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  دیی د تازه حمه ئه ... کرت ر منان دادگا ده  تاوانی سکسی بۆ سه به، )وتۆبۆری ( شاری ری تیپی کچان له ڕاهنه
  سوید

ی   ساهری چل ر ڕاهنه  سه پاند به شت مانگی سه سزای دوو ساڵ و هه، دادگا
ر  سه  کاته ست درژی سکسی ده  ده ی ساکه ماوهر  ڕاهنه. ن دوو منداڵ خاوه

  .  ساڵ ژده ن هه مه چکی خوار تهک
ر  ست درژی سکسی بۆ سه  تاوانی ده به،  تیپکی کچانی ۆتۆبۆری  ری  ڕاهنه

  . درت مندان سزا ده
ڵ کچکی   گه ندی له یوه رگرت و په توانت سود وه ئه،  وه شق پ کردنه  هۆی مه به
کو مانگی  زارو پنج تاوه  دوو هه مانگی نۆی له. ستت ببه،  ساڵ ن چوارده مه ته
ر  به له.  رگرتووه  وه ه سکسی هندی پیوه م کی له که، س زارو شه شتی دوو هه هه

وا  ئه،  ی جووت بوه  گه ناڕازی له ی به که ره رامبه ها به وه هه، ر منداڵ و  سه کاته ست درژی ده ی ده وه ئه
، دادگا، یدا  دادگای ناوچه له، بو بکرت ره  قه که ی کچه وه هبۆ ئ. کرت شت مانگ زیندان ده دوو ساڵ و هه

ک   وه که  کچه درت به شدا ئه وه ڵ ئه گه رداو له ر ڕاهنه  سه پنت به سه  دهکرون) 130 000 (سزای
، میش بدات  کچی دووه کرون به، )9000 (بت کرت و ده  تاوانکی تر دادگایی ده ها به وه ر هه. بوو ره قه
  . ری  سه ست درژی سکسی کردۆته  ده که

http://www. aftonbladet. se/vss/goteborg/story/0، 2789، 946508، 00. html 
.  تۆمار کردووه یان که ری تیپه شق پکه هرو م  ڕاهنه  بیاری خۆیان سکایان دژ به  به که ردوو کچه  هه
   له1992 و1991 سای   له که ندامانی تیپه موو ئه هه.  ساڵ  پانزه شتۆته نیان گه مه  ئستا ته م دوو کچه ئه

، )) sms   ڕگای  له مۆبیل ر به  ڕاهنه  کهیه وه سته ده  بهکی تری یه گه ها دادگا به روه هه. دایک بوون
  پۆلیس له.  ندامی زاوزی گرتووه ی ئه ندین ونه کات و چه اوای جووت بوونی ل دهد، ) نامه(

 . ی ڕووتو سکسیدا بگرت ندین ونه ر چه  سه ست به تی ده ی خۆیدا توانیویه وه لکۆینه
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