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  خوله  آۆمه ه  له به رده م دادگادا به  تاوانی آوشتنی هشووی آچی
 
 

، عه بدوال محه مه د یونس 2003 ی سبتمبه ری 29 ، ركه وتی رۆژی دووشه ممه
ناسراو به  خوله  آۆمه ه  له  مه حكه مه ی  ئۆد به یلی به  تاوانی آوشتنی هشووی آچی 

 .   ایی ده آرتدادگ
 

 سایدا له  17 ی آانونی یه آه می سای رابردوودا له  ته مه نی 12هشوو له ئواره ی  
له و آاته وه  باوآی آه  له   .  له نده ن ترۆر آرا و الشه آه ی له  ما خۆیان دۆزرایه وه

 ژر چاودری  نھۆمی سھه می ئه پارتمانه آه یانه وه  خۆی فیدابوو و به  برینداری و له
 .    ، زیندانیكراوهپۆلیس بردرا بۆ نه خۆشخانه

 
رووداوه آه   به  دوو جۆر . ئه م قه زیه یه  ته واوی آۆمه گه ی آوردی له  له نده ن هه ژاند

هه ندێ آه س ترۆرآرنی هشوویان به  مه سه له ی آوشتن به  بیانووی  : بوبۆوه
ۆری ئه ندامانی آۆمه گه ش  نكویان له وه  ده آرد آه  به شكی ز. نامووسپه رستیه وه  دانا

ساب كی وا ههه  به  آار ه  و .  خوله  آۆمه و بۆوه  آه  خوله  آۆمهبۆیه  ده نگ و باس ب
آچه آه ی له  الیه ن ره گه زپه رستانه وه  هرشیان آراوه ته  سه ر و هشوویان آوشتووه  و 

كی آۆنی . داوه ته  خوارباوآیشیان له  په نجه ره  فه  ئه ندام شایانی باسه  آه  خوله  آۆمه
  . یه آیتی نیشتمانی آوردستانه

 
ركخراوی ژنانی آورد دژ به  توندوتیژی به  بیانووی نامووسپه رستیه وه  آه  به  آواك 

بوانه  (  ، له  آاتی خۆیدا یه آسه ر راگه یاندنكی بوآرده وه  ناسراوه
kwahk/com.kurdishmedia.www ( ستی خۆی راگه یاند آه  بریتی بووو تیایدا هه

له به رپه رچدانه وه ی گوگرتن له  دیعایه  و آه وتنه  ژر آاریگه ریی ده سته  و الیه نی 
 آانی نونه رانی قانونیی سیاسیی دیاریكراو، هه روه ها پشبه ستن به  پشکنین و به گه
له وآاته وه  آواك وه آو . به ریتانیی بۆ ده رآه وتنی حه قیقه ت و دابینكردنی دادوه ریی

ركخراوكی باوه ڕپكراو له گه ڵ نونه رانی قانونیی به ریتانی له  په یوه ندی و آارآردن 
 .دایه  بۆ دابینكردنی دادوه ریی

 
له   .   جارێ له   به رده م دادگادا وه ستاوه  بۆ لپرسینه وهتا ئستا خوله  آۆمه ه  چه ند

 ، به م پرۆسه ی لپرسینه وه آه یدا خۆی دانی به وه دا  هناوه  آه  ئه و هشووی آوشتووه



به  بیانووی ئه وه ی آه  ئه مه  له ناو آورددا مه شروعه  و آولتوری آوردی رگا به م  
آواك به  درژایی پرۆسه آه   . یست حوآمه آه ی آه م بكرته وهجۆره  ره فتاره  ده دا، ده یو

دژ به وه  وه ستاوه  آه  آوشتنی هشوو بخرته  قالبی رژه یی آولتورییه وه و ره وایی 
   .   بدرت به  آوشتنی هشوو له به رئه وه ی آورده

 
ن له  ئه ندامانی بۆ له بیرنه آردنی هشوو و به رگریكردن له  دادوه ریی، داوا ده آه ی

آۆمه گه ی آورد و به رگریكه رانی مافی مرۆڤ و هه موو ئه وانه ی به  ته  نگ ئه م 
 . قه زیه وه ن ئاماده ی دادگاییكردنه که  بن
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  Old Bailey Court:  شون 
Old Bailey 

Underground: St. Paul 
 

 به  بیانووی نامووسپه رستیه وهركخراوی ژنانی آورد دژ به  توندوتیژیی 
  

Kurdish Women Action against Honour Killing  (KWAHK) 
Website: www.kurdishmedia.com/kwahk 
Email: kwahk@hotmail.com 
 


