
 
 
 

   بؤ دةركرد  بذياري  مةي لة ستؤكهؤصم دادگاي سةرةتايي12ئةمذؤ 
 لةسةر ساص زينداين 17عةيل كةمال بةرزةجني   . أ

 ئامادةكاري تاواين تثروريسيت 
  ئامادةكاري بو وثرانكاري گشيت و پذمةترسي 

 
  ساص زينداين لةسةر6 عةبدوأل  فةرمان جةبار   . ب

 ئامادةكاري بؤ تاواين تثروريسيت 
  ي بو وثرانكاري گشيت و پذمةترسيئامادةكار 

  
جگةلة زيندانيكردنيان .  الپةذةية70 بة كايت ستؤكهؤصم بذيارةكة دةرچووة كة نزيكةي 13:30لة كاتژمثري 

سةرپثچي بذياري دةركردين هةتا هةتايان لة وأليت سويد بؤ دراوة و بة سزاي تا يةك ساص زينداين كاتثك 
  . دةگريثتايت بةسةردةسلة اليةن دةوصةتةوة  پثيان گرياوة نةيهةروةها ئةو پارا. لةو بذيارة بكةن

  
  . سويدتة هاتؤ2002عةيل كةمال بةرزةجني خةصكي هةولثرة و ساصي  .1
  .سويد هاتؤتة 2001فةرمان جةبار عةبدوأل  خةصكي سلثمانية و ساصي  .2
  

نةوة و گلدانةوي و سةرةتا بؤچووين بةرزجني ذونكراوةتةوة كة نكؤصي لة تاوانةكان دةكات، پارة كؤكرد
پاشان ناردنةوةي بؤ عثراق بةو مةبةستةي كة داواكاري گشيت خستوثتة ذوو، بث لةوةش سةر بةو ذثكخراوة 

  . بة هةمان شثوة فةرمان نكؤصي لث دةكات. نةبووة كة داواكاري گشيت دةستنيشاين كردووة
دوو ذوداوي تاوانةكاين گرثداوة بة  يتا پثشينةة دةربارةي تاوانةكان دةدوثت و سةرداة چةند خاصثكدادگا ل

و ، واتة بارودؤخي كورد لة ناوچةكةدا كوردة لة عثراقدا نةتةويي و جثنيشيين وداويتةريب كة يةكثكيان ذ
لة   ئةو دوانةش.ةشةيكردووةا كة لة كؤتايي ساصةكاين نةوةددا گئةوي ديشيان تثروري ئيسالمية لة جيهاند

 كة 2001 لة مانگي دوازدةي وستبووين ئةنسار االسالم در، سةندووةانرةيبة شثنةيي پةساصةكاين نةوةددا 
   .، ئةجنامي ئةو گؤذذانكاريانةيةووة بري لة باكووري عثراقدا جثگة وذثكخراوثكي چةكداريي

 
ذؤژهةأليت توركيا و لة دوترثت كة بةو ناوچةية : دةصثت ، دةكاتكوردستان لة ناوي لة خاصثكي تردا باس

چوارةم خاصيش لةسةر دؤخي كورد دةدوثت  .كوري عثراق  كورد تثيدا نيشتةجثناواي ئثران و باباكوري ذؤژئ
ئةو  ئةوش لةبةر چةند هؤيةك، يةك لةوانة. ذابوردودا ذاكثشاوةكة سةرجني نثونةتةوةيي لة ساألين 

. تة ئاراوة سةربةخؤ كةوتوكوردستاينهةر لة شةذي جيهاين يةكةمةوة بريي . ةبؤ ئازاديكة  ةيانةخةبات
. پاشان بةدينةهات گةرچي ، دةكراكوردستان لة سةربةخؤييبةألم وشةي الواز بوون بة باسةكان ئةگةر چي 

يةك لةوانة . لةاليةن ذژمثةكانةوة بةرةو ذويان دةبووةهؤيةكي ديگة، ئةو دذةندةيي و سةركوتانة بوو كة 
  .ة گازي ژةهراوي كوژران دا كة زياتر لة پثنج هةزار كةس ب88 لة ذوداوةكةي هةصةجبة

 و يةكثيت نيشتيماين كوردستانخاصةكاين پاش لةمانة سةبارةت بة دروستبووين پاريت دميوكرايت 
ستبووين وكوردستانة لة ساصةكاين هةفتاوة تادواتر و ذوداوةكاين شةذي سؤضييةت دژ بة ئةفغانستان و در

