
 
 
 
 

 بانگه واز بۆ په یداکردنی 

) نزار عبدالکریم الخه زره جی(زانیاری له سه ر تاوانبار 
 سه رله شکری پشووی عراق

 

 سه رجه م پکھاته کانی گه لی کوردستان و عراق/ بۆ

 

 2003 ره تای سای سه رله شکری پشووی عراق له  دانمارک له  سه) نزارعبدالکریم الخه زره جی(وای ھه ھاتنی تاوانبار د
، ھةر زوو ئمه  وه ک ناوه ندی   ئةنجام دراوةبه ڕای ئمه  به  پیالنکی ئه مریکی و چاوپۆشیکردنی حکومه تی دانمارکیش

 مدا ئه وه مان پ ه بجه  دژ به  ئه نفال و جینۆسایدی گه لی کورد نامه یه کمان ئاراسته ی حکومه تی دانمارک کرد له  وه ھه
که  گوایه  تاوانبار به  ب ئاگاداری ئه وان خۆی ده ربازکردوه و ره خنه یان له  ڕۆی پۆلیس و ده زگا به رپرسه کانیان گه یشت 

( گرت و له  کۆتاییدا بیاری ده ستگیرکردنی تاوانباریان دا له  ھه ر شونک بت له  ڕی پۆليسي نوده وه تیه وه  
 ). ئینته رپۆل

له  عراقدایه  و مه شق به  ) نزار عبدالکریم الخه زره جی(ئاگادار کراینه وه  که  تاوانبار 2004 ی  11گی دوای ئه وه  له  مان
 نامه یه کی ترمان ئاراسته ی وه زاره تی داد و وه زاره تی ده ره وه ی 18/11/2004سه ربازی عراق ده کات، له  به رواری 

 داوای ده ست به سه ركرتنی ئه و تاوانباره مان کردو وتمان  بگه ڕنرته وه  بۆ دانمارک کرده وه  بۆ ئاگادار کردنه وه یان و
 دوباره  نامه یه کی ترمان ئاراسته ی ھه ردو وه زاره ت کرده وه  که  2/1/2005دانمارک بۆ دادگاییکردن، دوایی له  به رواری 

 ستنیشانکراوه  و ئه و ھه نگاوه  ھه نگاوکی مه ترسیداره  بۆ ئاماژه مان به وه  داو تاوانبار وه کو ڕاوژکاری له شکری عراق ده
پاراستنی ئاسایشی گه النی عراق و به تایبه ت گه لی کوردستان که  تاوانبار ڕۆی ڕاسته وخۆی ھه بووه  له  کۆمه کوژی 

 . و  شاوی ئه نفالی به دناوداگه لی کوردستان به تایبه ت له 

ه به سته ش دانیشتنکمان سازکرد له گه ڵ پۆلیسی دانمارک و ئه و ده زگایه ی فایلی تاوانباری گرتۆته  ئه ستۆ، دوای بۆ ئه م م
گفتوگۆکردن له سه ر پکنانی میکانیزمک بۆ جبه جکردنی بیاری دادگای دانمارک و ده ستگیرکردنی یان 

 ویستیمان به  بهوه یه ک له گه  کام به دادگاییدانی ئه و تاوانباره  پراق یان به  چ شکدایه  له  عگه  ھه یه  که  له  چ شار
  .ووت ھاتوچۆ ده کات بۆ ئه وه ی بتوانرت ده ستگیر بکرێ ياخود 

ه  سه رجه م گه لی کوردستان و حیزب و  داوا ل-چاک-ئمه  وه ک ناوه ندی ھه ه بجه  دژ به  ئه نفال و جینۆسایدی گه لی کورد
نزار (ڕکخراوه  و مرۆڤ دۆسته  کوردستانی و عراقیه کان ده که ین ھاوکارمان بن له  ده ستنیشانکردنی جی تاوانبار 

  .له  عراق یان له  ھه ر ده وه تکی تردا بت بۆ به  دادگا ) عبدالکریم الخه زره جی
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اوا له  ھه موو مرۆڤدۆستک ده که ین له  ھه ر شونک یان سه ر به  ھه ر ڕکخراوک بت ھاوکاریمان بۆ ئه و مه به سته  د
 بکات بۆ سزادانی ئه و تاوانباره  و گه یاندنی به  دادگا، و ھه ر زانیاریرک ھه بت 

 

colnadar@hotmail.com 
 

  004540509391 ،   0035897260062   ,   0031152129446: ه فۆن له  ده ره وه ی ووتته ل

 07504652371 ،  07701530357 ، 07701556208: ته له فۆن له  ناوه وی ووت 

 2005-1-13   – چاک –ناوه ندی ھه ه بجه  دژ به  ئه نفال و جینۆسایدی گه لی کورد 
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