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 : شاخەوان شۆڕشمارک بوو(ی یزار خەزرەجی لە دانە)کە تاوانبار نوەاڵمێک بۆ 
 

 دەرسیم دیبەگەیی
 

، لە فەیسبووکی خۆیی و ماڵپەڕی دەنگەکان وتارێکی دا(01.07.2022)هەینی، ڕێکەوتی    لە ڕۆژیشاخەوان شۆڕش،  
باڵوکردۆتەوە.   بوو(دا  دانیمارک  لە  خەزرەجی  نەزار  تاوانبار  )کە  ناوی  زیاترلەژێر  مەبەستی  و    بە  دەوڵەمەندکردن 

، بەاڵم هەم کاتی ئەوەم  بۆچوونەکانی خۆم لەو چەند خاڵەی خوارەوەدا دەخەمەڕوو،  یەکە ڕاستکردنەوەی چەند هەڵ
بێنم کە هاوکارمان بووینە، هەم ئەو بابەتە بۆ ئەو    ەانو ڕێکخراو، کۆمەڵەی کوردی و کەسنییە کە ناوی تەواوی ئە

 : بکەمیان ەکانناوئاماژە بە  مەبەستە تەرخان نەکراوە تا یەکە یەکە
نزار  یەکەم:   ئەوەی  پێنجشه  ،خەزرەجیدوای  )ممهله ڕۆژی  پارتی دیموکراتی یارمه  (دا به14.3.1996، ڕێکەوتی  تی 

و دوو ڕۆژ دواتر بەرەو زاخۆ دەڕۆن    ئاکرێ،و کاتژمێر دوازدەی شەو دەگاتە  لە موسڵ دەرباز دەکرێت    کوردستان
ڕۆژی  بەرەبەیانی  واتە سێیە  لە  )  مدا،  بەجێدە  ،(17.03.1996ڕۆژی  ڕۆژی کوردستان  لە  دواتر  تورکیا،  بەرەو  ێڵن 

ن و  ئورده  ند ساڵێک لهربردنی چه سهدوای بهی پایتەختی ئوردەن دەڕۆن،  -( بە فڕۆکە بەرەو عەمان21.03,1996)
چه  و  سهئیسپانیا  لهند  بۆ  )  لە ن،ندهردانێکیشی  دانما03.07.1999ڕۆژی  دەگاتە  ئاماژەم رک(  کە  مێژووانەی  ئەو   ،

لەژێر زەمینی (دا  Aldi Pose) کیسی بازاڕی ئاڵدی  پێداون هەمووی خەزرەجی بە دەستی خۆی نووسیویەتەوەو لە  
پارتی ماڵەکەیدا   دەسەاڵتی  ژێر  و  کوردستان  لە  شەو  ماوەی سێ  بۆ  هەمووی  بە  خەزرەجی،  نزار  هێشتووە.  جێی 

باوەڕ ناکەم جگە لە بەرپرسانی پارتی لە ناوچەی دهۆک هیچ کەسێکی دیکەی  دیموکراتی کوردستان ماوەتەوە، بۆیە  
نووسەر نووسیوێتی بێ ناوهێنانی هیچ سەرچاوەیەک. ئەوەی کە  دیبێت، یان )سەردانی ئەمالو ئەوالی کردبێت( وەکو  

 بەاڵم بەدڵنیایی دواتر لە عەمان و لەندەن سەران و بەرپرسانی کوردی دیوە.  
 

)بدووەم:   بابل(،  پالنی  العراقي(دا  کە  رج  النظام  تغییر  )عملیة  ناوی  ) لەژێر  لە   دا(27.04.1996لە ڕێکەوتی  لە عەمان 
( کە جیاوازییەکە زۆرە و ناکرێت هەڵەی نووسین 42( الپەڕەیە نەک )112ژمارەی الپەڕەکانی )ئوردەن نووسیوێتی،  

)بێت،   ئەو  ڕۆژنامەنو112کە  لەالیەن  ئاڵدی  کیسی  لەناو  الپەڕەیە   )( تۆپسوی  یاکوب  ( Jacob Topsøeوس 
ئێراق، گاردی کۆماری،  ناوەڕۆکی پالنەکە  دۆزرانەوەو دوانە پۆلیس و داواکاری گشتی.   چەند زیاتر پێکهاتە سوپای 

)المسالک المفتوحة لنا(، )ما طرح علی األصدقاء قبل  بابەتێک بە ناویەکانی )دراسة عن عملیة تغییر النظام في العراق(،  
گۆڕینەوەی األردن: عناصر المخابرات العراقیة في السفارة العراقیة وداخل عمان(،    -)عملیات عمان  علیە(،    مجیئي وإتفق

نامە لەنێویاندا نامەی دکتۆر ئەیاد عەالوی بۆ خەزرەجی بە مێژووی ) (، نامەی خەزرەجی بۆ 02.04.1996چەندان 
ڕی  )تڕۆبەرت  )Robert Richardچارد  مێژووی  بە  ، پزیشکی پشکنینی  ڕاپۆرتی  چەند کۆپییەکی  ( و  20.04.1996( 

لە هیچ الپەڕەیەکدا پالنی چۆنێتی .  زۆر باوەڕی بە خەون هەبووە نزار  کە    خەوننامەشرۆڤەکردنی  کۆپی ڕۆژنامەکان و  
، دەشێ ئەو بابەتەیان نەگەیشتبێتە دەستی ڕاکێشانی ئەفسەرانی دژە ڕژێمی تێدا نییە بۆ ئامادەکردنیان بۆ کۆدەتایەک

بۆی نییەمن  سەری  لە  زانیاریم  هیچ  لەکاتی !  ە  خەزرەجی  نزار  ئاڵدی،  کیسەی  ناو  زانیارییەکانی  بەگوێرەی  هەر 
کان بەناوی )محەمەد حوسێن عەبدولکەریم( سەردانی کردوون تایبەتە  سەردانی کردنی پزیشک و نۆڕینگە پزیشکییە
شاری حوسێنی پزیشکی )مستشفی   -انە  خزمەتگوزاری پزیشکی شاه  بۆ ئەوەی نەناسرێتەوە، بەاڵم لە نەخۆشخانەی

   مدینة الحسین الطبیة(دا بەناوی خۆی پشکنین و چارەسەری بۆ کراوە.  -الخدمات الطبیة الملکیة 
 

)  ەم:سێی بەشی  دیمانەکەی  6لە  کە    ،خەزرەجینزار  (ی  )ئەلعەرەبی(دا  کەناڵی  أخری(ی  روایة  )وفي  بەرنامەی  لە 
ل في حلبجة وحملة األنفال(دا لە ڕۆژی لەژێر ناوی )ماذا حصکەشی دەکات و  ڕۆژنامەنووس )بەدرەدین ئەلسائیغ( پێش
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(دا لە کەناڵی )یوتوپ( دانراوە، باسی ئەوە ناکات کە جەالل تاڵەبانی بانگهێشتی بەریتانیای کردبێت و بۆ 03.05.2022)
د بارزانی سێ ڕۆژیش الی  ماوەی هەفتەیەک الی مام جەالل و فوئاد مەعسوم مابێتەوە، یان لەسەر بانگهێشتی مەسعو

،  لە بەشەکانی تر باسی کردبێت بەاڵم بەشەکانی ترم بەتەواوی گوێ لێ نەگرتووەهۆشیار زێباری مابێتەوە، دەشێ  
   .ئاماژەی بە سەرچاوەکە دەکردبە دروستی و ڕێک خۆزگە شاخەوان 

