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  سوید- دیی د تازه حمه ئه  ...!!! تایی تا هه  و زیندانی ههکوژ، )پیاو (ی دڕنده، )ژنی (ش شه
کوو یاسای ووتیش  رخۆ ناسراون و وه  سه  ئارام و لهکی گایه کۆمه  بهگای سویدی  رچی کۆمه گه ئه

م  به، )منداڵ(، و) ژن (کانی تی مافه  تایبه  به کانیان پارزراوه مافه
،  تڤ و میدیاکانیان بگرین  یان گوێ له وه کانی سویدی بخونینه رڕۆژنامه گه ئه
جاریش ی  دات و زۆربه ست درژی و کوشتن و بین ڕوو ئه یان ده  ده  به ڕۆژانهوا  ئه

ی  وانه  پچه به، )Aftonbladet (ی دون رۆژنامه. ن) مندال(، )ژن (کان ره قوربانی ده
) ژن (کانیش سه که،  وه سی بو کرده ش که تی شه  دڕندایه وه ونه  به،  وه ڕۆژانی تره

ش  دا ب به م ووته ی کورد له بوو ئمه م هه وه سی ئهتا تر ره رچی سه گه ئه. بوون
  وه کانیه وو جۆرهم  هه یاندن به  ڕاگه چونکه،  تیه یه  کۆمه م کشه بین له نه

  تی له  تایبه زانن به  مرۆڤ کوژمان ده و به وه نه که  ئه وره  زۆر گه  کانی ئمه کشه
م  م باش بوو ئه به،  وه کانه تییه یه  کۆمه ی کشه باره
پیویستم  منیش به. وت که رنه مان به م ئاگره یان پرشی ئه جاره

  . تان پ بناسنم)  ژنه (س م شه زانی ئه

     
  .  ساڵ36ن  مه ته، )Susanne Stark (ناو -1

ی  که  مرده وه ی پکه وه  س هاوکاری بۆ ئه دات به ه ئ پاره
پاش ، دات بی بھۆشی پ ئه ی حه وه دوای ئه. بکوژن
 دوو  وه ختی خه ر ته  سه ی له که ره کی کورت هاوسه یه ماوه
خیزانی ،  وه یباته و ده یان خه ندین ساه  چهی سکه که

 و نتزا  دهگونجاو  باشترین  به م کاته ش ئهتاوانباری
 رتکردنی رت که بۆ که،  کات  ده م تیژ ئاماده ورکی ده ته

ی ئاگای  که ره  هاوسه دا که کاته م له. واو ری خه هاوسه
زانت  باش ده  وا به وه یباته و ده و خه خۆی نییه له
 دواجار.  ترکانی هاوکارهر س  ههفۆن بکات بۆ  له ته
 کوژت و و دهوا ری خه ر هاوسهو  ته  بهودا شیرینی خه له

کی  یه ناو کیسه له ن و پاشان که وورد وورد ده ی که الشه
 بۆ  وه یگوزنه ده ئۆتۆمبیل   و بهنن ی دادهنایلۆن

 ئستا.  وه یشارنه ژر دارکدا ده شونکی نادیارو له
)یدایه میشه  زیندانی هه له، ر کوژ ی هاوسه، )سوسان  .  
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  .  س ساڵنجاو په، )Maria Kisch ( ناو-2
گابریل  (  کاتکدا که له.   بووه وره گه، )تیمیسوارا ( شاری  و له کی ووتی ڕۆمانیایه خه، )مارییا کیش (

ک  یه چاویان به، ی پییاو کوژ، )مارییا (ڵ گه ودا له له، کات مانییا دهۆری ر فه ردانک سه  سه به. ) کیش
 ڵ  گه له،  سویدی هاوتی بوونی ی به، )گابریل (پاشان. ن که  دهرتی دروست وت و ژیانی هاوسه که ده
  وه نی پکه مه ته. بن ج ده خدا نیشته  پایته  بۆ ووتی سوید و له وه ڕنه گه ری ده هاوسه، ی) مارییا(

نجن  نجن هه ی هه که یکوژت و الشه  ده ی دڕنده، )مارییا ( وواو ناکات ساک زیاتر ته، )گابریل (ژیانی
. دات فری ده، )مستۆکھۆ (ریای ری ده نده نزیکی به نت و له ناو نایلۆنکی پالستیکی داده  و لهکات ده

بژی  قسه.  وه دۆزته یاندا ئه که چشتخانه  ناو فنی له، )مارییا (ری مردی  تووکی سهوارو پۆلیس شونه
  یه وه داواخوازی ئه م به،  بکات م تاوانه  نکۆی له یتوانیوه رگیز نه هه، )مارییا (ت دادگای گشتی ده

 تی شاری  تایبه  بۆ ووتی ڕۆمانیا به وه بگوزرته،  تایی زیندانی کراوه  ههتا  ژیانی هه  به  که م سزایه ئه
  .   بووه وره تیدا گه که، )تیمیسوارا(
  
  .  ساڵ40ن  مه ته، )Ulla Jonsson ( ناو-3

، چت رده کو گیانی ده دا تاوه  لدهقۆی شت چه  پشدا چلو هه له
 ژت ی ده گه له  ی و پییاوه یی خوناوی ئه  کوشتنی و الشه  به بۆیه

