباركة نةناسراوة، كةضي 

  ))!! تاوانبارةكة، شيتةئيمة،
هةية، كة ثؤليس طريمانةي ئةوة دةكا، تاوانبارةكة ئةو طوتةية ثةيوةندي بةوةوة 
 يب، ئةوا هةموو أؤذنامة و يكي تركة أةطةزي وةآلتيةسويدي يب، بةآلم ئةطةر تاوانبار

ئؤروسينتريست، هةموو طةيل كابراي تاوانبار بة ، بة ئةقلَيكي كةنالَةكاين تةلةفزيون
ة فاتيمة كوذرا، باسي ئةوة كرا بؤ منوونة، كايتَ خوشك. تاوانيار ناونووس دةكرد

   ))!!كورد، ذن كوذة))كة
بة . ئيمأؤ هةوالَيك لةبارةي كوأةكةي ثاشاي بةريتانيا و ئةمرية ديانا بآلوكراوةتةوة

وينةكأيكي داوةتة بةر طويرةي ئةم هةوالَة، كوأةكةيان، لةبةردةم كلوثيكي شةوان، 
                                  )!وينةكةي خوارةوة(شةق

 بؤ ئةوةي مأؤ سةرةجني أاكيشام، أيكالمي راديويةكة لة شاري هالة،ئةوةي ئي
شكةشدةكريكض 450، نزيكةي براوة، نرخي نةشتةرطةري جوانكردين لةش ثي

  .. بردووةتةوةكيذ ثيشبأكييةكةي16يي ثيكردوون و لةوانةثةيوةند
بة ن بآلوكراوةتةوة، بةآلم انياثؤرنؤكردين كؤمةلَطة نيية؟ وينةكةمة بةئايا ئ

  : بآلوبكريتةوة نازامنثيويسيت
، مامؤستايةك تاوانباركراوة بة بآلوكردين ثؤرنؤطرايف منداآلن لة )ظريزن(هةروا لة

ئينترنيت، ثاش ثشكنيين مالَةكةي، ضةندين سي دي، دسكييت ثؤرنؤ لةمالَةكةي 
  .دؤزراوةتةوة

  Lehrer unter Verdacht-Kinderpornografie im Internet   
( ddp - Donnerstag 21. Oktober 2004, 16:52 Uhr) 
Ein Lehrer im Kreis Viersen steht unter dem Verdacht der 
Verbreitung von Kinderpornografie über das Internet. Bei der 
Durchsuchung der Wohnung des 55-Jährigen stellten die Ermittler den Mann belastende CDs, 
Disketten und Festplatten sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.  

  
لةم وةآلتانة ئاين لة دةولَةت جوداكراوةتةوة و وةآلتاين ئيسالمي نني، بةآلم دةبينني، بةشي ذنان لة سايةي ئةم سيستيمةشدا،  

  ..... بة مييينة بةرفراوانتر دةيبكوشنت و زةوتكردن و كةمكردنيان بؤ ئاسيت لةشيان و تا دي، بازاأي بازرطاينهةر 
كةم  حيزب و فةيلةسوف و أؤشنبريي خؤي هةية و أؤذانة بة هةموو شيوةيةك بةرطريي يلَ دةكري، ئةم سيستيمة دأندةية، ضةندين

، كة هةر اليةنيكيان بة بريوبؤضووين خؤي،  و ئايندارةكاننني ئةو زانا ليبأال، دميوكرات، كؤنزةرظاتيظ و فاشيست و سةوز
زي ئاسايش بةشيدةدةن و شانبةشاين لةشكر و هيتيية، ئةو أةوايةيت ثينن بؤ بةرطري لةم وةحشيطةريكدةهيكي ترسناك ثي

لةثشيت أاوةستاوة و هيض كاتيك بؤ ثاراستين بةرذةوةندييةكاين لة ضةكدرووسكردن و وةحشيطةريتيية كة ضينيكي دياريكراو 
بةرثاكردين جةنط ناسلَةمي.  

  سي كوضكةي دةسةآلتداري سةرمايةية؟ئايا دةتوانني بلَين جةنط، سيكسيزم و ضةوسانةوةي ضينايةيت، 
   .   

  :، دةتوانن سةر لةم سايتانةي خوارةوة بدةن)وةك خؤي(بؤ بينيين ذمارةكاين تري: تيبيين
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