 
و لە یەکەم چاوپێکەوتنی خۆیدا ( دەگاتە دانمارک، ئە 03.07.1999ڕۆژی )  لە   ،خەزرەجیەم: دوای ئەوەی نزار  چوار

ئەنفالەکان   شااڵوی  کردنی  سەرکردایەتی  لە  خۆی  ڕۆڵی  باسی  دانمارک،  پۆلیسی  کوردلەگەڵ  بەاڵم دەکات  لەدژی   ،
ەکانی و سەرپەرشتی کردنی شااڵو   کردن نکۆڵی لە بەشداری پەشیمان دەبێتەوە و  لە قسەکانی پێشووی  دوای ماوەیەک  

لەنێوان خۆیی و وەرگێڕەکە ڕوویداوە،    ێکتێگەیشتنئەوە دەگەڕێنێتەوە کە بە هەڵە لێکدەکات، هۆکارەکەشی بۆ    ئەنفال
بووەو زمانی عەرەبی و دانمارکی سەدا سەد زانیوە،   مافی کە وەرگێڕەکە وەرگێڕێکی کورد  پێنەدانی  بۆیە هۆکاری 

خەزرەجی  نزار  بە  گوایە  پەنابەری  بووەو    کە  سوپا  ئەرکانی  سەرۆکی  لەبەرئەوەی  کردنی تەنیا  بەشداری  گومانی 
ڕاستیەکەی ئەوەیە ڕاست نییە، بەڵکو  لە باشووری کوردستان،    دا(1988تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی لێبکرێت لە ساڵی )

بۆ پۆلیس کردووە بۆیە ئەوان ئەو   کردنی خۆی لە شااڵوەکانی ئەنفال  خۆی باسی ڕۆڵی سەرکردایەتیلە سەرەتادا کە 
 ەو تۆمەتبارە و دەستی هەیە لە کۆمەڵکوژکردنی کورد لە کوردستان.بۆچوونەیان ال دروست بووە کە ئ

دکتۆر  ئەنفال،  لە سەرپەرشتیکردنی شااڵوەکانی  نزار خەزرەجی  ڕاکردو  تۆمەتباری  ڕۆڵی  لەسەر  زیاتر  زانیاری  بۆ 
قادرکەمال   د  سەید  نەمسا  پایتەختی  ڤیەنای  لە  و  نێودەوڵەتی  یاسای  لە  بڕوانامەیە  هەڵگری  کە  و   ەژیتبەرزنجی، 

(دا 13.02.2003ڕۆژی )( خولەکی پێش نیوەڕۆی  11:35کاتژمێری )، لە  ئەندامی ڕێکخراوی پارێزەرانی بێسنوور بوو
عیسا تەها سەرۆکی پارێزەرانی بێسنوور گوتی: نزار دەڵێت من ئەنفالم کردووە و  خالید  دکتۆر  بە تەلەفۆن پێی گوتم: ) 

ئێوەش  نەمکردووە،  بڵێم  نییە دەبێ  ناوبانگی    بەاڵم چارم  ئەگینا  بدەن  بۆ  لە (ئێراق و سوپا دەچێت  عەرەب،هەوڵم   ،
( کرد  22.02.2003ڕۆژی  کەمال  دکتۆر  بۆ  تەلەفۆنم  لەگەڵ  (دا  کردووە  قسەم  کە  ڕابگەیەنم  پێی  ئەوەی  بۆ 

( بلەذ  ئێکستغا  )Ekstra Bladڕۆژنامەنووسینێکی  ڤێستبێرگ  نیلس  بەناوی   )Niels Westberg  )  ئەو  و دەیەوێت 
گوتم: )من قسەم ، یەکێکتان بۆ ئەویشی بکات،  کە لە زاری نزار خەزرەجی بۆ تۆی کردووە  عیسا  خالید  دکتۆر  قسانەی

و دانمارکی  برادەرێکی  لەگەڵ  ڕۆژە  کرد  ئەو  تۆ  کە  باسکرد  بۆ  باسکرد،    ئەوەم  منت  ڕاستەوخۆ بۆ  دەیەوێت  ئەو 
کر ئەنفالم  گوتویەتی:  کە  ببیستێ،  خۆتانەوە  زاری  لە  نزار  بەاڵم  قسەکانی  و دووە  ئێراقی  جەیشی  سومعەی  لەبەر 

لێبکەم  سومعەی عەرەب نکۆڵی  ناچاری  بە  نا، (،  دەبێ  یان  دەبێت  ڕازی  بزانم  بڵێم  خالید  بە  دەبێ  )بەاڵم  ئەو گوتی: 
گوتم: باشە، .  نییە(ەچونکە ئەو وەکو برادەرایەتی بۆی باس کردووم. ئەگینا بێ ڕەزامەندی ئەو قسە بکەم خیانەتی مه

سێ ڕۆژ تێپەڕی هیچ وەاڵمێکی نەبوو،  بکەیت و وەاڵمم دەیتەوە(.    خالیدم بە زووترین کات قسە لەگەڵ دکتۆر  هیوادار
( لە ڕۆژی  بەر  25.02.2003بۆیە  ئەو  بەاڵم  لێکرد،  وەاڵمم  داوای  و  کرد  قادر  کەمال سەید  دکتۆر  بۆ  تەلەفۆنم  (دا 

ت بەو ڕۆژنامەنووسە دانمارکییە گوتیە(، لە  -ا تەهاعیسخالید  لەوەی وەاڵمم بداتەوە پرسی: )تۆ ناوی من و دکتۆر  
بە هاوارەوە گوتی: )کێ بە تۆی گوتیە ناوی ئێمەی پێبڵێت، بۆ لەخۆتەوە ئیشی گوتم: )بەڵێ پێم گوتووە(، ئەو  وەاڵمدا  

  پێ دەچووعیسا قسەی کردبوو،  خالید  سەربەخۆ دەکەیت(، بە توندی تەلەفۆنەکەی داخستەوە. دیاربوو لەگەڵ دکتۆر  
کانی نزار خەزرەجی نەبووە قسە  شئامادەهەم گلەیی لێکردبێ کە ئەو قسەیەی ئەوی بە من گەیاندووە، هەم    یشئەو

بچێت، سەدام  سوپای  و  ئێراق  عەرەب،  سومعەی،  نەوەک  بگەیەنێ  دانمارکییەکان  ڕۆژنامە  کەمال بۆیە    بە  دکتۆر 
سەید قادر زۆر توڕەبووم، بەاڵم دانم   یکتۆر کەمالتووڕەیی خۆی بەسەر مندا باراند. لەو هەڵسوکەوتەی دبەمشێوەیە  

گرت ئەوەیبەخۆمدا  لەسەر  بەڵکو  داخستم،  لەسەر  تەلەفۆنی  کە  لەبەرئەوەی  نەک  بڕوانامەی  وەکو    ،  کە  دکتۆرێک 
هەبێت،   یاسا  لە  تەنیا  دکتۆرای  لە  کەچی  مانەوەی  بێسنوور    ڕێکخراویلەپێناو  حدود/ پارێزەرانی  بال  )محامون 

