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دةمةوص ئةوةت ثص رابطةيةمن كةهةموو .. ميهرةبانةكةم... فريشتةكةم  دوعا 

هةرطيز ناكرص كوشتين . ئصمةي ذنان بؤ تؤ خةمبارو كؤس كةوتووين
 هةرطيز ...نا. تؤيةكي بص طوناة و ثاك و جوان بةووشة طوزارشي لصبكرصت

ئةو ثياوة نامرؤظدؤستانةي دلَي . رش لةئازاري ناو دلَمان بكةينناكرص طوزا
ئةوانة نازانن . تؤيان كوشاندنةوة هةرطيز ماناي خؤشةويسيت نازانن

 كةخؤشةويسيت سنوري نيةو هةركاتصكيش مرؤظ خؤشةويسيت بكات
تيدا هيض هةرطيز بري لةئاين و كةلتورو زمان ناكاتةوة ، ضون ئةم فاكتةرانة لةبةرامبةر خؤشةويس

من و هةموو ذناين ديكةي جيهانيش ئةو رؤذة لةبري ناكةين كةتؤيان لةبةردةم دةيةها ثياوي .  ناطةيةنن
 هيوادارم ئةو من دةزامن  ئةو خؤشةويستيةي تؤ كردت ئازار ئامصز بوو، بةآلم. نامرؤظدؤستدا بةردةباران كرد

من و هةموو هاورصكامن . ةبصتصكةلَ بةئازار نهةموو ئةواين ديكة دةيكةن خؤشةويستيةي 
لةخؤثيشاندانةكةي ستؤكهؤلَمدا بةشداري دةكةين و لةثصناوي نةهصشتين هةرةشةو توندوتيذي و كوشتين 

  .  لةتةواوي عرياقدا ببصتة رؤذي عاشقانئاثريلهةولَ دةدةين بؤ ئةوةي حةويت . شةرفدا خةبات دةكةين
 نامرؤظدؤستانةي تؤيان بةردةباران كرد)) ئاذةلَة((  ئةو ثصم خؤشة لةدوا ثةيامي مندا ئةوةت ثص رادةطةيةمن

ارصكي دي كارصكي لةو جؤرة ئةجنام سزاي دادثةروةرانةي خؤيان وةردةطرن و تا لةذياندا ماين ناتوانن ج
  .بدةن

دةخوازم لةو ئاذةآلنةش بثرسم كةضيتان لةو مةرطة دةستكةوت؟ دةخوازم بةهةموو ئةوانةي دوعايان 
من هيض   . بلَصم كةئصوة مرؤظ نني، ضون ئصوة لةماناي خؤشةويسيت و رصزطرتن تصناطةنبةردةباران كرد

  . دلَخؤشي ئصوةم لةثاي طوشتين ئةو روحة بصطةردو ثاكةدا ثص سةير نية ضون ئصوة بص ويذدان و بص دلَن
. ةر بضصتئةم مةرطةساتة وا بةسانايي بةس  باوةأيش مةكةن...ئةمةي ئصوة نواندتان تةا دلَؤثصك بوو

هيوادارم هةموو . ئصمةي ذنان لةخةبات بؤ وةدةستهصناين ئازادي و مافةكاين خؤماندا بةردةوام دةبني
ي فريشتة لةيادةوري خؤياندا بةزيندويي )) دوعا(( مةرطةسايت بةردةبارانكردين مرؤظةكاين ديكةش 

  .صلَنةوة
  ا تؤش دوعاي فريشة، لةطةلَ خؤشةويسيت رصزي هةتاهةتايي ئصمةد

  . بؤ هةتاهةتايي  ضاوةكانت لصك بنص و ئارام خبةوة
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Sluta döda kvinnor på grund av deras heder… 
Doua min ängel och min sötnos.. 
Doua jag vill säga till dig att vi alla kvinnor i hela världen blev grovt  
ledsna för det som hände dig. Att döda en tjej som du så oskyldigt, ren och  
vacker, går det inte att beskriva med ord. De där omänskliga männen har inget hjärta och vet 
inte  
vad ordet kärlek betyder.  De vet inte att kärlek har ingen gräns, och när  
man blir kär så tänker man inte ens på religion eller kultur eller språk,  
för det har ingen betydelse för kärleken 
 
Det går inte beskriva smärtan i  
alla våra hjärtan. . Doua jag och alla kvinnor i  
världen kommer inte att glömma den dagen de stenade dig inför tiotals  
omänskliga män. Och jag vet att din kärlek gjorde ont men jag hoppas att  
alla andras inte kommer att göra ont. 
 
Jag och alla mina vänner kommer vara  
med i demonstrationen här i Stockholm och vi kommer att kämpa för att stoppa  
hedersmord, hedersvåld och hot. Och vi kommer att försöka göra så att den 7  
april ska det bli alla hjärtans dag i Iraq. Och det sista jag vill berätta  
för dig är om de där omänskliga ”djuren” som stenade dig alla de kommer  
rättvisas och kommer inte att kunna göra om det en gång till i deras liv… 
  
Jag vill kort fatta mig lite om ni er ”djuren”. 
Vad vann ni på er mord?? 
Jag vill säga till er alla ni som stenade Doua ni är inte ”människor” för  
att ni vet inte vad ordet kärlek och respekt betyder. Jag förvånar mig inte  
över att ni var så glada när ni dödade den rena själen, för ni har ändå  
inget hjärta. 
 
  
Jag tycker att det här var droppen, och tro inte att det kommer gå över så  
lätt som ni tror., för vi kvinnor kommer kämpa för våran frihet och  
rättighet. 
Och jag hoppas att ni alla som är en människa glömmer aldrig den  
oförglömliga dagen när våran ängel blev stenad.. 
  
  
  
Villa i fred våran ängel. 
Och sov gott. 
Respekt och kärlek för alltid. 
 
 