   مردووی له ی و به  خانۆکه نت به دی ئارام ناگرت و ئاگریش ده
 ملی  قۆ قوڕگی له  چه  به دڕنده، ی) Ulla(. سوتت دا ده ڵ خانۆکه گه
 سوتایی و  ن دوو منداڵ به وکی خاوهبا، ران ئاگر کوژنه.  وه کاته ده
  م تاوانباره ها ئه روه هه. هنن رده دا ده  خانۆکه ش خوناوی له له

دا   کاته و لهمان کاتیشدا  هه و له کانه ره  بھۆشکه ری ماده کشه
دادگای گشتی بیاری زیندانی . بت کی بچوک ده یه دایکی کۆرپه

  .  وه بته ۆ دهتایی ب تا هه هه
  
  
  
  

  
  .  ساڵNatalia Pshenkina( ،26 ( ناو-4
) Natalia( ،ڵ  گه له) Robert Ejerot( ،که یه ماوهو  ئه،  وه بنه ک جیاده  یه  له2004  پاشان له، ژین  ده وه ک پ

وت  وت چاوی پبکه یه ی ده وه ناوی ئه به، )تالیا نه(، کوژرت ده، )ڕۆبرت (ی ڕۆژه
ند   دوای چه له،  وه کاته رگا ده ده) ڕۆبرت (م کاتک به، کات نی دهردا سه

 ن کۆدی که ن و ناچاری ده به ڵ دوو هاوکاریدا شاوی بۆده  گه ک له یه چرکه
 ژووری دانشتندا دایکوژن و فیی   بۆ بت و پاشانیش لهحیسابی بانقیان

ی  که  حیسابی بانقه له.  وه  بانیۆکه ناو نه یخه دهو دوای  ستخانه  ناو ئاوده نه ده ئه
 تاوانی سزای کوشتن دادگایی  مویان به ئستا هه. ن که رده  کرۆن ده200 000

 . تایی تا هه هه  به سزای زیندانی ناڕازییه، ش) تالیا نه (کراون و
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 .  ساڵ38ن  مه ته، )kerberg� Anne ( ناو-5
) رده، )ئاننک داده ڵ چه گه ی له که بۆ کوشتنی مکیدا پالنژن و ند هاوکاربهن  که  ناچاری دهزۆر  بهڕ  

، )رتلیا سۆده (ی  ناوچه ک له یه ریاچه  دهن بۆ ر بکه فه ی خۆی سه که ئۆتۆمبیله
بۆ شتنیان  گه گرت و به ده  ههمتیژ کی ده قۆیه ڵ خۆیدا چه گه خزانی تاوانبار له

ماری  تی ده تایبه به، ن که دنی بریندار دهر ن و گه ده قۆی ل ئه ندین چه  چه جگاکه
،  گومانی تاوان پشدا به دادگا له. چت رده ج گیانی ده ست به بن و ده قوڕگی ده

ی  رز سزاکه م دواجار دادگای به به،  وه تهنب سزا بۆ خۆی و هاوکارانی ده
   تاوانباره م ژنه ها هاوکارانی ئه روه هه، تایی تا هه گۆڕت بۆ زیندانی هه ده
  .  وه ته مان سزایان بۆ باوه هه
  

  .  ساڵ51ن  مه ته، )Cecilia Modig ( ناو-6
، بت وی پشو ده شه، کوژیت  ده که  پیاوه ی دڕنده) سسیلیا ( ی که وه و شه  ئه
وی   ناکاو شه م له به. گن نگ ده و ئاهه وه خۆنه  ده وه و پکه  شه کو نیوه تاوه
   لهڕوات پیاوکوژ ده، ی) سیسیلیا(، وی خون  شه بت به ن دهنگ گا ئاهه
  کوژت و پاشان به  ده  ساه56ن  مه  پیاوی تهک دنت و قۆیه چه  که قه موبه

ر   سه یھنت له یشورت و ده  ئاو ده و به یبات بۆ ناو بانوکه ڕاکشان ده
نت و  ری خۆی داده یر سه ژ ونت و باسکی له یخه  ده سکه  دووکه وه  خه خته ته
وت  ین شه ک بده پشوویه   هاتووه وه ئیتر کاتی ئه، ویت ت خۆشه وسا پیی ده ئه

، بت واوی هه  ته ی ڕۆشنایی به وه یانی پش ئه به. !!!یانی کو به شاد تاوه
.  فریایی نه کات و بگه  هاوار ده وه  باکۆنگه سکی ترو له کات بۆ که فۆن ده له ته
ی  م پالنه  دوو ساڵ ئهپش، )سسیلیا ( بت که  دادگادا ئاشکرا ده جار لهدوا

.  ی کوشتوه که  پیاوه ی بۆیه که خانوه نی  خاوه  ببت بهی وه  بۆ ئه داڕژاوه
  .  وه تایی بۆ بییه تا هه  سزای زیندانی هه 2006ی  ی دوانزه  نۆزده دادگای گشتی له

  
   رچاوه سه

1- http://www. aftonbladet. se/  
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