Lawyers Without Borders  ) چاوپۆشی لە تاوانی تاوانبارێک بکات کە ئەنفالی کورد و کیمیا بارانی هەڵەبجەی
تر تاوانی  سەدان  و  دەیان  لەگەڵ  چی  کردبێت،  چاوەڕوانی  دەبێ  کەمال  ،  دکتۆر  خیانەتی  !  بکرێتلە  پیشەیی ئایە 
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دەمویست  تمانی کردە قوربانی مهنەکەی؟  گەورەترە لە خیانەتی نەتەوەیی و نیشتمانیی، بۆیە ئەو نەتەوەو نیش  (مهەنی )
عیسا  خالید  دکتۆر  الی  کە  خەزرەجی  نزار  قسەیەی  ئەو  قادر  کەمال سەید  دکتۆر  یان  عیسا،  خالید  دکتۆر  سەرەتا 
نزار   لەدژی  ئەوان وەکو شایەدێک  پۆلیس و  بیگەیەنمە  باڵوبکرێتەوە، دواتریش  دانمارکی  لە ڕۆژنامەکانی  کردبووی 

بەاڵم دکتۆر کەمال سەید قادر ئامادە نەبوو لەپێناوی کورد و کوردستان خیانەت لە پیشەکەی خەزرەجی بەکاربێنم،  
خیانەتی  هەم  ڕاستیدا  لە  کە  نەبێت،  پیشەیی  خیانەتی  کردیان  عیسا  خالید  دکتۆر  و  خۆیی  کە  ئەوەی  وەکو  بکات، 

ئەو دوو پارچە کاغەزەی اوان(.  پیشەیی و هەم شاردنەوەی تاوانە )شاردنەوەی تاوانیش دەکاتە بەشداری کردن لە ت
کە لەخوارەوە دایاندەنێم، هی ئەو کاتەن کە قسەم لەگەڵ دکتۆر کەمال سەید قادر کردووە و کورتەیەک لە گفتوگۆکانم 

 نووسیوە.   
  

، سلێمانی(  /1967)   ساڵحسدیق  جەمال    سلێمانی(،  /1969ساڵح ) سدیق  ەم: میدیاکانی دانمارک لە ڕێگەی جەالل  پێنج
ڕ کوردانەی  ڕەشید  ەئوف  سەمیر  ئەو  تەواوی  و  لە  تاڵەبانی  دانمارکی  زمانی  فێربوونی  خوێندنگەی  شارۆچکەی  لە 

، بۆیان  کوڕە بچووکی خەزرەجی پێکەوە دەبن  یو محەمەد  ی هاوسەر-لوتفیە س. فوئادلەگەڵ  (  Slagelseسلەیلسە )
کردنی   کیمیاباران  و  ئەنفال  سەردەمی  پێشووی  سوپای  کە سەرۆک  ئینجا ئاشکرابوو  دەژیت،  دانمارک  لە  هەڵەبجە 

   ئاشکرا کرا.
شێلەند  ڤێست  پەنابەرەکانی  تەواوی  بۆ  بوو  خوێندنگە  تاکە  سلەیلسە  لە  دانمارکی  زمانی  فێربوونی  خوێندنگەی 

(Vestsjælland  ،)  ،شێلەند دوورگەی  خۆرئاوای  خەزرەجی  واتە  نزار  سلەیلسە زۆرجار  خوێندنگەی  لەبەردەم 
مەدی دەکرد تا دێنە دەرێ و بەرەو ماڵ پێکەوە بچنەوە. هیچ کام لە کوردەکان نزار خەزرەجی چاوەڕێی لوتفیە و محە

ناناسنەوە تا ئەو ڕۆژەی کۆنە ئەفسەرێکی سوپای ئێراق لە بەردەم خوێندنگەکەدا چاوی بە نزار خەزرەجی دەکەوێت 
دەکات باس  کوردەکانی  بۆ  سوپا  و  ئەرکانی  سەرۆکی  کۆنە  خەزرەجی  نزار  ئەوە  ئێراقەکە  تێکڕا ی  کوردەکانیش   ،

بەڕێوەبەر و  خوێندنگاکە  بەڕێوەبەرێتی  سوغو  ێتدەچنە  شارەوانی  هەمان ی  لە  نایانەوێت  ئەوان  کە  دەڵێن  پێیان  و 
لەگەڵ خەزرەجی  خوێندنگا لە سلەیلسە لەگەڵ ژن و منداڵی ئەو کوردکوژە بخوێنن، یان لە سوغو لە هەمان شار ژیان  

خانەوادەکەی   سەرو  کۆمەڵکوژی  چون  ، ببەنە  و  هەڵەبجە  کیمیابارانی  ئەنفال،  )زامی  ئەوان  ڕۆژانەی  دیتنی  بە  کە 
نوێ   لێ  گەورەبێتەوە.  دەکورد(یان  کێشەکە  ئەوەی  بەڕێوەبەرێتی    تربۆ  سلەیلسەنەبێت،  دەدەن  خوێندنگەی   بڕیار 

خەزرەجی    لوتفیە محەمەد  دەکەنەوە.  و  ماڵیان  ڕەوانەی  و  ڕاگرن  خوێندن  کوردەکانلە  نابن،   بەاڵم  ڕازی  بەوەندە 
ئەمەش بووە هۆکاری  فشار دەخەنە سەر شارەوانی سوغو کە خەزرەجی و خانەوادەکەی لەو شارە دەرکەن،  بەڵکو  

، ئەگینا میدیای دانمارکی خۆیان هۆکاری  بکەنەوەپۆلیس و میدیای دانمارکی لێ ئاگادار    شارەوانی سوغو  ئەوەی کە
نەبووینە خەزرەجی  نزار  کوردەکان  ،خەزرەجی  نزار.  دۆزینەوەی  الی  پەنابەران،  کەمپی  و    ،لە  دانمارک  پەنابەرانی 

 بۆیە درەنگ ئاشکرا بوو.  سوغو خۆی بە )عەبدولڕەحمان( ناساندبوو
  

هەفتەیەکەم:  شەش چەند  ڕێک    ،نەک  )بەڵکو  کاتژمێری  )1لە  ڕۆژی  نیوەڕۆی  ئەحمەد 04.02.2003(ی  لەگەڵ  (دا 
ئەندامی کۆمیتەی خستنەگەڕ تاڵب  لەگەڵ کارمەندێکی  دادگاییکردنی  ی هەوڵەکان بۆ  عەزیز  نزار خەزرەجی،  تۆمەتبار 

( گشتی  )Statsadvokatداواکاری  کاستن سۆنەگۆرد  بەناوی   )Karsten Søndergård بەناوبراوم و  دانیشتین   )
ئێوە  )گوت:   گەر  ڕادەکات،  دانمارک  لە  خەزرەجی  نازار  نزیکانە  لەم  وایە  پۆلیسەوە  پێمان  ڕێگەی  ن نەدەهەوڵ  لە 

بیرگیتە ئەو داواکاریەی ئێمە بگەینیتە  دەکەینەوە تاوەکو تۆش    ئاگادارت  کەن. بۆیە چاودێری پۆلیسی لەسەر توندتر ب
چونکە ئێمە وەکو میللەتانی خۆرهەاڵتی   ،پێمان وایە ڕادەکات  هۆکاری ئەوەی کە(،  Birgitte Vestbergڤێستبێرگ )

و ناوچەین، نزار خەزرەجی هەموو ڕێگا یاساییەکانی گرتەبەر بۆ خۆ ناوەڕاست باشتر شارەزای کلتوری میللەتانی ئە
و   ڕێگەپێداندزینەوە  خۆڕزگارکردن  بەناوی  دادگاییکردن  دەرچوونی    لە  دانمارک  بۆ  پاساویلە  گوایە   بە  ئەوەی 

