
  ؟دأندايةيت يا "شارستانييةتة"ئايا ئةمة
 و اليةنطري مايف ذنانةوة، بة  بةناوي ثيَشكةوتووخوازيهةنديَ اليةن    

ئازادي بؤرذوايي هةلَدةلَيَن، وةك سيستيَميَك ثيشاين دةدةن كة ئازادي ذنان 
كيَشةي ذنان دةدةن بة دةسيت ثؤليس و  ئةو بةأيَزانة! مسؤطةر كردووة

م ئايا ئةوة ضارةية؟ بؤضي ئةو اليةنانة، ضارةسةري كؤمونيسيت ، بةآلوةدادطا
بؤ كيَشةي ذنان بة خةيالَ و يبَ بنةما ناونووس دةكةن؟ ئايا دةكريَ، 

شنت و كوبنةما مادييةكاين ذنبانطةشة بؤ كؤمةلَطايةك بكةين، تيَدا 
  ! يا ئةو كارة مةحالَة؟زةوتكردن، ثؤرنؤطرايف و سيَكسيزم  قةآلضؤ بكريَ؟ 

ئةوانةي وا لةئاسيت فيكر و شيَوةي دةسةآلت بةرطري لة ضيين بؤرذوا دةكةن، دةيبَ لةبةردةم جةماوةريش شةرم 
بةلَيَ ئيَمة ياسا لةدذي تاوانباراين زةبروزةنطي سيَكسي دةردةكةين، بةآلم : لة نيازةكانيان نةكةم و بلَيَن

سيغةش (لةهةمان كاتدا أيَ لة ثيشةي طةواد يا سؤزاين
و دامةزراندين ) ةيةكيية، مةالي مزطةوتيش أؤلَي طةواد دةبيينَشيَو

  .  سؤزانيخانة ناطرين
ئةمةش ضةند منوويةكي بضوك و كورتن بؤ ئازادي ذنان لةسايةي 

   :)6.4(هةوالَةكاين ئيمأؤ                       :سةرمايةداري
ئيمأؤ . لة بةلذيكاوة بؤ ئريان دةأفيَينَ)ينةسارا و يامس( ثياويَكي ئرياين ثيَش دوو مانط، دوو مندالَي خؤي-

  .هةردووكيان ئازادكران و بؤ بةلذيكا طةأانةوة
  .سالَة، دةستطريكرا9زةوتكةري كضيَكي :  كؤرباخ-
    . تاوانبارةكة دةستطريكرا1.30ثاش . سالَي زةوتكردووة13سالَة، كضيَكي 19الويَكي : يلسدؤرفه -
  .جار، زةوتكردووة48دوو كضي براي خؤي ) سال58َبوبينط، (ماميَك بةناوي:  ئؤكسبؤرط-
  .جار كيذاين زةوتكردووة700لةبةر ئةوةي ) سال40(دادطاييكردين ثياويَك: هايدلبيَرط -
 سالَة بة مةبةسيت21ثؤرز ثياويَكي نةناسراو، هيَرشي بردووة بؤ كضيَكي -لة شاري كويلن5ـ6لةشةوي:  كويلن-

  .زةوتكردن
  ...جار زةويت كضةكةي خؤي كردووة27ثياويَك لةالين كةمةوة :  هاملن-
  . سالَ زةوتكردووة8 مندالَيَكي تةمةن ثاش ضوار أؤذ بةسةر ئازادبووين لة زيندان، سةرلةنويَ) سال31َ(ثياويَكي: زاربرووكن -
  . ةثؤليسيَكي ثياو بة زةبر ثؤليسيَكي ذين هاوكاري زةوتكردوو: بةرلني-
فةرمانبةري خؤي لةسةركار دةركردووة، ضونكة infineon (25( شةركةيت-

ئايا ئةمة ئةو مةدةنييةتةية . بةشداريانكردووة لة بآلوكردين فيلمي ثؤرنؤطرايف
 يا بةأاسيت دأندايةتيية و لة كة هةنديَ اليةن ثأوثاطةندةي بؤ دةكةن

توانني ذيانيَكي تر بؤ  ئايا دة؟مايف مرؤظ و ئازادي خؤي شاردووةتةوة"كةولَي
 ئايا درووستة ئةم سيستيَمة كة هةموو أؤذيَك ئةم جؤرة تاوانانة بة بةرهةمدةهيَينَ،! خؤمان دابني بكةين يا نا؟

               2004. 4.6                                 سةالم عةبدولَآل     !!خبةينة ذيَر ثرسيارةوة يا نا؟
                                                                                                    