ێمان لەپێناو ڕووخاندنی سەدام و ڕژێمەکەی، بەاڵم شکستی هێنا و سەرکەوتوو نەبوو، پ  دەکاتسەرکردایەتی سوپا  
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لەمەودوا  بەدڵنیایی  بۆیە  دانمارک،  لە  یاسایی  بەشێوەیەکی  دەرچوونی  لە  بووە  بێئومێد  بەتەواوی  ئێستاکە  ئەو  وایە 
ڕێگەی نایاسایی دەگرێتەبەر کە ڕاکردنە، ئەوە کلتور و خەسڵەتی زۆربەی کەسانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە لەوانەشە 

 ناوەڕاستە(.  بەاڵم زۆرتر هی خۆرهەاڵتی ،هی هەموو جیهان بێت
بۆ ئەوەی چاودێری  ،  داواکاری گشتیی  -بگەیەنێتە بیرگیتە ڤێستبێرگکاستن گفتی دا ئەو ئاگادارکردنەوەو داوایەمان  

(دا  18.03.2003ڕاکردنی نزار خەزرەجی لە دانمارک، لە ڕۆژی )  بەاڵم دوایکات،  ڕانەچڕتری خەزرەجی بکرێت تا  
گفتوگۆیەی  باسی   )ئەو  کاستننێوان  (ی  14.02.2003ڕۆژی  و  کیێل -سۆنەگۆرد  خۆمان  ڕۆژنامەنووس  بۆ  م 

( )  ،(Kjeld Christiansenکغێستیانسن  بالذ  ئێکستغا  ڕۆژنامەی  ئەوەی Ekstra Bladetلە  دوای  کەچی  کرد،  (دا 
کاستن دەکات، ئەو وەاڵمی کیێل ناداتەوەو تەلەفۆنەکە دەداتە دەست بیرگیتە ڤێستبێرگ، ئەویش   بۆ  تەلەفۆنناوبراو  

)ئەوە  سەر گوتبووی:  و  دەردەخات  خۆی  من  سوڕمانی  نوێیە(بۆ  و  شتێکی  ئاگادارکردنەوەکە  نابێ  کاستن  کەواتە   ،
گەیاندبێت ڤێستبێرگ  بیرگیتە  بە  ئێمەی  عەزیز   . داواکەی  دەرسیم  ئەحمەد  )و  ڕۆژی  لە  کاستن 14.02.2003،  (دا 

 ی تۆمەتبار نزار خەزرەجی لە دانمارک.  مان ئاگادارکردەوە، کە دەکاتە مانگ و نیوێک بەر لە ڕاکردن-سۆنەگۆرد
ڤێستبێرگ  ساڵBirgitte Vestberg)  بیرگیتە  شەست  تەمەن  لە (2002)  (ی  بوو  گشتی  داواکاری  پێشتر  کە   ،
داواکاری سەرۆکی    ، وەکوداد(دا لەالیەن وەزارەتی  2002(، لە سەرەتای مانگی شەشی ساڵی )Fynدوورگەی فیون )

دەست (،  Statsadvokat for Særlige Internationale Straffesagerڵەتییەکان )گشتی بۆ تاوانە تایبەتە نێودەو
بۆ ئەوەی سەرپەرشتی لێکۆڵینەوەو دادگاییکردنی تۆمەتبار    ، نیشان کراو دامەزراندنی دەزگاکەی سەرەوەش ڕاگەیەنرا

 کرێت لە واڵتی خۆیاندا.( کەسی تر بکات، کە هەر شازدەیان گومانی تاوانی کۆمەڵکوژییان لێدە15نزار خەزرەجی و )
نوێیەیدا لەو پۆستە  مانگ  بیرگیتە ڤێستبێرگ، دوای دەست بەکار بوونی  لەبە یەک دوو  وەاڵمی پرسیارێکدا گوتی:   ، 

   )لێکۆڵینەوە لە دۆسێی نزار خەزرەجی کاتی زۆری دەوێ، ساڵێکی تری دەوێت، گەر زیاتری نەوێت(.  
  

هەوڵەکان بۆ دادگاییکردنی تاوانبار نزار خەزرەجی، دوای ئەوە دێت کە لە   دامەزراندنی کۆمیتەی خستنەگەڕیەم:  حەفت
(، دکتۆر مەحمود عوسمان کۆڕێکی هەبوو لەسەر کەرکوک و شەممەی دواتر 20.10.2001ڕۆژی شەممە، ڕێکەوتی )

کۆ27.10.2001) لە  هەبوو  کۆڕێکی  کوردستان  نیشتمانیی  یەکێتیی  ئەندامی سەرکردایەتی  بەختیار  مەال  و  (،  پنهاون 
کرمان مارف،  نەوزاد  عەزیز،  ئەحمەد  لەگەڵ  کۆڕەدا  دوو  لەو  هاتین.  پێکەوە  کۆڕە  ئەو  بۆ  کاکەیی  ئاسۆ   ج لەگەڵ 

هەوڵی  ڕێکخستنی  لەپێناوی  دابمەزرێنین  کۆمیتەیەک  ئەوەی  بۆ  کرد  گفتوگۆمان  تر  کوردی  چەندان  و  شەوکەت 
مەال بەختیار لەگەڵ ئەحمەد عەزیز نازانم نەوزاد مارف لە بەدادگاییکردنی تۆمەتبار نزار خەزرەجی، بۆیە لە کۆڕەکەی  

( لە بنکەی کۆمەڵەی کوردی 28.10.2001کۆڕەکە بوو، یان بە تەلەفۆن قسەمان لەگەڵ ئەوکرد و پێکهاتین بۆ سبەی )
( )Roskildeغۆسکیلە  کاتژمێری  لە  ئامادەبوون 10(،  بەختیار  مەال  کۆڕەکەی  لە  ئەوانەی  کۆبینەوە.  بەیانی  (ی 

ئاسۆ کاکەیی هەرگیز سەرۆکی کۆمەڵەی کوردی ڤایلە گادارمان کردنەوە، ئەوانەی تریش بە تەلەفۆن ئاگادارکرانەوە.  ئا
ۆپیشاندان و خبەهۆی پێوەندی پتەوی نێوانمان بۆ  ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمەڵەکە بووەو  نەبووە، بەاڵم ئەو  
لە ڕۆژیادی چواردە ساڵە لە16.03.2002)  ی ی کیمیابارانی هەڵەبجە، کە  بۆ    کۆپنهاون  (دا  یادی کرایەوە، هەروەها 

  !ئاغوس و چەند جێگەیەکی تریش هات
ناوی شادومان   بە  بوو  لەگەڵ  تریان  کەسێکی  دووەم  بەاڵم محەمەد  لیژنەی  بوو،  هاواڵتی  ڕۆژنامەی  پەیامنێری  کە 

یا لە ڕۆژی دامەزراندنی کۆمیتەکە وازی هێنا، هەروەها مریەم شکاک و فەهمی عەبدولمەجید تەن  ێکدوای دوو مانگ
یش دوای چەند مانگێک دوورکەوتەوە و وازی -ئامادەبوون و بۆ هیچ کۆبوونەوەیەکی تر نەهاتن، کرمانج شەوکەت

شەوکەت لە تەلەفزیۆن دەردەچوون کرمانج  مریەم شکاک و شادومان بەجارێک بزربوون، بەاڵم فەهمی مەجید و  هێنا.  
زۆر  تەنانەت  ڕەوشی دادگاییکردنی خەزرەجی، فەهمی مەجید  بە  ەوتنیان دەکرد سەبارەت  و لەگەڵ ڕۆژنامەکان چاوپێک

دەنووسی.   دانمارکییەکان  ڕۆژنامە  لە  وتاریشی  و  جار  هەڵەبجەیی  گۆران  دواتر  درەنگەوەشدەزانم  شاخەوان   بە 
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مێژووی هاتنی ئەوانم  ، بەاڵم  بووشۆڕش هاتنە ناو کۆمیتەکە بۆ شوێن گرتنەوەی ئەو چوار کەسەی کە وازیان هێنا
 . بەردەست نییە، خۆزگە شاخەوان خۆی دەینووسی

 
)تەم:  هەش )Erik Haldئێغیک هەلد  یان بەڕێوەبەری پۆلیسی غینگستیذ  بەڵکو  Ringsted(، سەرۆک  نەبوو،  سیینە  ( 

کە زۆر توند بوو بەرانبەر بە تاوانکاران و نزار    ( بەڕێوەبەری پۆلیسی ئەو شارە بووSigne Justesenن )یوستیس
 پۆلیس یان ئەفسەری لێکۆڵینەوە بوو. هەلد  ، ئیغیک خەزرەجی

  
نووسەم:  نۆی شۆڕش  کۆمیتەکشاخەوان  دروستکردنی  )دوای  سەرۆکی   یوێتی:  بۆ  نامە  دەرسیم  و  کۆمیتە  بەناوی 

دا چۆنیەتی بەشداریی تاوانبار نزار خەزرەجی لە ( دەنێرێت و تیای28.01.2002لە ڕێکەوتی )پۆلیسی شاری غینگستیذ  
 تاوانی گەلکوژی ئەنفالدا لە چەند خاڵێکدا ئاماژەیان بۆ دەکرێت(. 

بەڕێوەبەری لەوە تێناگەم کە شاخەوان شۆڕش، بۆ ئاماژەی بەو نامەیەی من داوە کە لە ڕۆژی ئاماژە پێکراو بۆ  خۆم  
غینگستیذ خۆم-پۆلیسی  ناردبێ،  نامە  م  تاکە  من ئەوە  پۆلیس  ی  بۆ  کە  ناردبێت!    ، نییە  دادگام  پێش یان  تەنانەت 

دامەزراندنی کۆمیتەی خستنەگەڕی هەوڵەکان بۆ دادگاییکردنی تۆمەتبار نزار خەزرەجی نامەم بۆ بەڕێوەبەری پۆلیسی 
هەروەها   ناردووە.  شارە  ناوەڕۆکئەو  دانمارکی  زمانی  بە  نامەیەک  کورتە  بە  کەوتبێت  دەستمان  بەڵگەیەک  ی  هەر 

 بەڵگەنامەکانم بۆ پۆلیس و دادگا ڕوونکردۆتەوە، لەوانەشە زیاتر لە پەنجا نامەشم ناردبێت. 
دانمارک،   لە  نزار خەزرەجی  ئاشکرابوونی  لە سەرەتای  پێشترو  )خۆم  ڕۆژانی  )29لە  و  تەلەفۆنم 30.09.2003(   ،)

دا  و  پۆلیس  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی  ناوخۆ،  وەزارەتی  داد،  وەزارەتی  بۆ  واڵت(، کردووە  )داواکاری  گشتی  واکاری 
(دا 02.10.2001لە ڕۆژی )ئەوانیش ڕێنماییان کردووم کە قسە لەگەڵ چەند الیەنێکی تری پۆلیس و دادوەری بکەم،  

(ی سەرۆکی دادگای واڵت بکەم، Henning Fodeژنێک لە وەزارەتی داد ڕێنمایی کردم کە قسە لەگەڵ هێنینگ فوذە )
غینس پۆلیسی  ژمارەی  فوذەهەروەها  هێنینگ  و  دامێ.-تیذ  دوای    ی  فوذە،  هێنینگ  لەگەڵ  کرد  قسەم  ڕۆژ  هەمان 

گفتوگۆیەکی باش ڕێنمایی کردم کە سکااڵکەم بنووسم و ژمارەی فاکسێکیشی دامێ تا سکااڵکەیان بۆ فاکس بکەم. بۆ  
انیاری ترم هەندێک ز(  04.10.2001)ڕۆژی پاشتریش    نارد،  ( سکااڵکەم بە فاکس بۆی03.10.2001ڕۆژی دواتر )

بۆ پێشوو  ڕۆژی  سکااڵی  تەواوکەری  وەکو  و  سکااڵکە  سەر  نارد.  یخستە  )  ئەوانیش م  مێژووی   ( 04.10.2001بە 
نامەیەکیان بۆ ناردووم کە سکااڵکانی ڕۆژانی ئاماژە پێکراو لە سەرەوەیان بەدەست گەیشتووە و دەست بە لێکۆڵینەوە  

چەند ڕۆژێک هێنینگ فوذە بە تەلەفۆن پێی ڕاگەیاندم کە سکااڵکەی دوای  دەکەن )کۆپی نامەکە لە خوارەوە دادەنێم(.  
منیان بۆ پۆلیسی غینگستیذ ناردووە، کە ئەوان ئەرکی لێکۆڵینەوەیان لە دۆسێی تۆمەتبار نزار خەزرەجی بە پۆلیسی 

ارە و ئیغیک  (دا لەوانەیە دەیان بەڵگەنامەم بۆ پۆلیسی ئەو ش4-2001.10.28ئەو شارە سپاردووە. لە ماوەی نێوان )
 هەلد ناردبێ. 

  
بوو وەکو   زراوە دانمارکیەکاندا نەوزاد مارفەم: شاخەوان نووسیوێتی: )کەسی پەیوەندیکەر لەنێوان کۆمیتە و دامەنۆی

 یش پەیوەندی چاالکانەی هەبووە و دەکۆمێنت و نامەی ناردووە(. -بۆ ئەو لیژنەیە دیاریکرابوو، بەاڵم دەرسیم
لەسەر  ئەگەر شاخەوان بە مەبەست یان  نەوزاد مارف،  نێو کاری  ئەوەی کە سنوورم بەزاندبێ و دەستم خستبێتە  ی 

چونکە    نەوزادداوای   بکات،  ئاماژەیە  ئەو  وانەبوو  هەق  کردبێت،  من  ناردنانەی  نامە  بەو  ئاگاداری ئاماژەی  ئەو 
ئیشوکارەکانماندا هەبوون،   دامەزراندنی کۆمیتەکە و ئیشکردنەکانی ناو کۆمیتەکە نەبووە کە چەند ئاستەنگ لەبەردەم

کاتێکی زۆر بەهۆی دووری شوێنی ژیانی ئەندامان لە یەکتر و کارکردن و خوێندنی ئەندامەکان، کە بۆتە هۆی ئەوەی  
مارف و   نەوزاد  )ئەحمەد عەزیز،  نەوزاددەرسیمتەنیا  بووین،  لە کۆمیتەکەدا چاالک  تایبەتی -(  ئیشوکاری  لەبەر  یش 

بژێوی ژیانی، هیچ   بەڵگانەی بەدەستمان دەگات خۆیی و  ئەو  ئەحمەد عەزیز بڕیارماندا کە  لەگەڵ  نەبوو، بۆیە  کاتی 
چاوەڕێی   ڕۆژێک  چەند  بۆ  ئەوەی  هەروەها   نەوزادبەبێ  بیاننێرم،  خۆم  دەیاننێرێت،  و  دەبێت  کاتی  تا  بکەین 
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ژی هەرسێکمان دەنووسرا و بڕیاریشمان دا چیتر هەر ڕاگەیاندنێکی ئاسۆی دادگاییکردنی تاوانبار کە سەرەتا بە ڕاوێ 
ن بۆ  چیتر  دەیخوێنیتەوە باڵودەکرایە  تا  نەنێرین  دەکات  ەوزادی  ئۆکەی  بوایە کە  ،  و  دانمارکی  بە  بابەتێک  هەر  خۆم 

ئەحمەد عەزیز ئامادە دەبووین و لەگەڵ  دەمکردە کوردی، یان هەر ڕۆژێک نزار خەزرەجی لە دادگا بوایە کە هەردەم  
)کە ئەو   دەنارد  بڕیاری دادگاکەم بۆ ئەحمەد عەزیزن، بە فاکس بابەتە وەرگێڕاوەکان و  جارجار ئەوانەی تریش دەهات

نووسی و سەرەتا بە پشت بەستن بە وەرگێڕانەکانم ئاسۆی دادگاییکردنەکانی دە، ئەویش  دانمارکیەکەی باش نەبوو(
ئەگەر    دەکردەوە، بە پێچەوانەوە  مان ئاگادارو تێبینییەکمان هەبوایە بە تەلەفۆن    هەر سەرنج  دەنارد،  منیبۆ نەوزاد و  

(  دەرسیمکانی دەنارد. بەاڵم هەردووکمان )ئەحمەد عەزیز و  کوردییە  ئەویش دەستبەجێ بۆ ماڵپەڕە  ،نەبوایە  مانهیچ
بۆ خوێندنەوەی    کاتی دەبێت  ینەماندەتوانی تا سەر وا بە سستی لەگەڵ نەوزاد کار بکەین و چاوەڕێی ئەو بکەین کە 

بۆیە بڕیارمان دا لەوەش چیتر هیچ بۆ  یکردنانەی نزار خەزرەجی کە ئەحمەد عەزیز بۆی دەنارد،  ئەو ئاسۆی دادگای
، کە مافی خۆی بووە کار بکات و  ئەو نەنێرین، ئەو بڕیارانەشمان بەهۆی سەرقاڵی نەوزاد مارف بووە بە کاری خۆی

بکات مسۆگەر  خانەوادەکەی  و  خۆیی  ژیانی  پەلەکردبژێوی  لەپێناوی  هەروەها  ئاسۆی ،  باڵوکردنەوەی  لە  بووە  ن 
دواتر ڕۆژی  یان  ڕۆژ،  هەمان  لە  خە.  دادگاییکردنەکان  مارف  نەوزاد  کاتیشدا  هەمان  لە  کۆکردنەوەی بەاڵم  ریکی 

بووە،  و    بەڵگەنامە  کردووە  شایەدەکان  بە  هەر پێوەندی  بەڵکو  نەکردووە،  لێ  گلەییمان  کەسمان  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک 
ی کە لە دانمارکی بۆ کوردی وەرمگێڕان، تەواوی ئەو بابەتانە موومانی دڵخۆش کردووە. بەڵگەنامەیەک پەیدا کرابێت هە 

دادگاییکردنەکانی  لەگەڵ   ڕەوشی  لە  کورتەیەک  دادگاییکردنی نزار  تۆمەتبار  نووسینی  ڕۆژانی  لە  کە  خەزرەجی 
ار )ئەحمەد عەزیز و خۆ زۆر جناوبراودا دەمنووسین و بۆ ئەحمەد عەزیزم فاکس دەکردن، هەموویانم پاراستووە.  

نوێنەرانی لەگەڵ  بینین و قسەکردن  بۆ  بۆ    دەرسیم(، دەچووین  لە پەرلەمانی دانمارکی، هەروەها چوونمان  پارتەکان 
(  ی(Erik Hansen)  (، بەتایبەت ئیغیک هەنسنداواکاری گشتی بۆ تاوانە تایبەتە نێودەوڵەتییەکانبینینی کارمەندانی 

ئەو کارانە تەنیا بە   کە(،  Karsten Søndergård)رجاریش کاستن سۆنەگۆرد  و جاجێگری کۆمسیاری تاوانەکان  
دەستی لە کار هەڵدەگرت و نزیکەی  (ی دوای نیوەڕۆ  16-17)  کاتژمێری  ڕۆژانە لەنێوانمارف  ڕۆژ دەکران و نەوزاد  

کانمان دەخستە  دا کۆبوونەوەنەوزاد لە کار ، هەر بەهۆی درەنگ گەڕانەوەی  کاتژمێرێکی دەویست تا دەگەیشتەوە ماڵ
   .(ی ئێوارە لە ماڵەکەی ئەو18-19کاتژمێری )

( خوێندکار بووم لە کۆپنهاون و هەفتەی دوو یان سێ ڕۆژ  2002-2004بۆ منیش باش ڕێککەوتبوو کە لە سااڵنی )
 ئیشوکاری کۆمیتەکەمانلەگەڵ ئەحمەد عەزیز  ( لە خوێندنگە بووم، بەیانیان  18-22لەوێ بووم و ئێواران لەنێوان )

، یان لە سوغو   دادگاییکردنی نزار خەزرەجیڕۆژانی  ئامادەبوونمان لە  چاوپێکەوتن لەگەڵ ڕۆژنامەکان بوو،  دەکرد، کە  
بوو   لەگەڵ ئیغیک هەنسن(، کە بەزۆری  داواکاری گشتی بۆ تاوانە تایبەتە نێودەوڵەتییەکانلە دەزگای )چاوپێکەوتنمان  

   . لە کۆپنهاون
ەی  ، پۆلیس و دادگای دانمارک بڕیاری دەستبەسەرکردنی نزار خەزرەجی دا لە ماڵەک(19.11.2002کاتێک کە ڕۆژی )

هەموو بەڵگەنامەکانی سەفەر کردنی ناوبراوی دەست بەسەردا گرت، چونکە سەفەر کردنی لێ قەدەغە کرد و    خۆی،
مارف نەوزاد  بە  تەلەفۆن  لە  ڕابکات،  و  وەرگرێت  سعودیە  ڤیزەی  مان-دەیویست  بوو  )باش  گوت:  و  م  بوون  دوو 

هەوڵەکانمان بە فیڕۆ نەچوون(، نەوزاد لە وەاڵمدا گوتی: )ڕاستە ئێمە هەموومان ماندوو بووین، بەاڵم تۆ و ئەحمەد 
بم(.   ئێوە  وەکو  نەمدەتوانی  ئیشەکەمەوە  بەهۆی  خۆم  کە  بوون،  ماندووتر  هەموومان  لە  هەر  عەزیز  گەر  کەواتە 

ەوزاد مارف، هۆکارەکەی سەرقاڵی ئەو بووە بە کاری ڕۆژانەی خۆیەوە بڕیارێکمان دابێت بۆ پڕکردنەوەی کارەکانی ن
بەالی کەم و بە .  نەوزاد مارف( لە ئیشوکاری  ، یان دەرسیم بە تەنیادەرسیمنەک خۆهەڵقورتاندنی )ئەحمەد عەزیز و  

سێ بۆ چوار  ،  (دا14-2003.03.16)لەنێوان ڕۆژانی    تا ڕاکردنی نزار خەزرەجیهەروەها  (دا  2002تایبەت لە ساڵی )
کۆبوونەوەی کۆمیتەکەمان کردووە کە هەمووی لە ماڵی نەوزاد مارف بووە، کە تەنیا ئەو سێ کەسە بەشدار بووینە 

، ئایە کێ  و کەسی تر بۆ کۆبوونەوەکان نەهاتووە، یان ئاگادار نەکراونەتەوە  )ئەحمەد عەزیز، نەوزاد مارف و دەرسیم(
    ؟ۆش کرابن کێ فەرامۆشی کردوون، گەر فەرامئەوانەی تری فەرامۆش کردووە
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 Bjørnدا پەیوەندی بە بیۆن ئێلمکویست )2002نووسیوێتی: )کۆمیتەکە لە مانگی مارسی  شۆڕش  شاخەوان  یەم:  دە

Elmquist( لە  ئەویش  دەکات،   )8( مارسی  تۆمەت  2002(ی  دەکات  داوا  و  دەنێرێت  غێنگستیذ  پۆلیسی  بۆ  نامە  (دا 
 ەجی بکرێتەوە.  ڕووبەڕووی تاوانبار نەزار خەزر

( ئەو ڕۆژە  06.10.2001تا ڕۆژی  ئێوارەی  تۆمار کردبوو،  نزار خەزرەجی  لەدژی  تەنیا خۆم سکااڵم  کورد   پێنج(، 
بگەیەنێتە پۆلیس.   چووینە نووسینگەی بیۆن ئێلمکویست و ئەومان کرد بە پارێزەری خۆمان بۆ ئەوەی سکااڵی ئێمە

فوئاد حەمە فەرەج نانەوا/ هەڵەبجە، هەڵەبجە،    /1955دوڵاڵ نەسروڵاڵ/  )جەعفەر عەب  :ئەمانە بوون  ناوی پێنج کەسەکە
لەمیعە  /1971ناسراو بە کرمانج شەوکەتی مەال/  محەمەد عەلی  عەبدولڕەحمان  کرمانج شەوکەت   عەبولە   هەڵەبجە، 

( لە خۆپیشاندانەکان و قسەکردن بۆ میدیای دانمار.  (و دەرسیم  هەڵەبجە(  /1956عومەر  کی زۆر  کرمانج شەوکەت، 
چاالک بوو، هەروەها بۆ ئێمەش پێویست بوو، بەاڵم بەداخەوە دوای دوو مانگێک خۆی کێشایەوە، کە زیاتر بەهۆی  

 .  دەردەکەوتەوەلە تەلەفزیۆن و ڕۆژنامەکان ، کەچی جارجار سەرقاڵی ئیشەکەی بوو کە کاتی نەبوو 
و داوای   نارد بۆ پۆلیس  ەک سکااڵکانینامەیبە  ر  ن ئێلمکویست، پارێزەرێکی بەتواناو ناسراو بوو، چەند ڕۆژ دواتبیۆ

لە حکومەت کرد کە ئێمە ئەومان بە پارێزەری خۆمان دەستنیشان کردووە، بەاڵم حکومەت ڕەتی کردەوە کە وەکو  
پارێزەری ئێمە دەست بەکاربێ و کرێی کارەکەی بدەنێ، کەچی ئەو گوتی: )من بۆ پارەی ناکەم و بۆ کوردی دەکەم 

ماف خوراون، بۆیە بەردەوام دەبم لەسەر کارەکەم و پارە گرنگ نییە بەالمەوە(. ئەو هەر واشی کرد    کە نەتەوەیەکی
(دا دەیان جار تەلەفۆنم بۆی کردووە، نامەی بۆ  2002(ی مارسی )8و بەردەوام بوو لە هەوڵەکانی خۆیی و بەر لە )

 بێ ێت کە دواتر کۆمیتەکە پەیوەندی پێوە کردناردووم و سەردانیم کردووە، پێموایە دەبێ هەر لەسەر داوای من بووب
هەبوو لەوێ  گرنگ  زۆر  شایەدی  دوو  کە  بزانین  ئوردەن  بۆ  دانمارک  پۆلیسی  نەچوونی  هۆکاری  ئەوەی  بە بۆ  ن 

ئێراقی   فڕۆکەوانی  کە  حوسێن(،  یاسر  سامر  و  ئەلسیاب  ئیبراهیم  )عەمار  عەمید  ناوەکانی  مستەفا جەودەت  بەناوی 
ئەل )تورکمنەقیب  محەمەد  کردنی (،  2007.05.10-1941انی  کیمیاباران  باسی  چاوپێکەوتنێکدا  لە  ئەوەی  سەرەڕای 

داوای   و  دەکرد  شایەدە  دوو  بەو  تەشقەڵەی  کەچی  سەدام،  ڕژێمی  فڕۆکەکانی  لەالیەن  کردبوو  هەڵەبجەی  شاری 
ببنەوە پەشیمان  خەزرەجی  لەدژی  دان  شایەدی  لە  کە  ئەو    . لێدەکردن  لەگەڵ  قسەی  مارف،  شایەدەی  نەوزاد  دوو 

 ئوردەن کردبوو، سکااڵکانی خۆیان بۆ ئەو ناردبوو، زانیاری زۆرتر الی ئەو دەست دەکەون.  
بۆ  ەم:  یازد کوردییەکان  پارتە  مانەوەی خەزرەجی الی سەرکردایەتی  بە  ئاماژە  نامەکەدا  )لە  نووسیوێتی:  شاخەوان 

 نن(.  ماوەی سێ مانگ دەکەن و وەکو بەڵگەی بێتاوانی ئەوە بەکاری دەهێ
کوردستانییەکان  پارتە  سەرکردایەتی  الی  مانگ  سێ  خەزرەجی  نزار  گوایە  کە  نووسرابێت  کەسێک  هەر  نامەی  لە 

کە   نووسیویەتی  خۆی  دەستی  بە  خەزرەجی  نزار  چونکە  نییە،  ڕاست  )ئەو  مابێتەوە  ڕۆژی  لە   دا(14.03.1996لە 
لە زاخۆ پەڕیوەتەوە بەرەو تورکیا، کە هەمووی    (دا17.03.1996موسڵ گەیەنراوەتە ئاکرێ و لە بەرەبەیانی ڕۆژی )

 دەکاتە سێ ڕۆژ. 
 

شاخەوان نووسیوێتی: )من جارێک بەناوی کۆمیتە داوای بەڵگە و دەکۆمێنتەکانم لە وەزارەتی داد کرد، دوای ازدەم:  دو
دەرسیم بۆ  منیش  ناردم،  بۆیان  پێدەدرا  ڕێگەی  یاسا  بەپێی  ئەوەی  هەفتە  شاخ-دوو سێ  ڕاستە  نارد(.  ئەو  م  ەوان 

( کە  ناردووە  من  بۆ  تاوەکو68بەڵگانەی  الپەڕەیەو  و    (  ناردووم  بۆی  پۆست  بە  کە  زەرفەدایە  ئەو  لەنێو  ئێستاکە 
( )24.08.2003مێژووی  ئەو  لەسەرە، بەاڵم  ئینگلیزین و هیچ سوودم 68(ی پۆستکردنەکەی  بە  ( الپەڕەیە هەمووی 

کەم  ، لێوەرنەگرتوون لە  مەبەستم  دەکەم  قسەیە  ئەو  ئەو  کە  نرخی  الپەڕەیە68)کردنەوەی  نییە  (  ئەو  بۆی ی  کە 
( 56بەڵکو لە ڕاستیدا ئینگلیزی نازانم، سەرەڕای ئەوەی کە پێشتر هەمان شتم وەرگرتبوو بەاڵم ئەوەی من )ناردووم،  

( لەگەڵ  بوو  کە    پەڕ(  80الپەڕە  دانمارکی  زمانی  )بە  لە  زیاتر  بۆیە  نووسراوە  الی  هەردوو  دەبێ120لە  الپەڕە   )  ،
: چونکە بڕیارم داوە کاتی  ەم: چونکە کاتم نەبووە، دوو ەمسوودم لەوانیش وەرنەگرتووە بۆ هیچ نووسینێک، یەککەچی  



 8 

نووسینی پەرتووکێک لەسەر )پرسی دادگایی کردنی نزار خەزرەجی لە دانمارک(، هەم ئینگلیزی و دانمارکیەکە سەیر 
).  بکەم ناردووم  68ئەو  ناوبراو بە پۆست ( الپەڕەیەی کە شاخەوان بۆی  تاوەکو ئێستاکە لەنێو هەمان زەرفدایە کە 

( الپەڕەیەی بە دانمارکی و  120( الپەڕەیە بە ئینگلیزی و )56ئەو )بۆی ناردووم )وێنەی زەرفەکە دادەنێم(، هەروەها  
 ێم(.  خۆم لە دادگاو پۆلیسی دانمارک وەرمگرتوون، لەناو جانتایەکی سپی بەتەنیا دامناون )کە وێنەکەی دادەن

لە نووسینێکمدا لەسەر نزار خەزرەجی، هاوڕێیەکی شاخەوان دوو مانگێک لەمەوبەر  بەاڵم ئەوەی بەالمەوە سەیر بێت  
کە  وەرگرتووە،  کەسێک  لە  نزار خەزرەجیم  دادگاییکردنی  دۆسیەی  تەواوی  من  گوایە  کە  نووسیبووم  بۆی  شۆڕش 

لە هەردوو  چونکە  م کرد  -اوڕێیەی شاخەوان شاخەوانهەمان ڕۆژ سەیری ماسنجەری ئەو هنایەوێت ناوەکەی بڵێت.  
(دا نامەیەکی 17.03.2022لە یەکێکیان پێشتر لە ڕۆژی )بینیم  ،  لە ماسنجەرەوە تەلەفۆنی بۆ کردم  فەیسبووکی خۆم

ی: کاتی خۆی هەندێک دوکۆمێنتم بۆ  دەنگی جێهێشتبوو، کە دەڵێت: )تازە قسەم لەگەڵ شاخەوان شۆڕش کرد و گوت
نانار  دەرسیم یان  دانمارک  حکومەتی  بۆ  تیایە  کوردییەکانی  حزبە  نامەی  نازانم  جا  بە  دووە،  زۆرم  پێویستی  کە   ،

یەی دادگاییکردنی باسی ئەوەی کردبێت کە تەواوی دۆس  (. زۆر بەالمەوە سەیرە گەر شاخەوان شۆڕشنامەکان هەیە
کردبێت، بەاڵم ئەو هاوڕێیەی شاخەوان ناوبراو ئەو قسەیەی  هەیە    گومانمنزار خەزرەجی بۆ من ناردبێت، کە خۆم  

( قسەی لەگەڵ شاخەوان کردووەو دواتر هەمان ڕۆژ نامەی دەنگی بۆ من 17.03.2022ڕۆژی )  لەدوای ئەوەی کە  
و ئەو دوکۆمێنتانەدا بێت، یان نا، کە ئایە لەنێ  ،بەجێهێشتووە، لە نامەکەدا پرسیاری نامەی پارتە کوردستانییەکان دەکات

شاخەوان   خۆی  کاکە  ناردوومبۆ تی  بوویمە ی  کەس  یەکەم  چونکە  من،  بۆ  زۆرە  جێگەی سەرسوڕمانی  ئەوەیان  ؟ 
  دیسەمبەری ، دواتریش نامەی مام جەالل کە لە مانگی  تووەرنامەی سەران و پارتە کوردستانی و ئێراقییەکانم وەرگ

ەشی لەگەڵ دابێ نامەی سەاڵح (دا وەرم گرت، نامەکانم تا دوای دوو بۆ سێ ساڵ باڵونەکردنەوە، ئێست2002ساڵی )
 م باڵونەکردۆتەوە.  کانەپلە بەرز ەکۆنە بەعسی و ئەفسەرعەرەبە  عومەر عەلی و نامەی هەشت 

دوای دەرچوونی نزار خەزرەجی بوو   ،وابزانم جاری یەکەم کە بە تەلەفۆن باسی ئەو نامانەم الی ئەحمەد عەزیز کرد
دانمارک،   گوایە چۆن    گلەیی کرد،  ئەحمەدلە  بۆ کە  ئەندامانی کۆمیتەی خستنەگەڕی هەوڵەکان  لە  نامانە  ئەو  دەبێت 

)بۆ دەبێ   پێم گوت:  لە وەاڵمدا  نزار خەزرەجی بشارمەوە،  تاوانبار  نیشان دادگاییکردنی  گلەیی بکەیت، یان خۆت وا 
نامانەبدەیت کە   ئەو  لەسەر شاردنەوەی  لە در   ،توڕەیت  بەر  ئەوانەی ترم  نامەی مام جەالل،  لە  وستبوونی  کە جگە 

(! یەکەم کەسیش کە نامەکانم دابێتێ ئەحمەد عەزیز بووە، دواتر لە چەند بابەتێکدا خۆم هەر  کۆمیتەکە دەستکەوتووە
لە کۆتایی مانگی شوباتی ساڵی جارێکی تریش ئەحمەد عەزیز،  چوار نامەم باڵوکردەوەو بۆ سەدان هاوڕێشم ناردووە.

نامەکانی  2010) داوای  کوردستانەوە  لە  نزار  (دا  دادگاییکردنی  پرسی  لەسەر  پەرتووکێک  دەیەوێت  گوایە  کرد 
ناردەوە،   بۆ  نامەم  چوار  هەر  بنووسێت،  )کەچی  خەزرەجی  ڕێکەوتی  لە  ڕۆژێک  چەند  لە (دا  01.03.2010دوای 

( لە بەرنامەیەک تەنیا نامەکانی )دکتۆر فوئاد مەعسوم و جەالل تاڵەبانی( کرد و ئەوانەی )دڵشاد  KNNتەلەفزیۆنی )
نەکرد،   باس  عەبدولعەزیز(ی  ئیحسان  نامانە  میرانی و  ئەو  بەکارهێنانی  بەرژەوەندی سیاسیی بەمشێوەیە  لەسەر  بۆ 

   خۆی بوو بە ناخۆشیمان.
  

غاسموسن/    زدەم:سیا فۆ  ئانەس  دانمارک  )سەرۆکی  نووسیوێتی:  لە Anders Fogh Rasmussenشاخەوان   ،)
لە  پۆستێک نییە  هیچ  چونکە    ، دانمارک بووە، نەک سەرۆکی دانمارکانی  یروەزڕاستیدا ئەنەس فۆو غاسموسن سەرۆک

 بەناوی سەرۆکی دانمارک. دانمارک 
 

دووری    دەم:چوار بە  الحسین  عین  بەناوی  شارێکە  لە  خەزرەجی  )نەزار  نووسیوێتی:  لە   100شاخەوان  کیلۆمەتر 
 شاری دوبەی پایتەختی ئیمارات(. 
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خەزرەجی ئیمارات  ،نزار  واڵتی  شار  ،لە  )العین(ەلە  نزیکەی    ،ی  کیلۆمەتر  150)کە  پایتەختلە  (  دوورەو    دوبەی 
شارە ئەو  باشووری  لەسەر  کەوتۆتە  کراوە  زۆر  هەڵەی  دانمارک  ڕۆژنامەکانی  لە  و  .  شارەکە  نێوان ناوی  ماوەی 

 ( کیلۆمەتر نووسراوە.   100-20لەنێوان )بە شێوەی جیاواز کە   ،شاری ئەلعەین و دوبەی 
 
 

 دەرسیم پێشەوا 
 ( 04.07.2022شەممە )ودو

 دانمارک
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