  . رقاوي لة عثراق وةك بن الدن و پاشتر ئةبو موسعةب زة،قاعيدة و سةرةكاين
  

. دادگا لة نوسراوةكةيدا دةربارةي دروسبووين ئةنسار و پةلةكاين ذيكخراوة ئيسالمييةكاين شيكردؤتةوة
حةرةكةت و حةماس و تةوحيد و جند االسالم بة چةند الپةذةيةك ئاوةأل كراوةتةوة و ناوي سةرانيان وةك 

  . شتةجثشيان دياري كراوةت نيار و عةبدوأل شافيعي و تةنانةعةيل باپري و مةال كرثك
 

 لة ذثگةي پارة كؤكردنةوةوةو باكووري عثراق دةگةذثنةوة  دا ئةندامةكاين ئةنسار بةرةو 2003لة سةرةتاي 
ئاماجنةكاين ئةنسار بةديهثناين وألتثكي ئيسالميية كة بنةماي ياساكةي . پةرة بة چاالكثكانيان دةدةن

  . و شثوازي كؤمةأليةيت لة تاصةبانةكاين ئةفغانستان جياواز نيةشةريعةية 
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زؤربةي بةصگةكان كة داواكاري گشيت خستويةتة ذو بؤ دادگا، ئةو تةلةفونانةية كة لة نثوان ئةم دوو 

  رهاتووة وةك منونة؛  كة بةكابث لةوةش وشةي ثين. كوردستانتاوانبارةدا كراوة و كةساين تر لة 
  گرياو     نةخؤش 
  بةندخيانة    نةخؤشخانة 
  بةندخيانةي ئاسايش    نةخؤشخانةي گشيت 
  موجاهيد      برا 
  تةقةمةين    تايد و سابون 
  ذثكخراوة تثروريستيةكان     شةريكة 

  
ذةوانة ) حةواصة(وة لة ذثگةي ةةتنتثرور كؤكراوكاري زؤربةي ئةو پارانةي كة بة مةبةسيت بة كاريهثناين بؤ 

  . كراون
بةدةسيت كة پارةكان ؤالر، پؤليسي ئاسايشي سويدي توانيويةيت بيسةملثنثت  هةزار د148لةو پارانة 
  .   كخراوةكة گةشتووةنوثنةراين ذث

پؤليسي ئاسايشي سويد زانياري دةربارةي؛ عومةر بازياين و ئةيوب ئةفغاين و ئةنوةر عةبدولقادر و عةتا 
يةك . دادگاي ستؤكهؤصم خستؤتة ذووچةندين كةساين تري سةر بة ئةنسار لة و مستةفا رةمةزان و ذةشيد 

نامةكة بةرزجني ئةگةر  نةسةملثندراوة. گرياوةةسيةتنامةيةي كة الي بةرزجني ي تر ئةو ولةو بةصگةنامانة
 دةگةذثتةوة كوردستانبؤ ) سالم بويلئي(كةسي واژوو دةر . نوسيبثيت وةلث پةجنةموري  لةسةر نامةكة هةية

الم بةرنةدةن و ئةگةر ئةو مبرثت دةبثت ئةوان منداصةكانيان بؤ جيهاد و پثي گرنگة برا و كةسي ذثگاي ئيس
 كة تثيدا بةشةهثزةكاين يةكثيت و پاريت تثدا كوردستانهةر الي بةرزجني نةخشةيةكي  .گؤش بكةن

لة سةر . ي لث نوسراوة دةست پؤليسي ئاسايشي سويدي كةوتووة)تدوناملر(  دةستنيشان كراوة و ناوي
لة ناوچةي خورماصةوة و وةندي لةگةص كراوة يرةيةكي تةلةفؤين سورةياي لةسةرة كة پةهةمان نةخشة ژما

  . چةندين نامة كة ناوي زةرقاوي تثدا نوسراوة الي هةمان تاوانبار دةستكةوتووة. بةكارهاتووة
رباين لة هةمان ذؤژ كة تةقينةوةكةي هةولثر ذويداوة چةندين جار تةلةفؤن بؤ يةكتر دةكةن و باس لة سةد قو

ةسة بكةم بةألم ناويان نازامن، بةرزجنيش دةصثت؛ ؛ دةمةوثت قورباين بؤ ئةو دوو كفةرمان دةصثت. دةكةن
  . هةر قبوصة،پثويست ناكات ناويان ثنيت

  .فةرمان لةبةردةم دادگادا دان بة ئةندامثيت و كؤمةككردين ئةنسار هثناوة
بة تةواوي  نةبثت كة ئةم دوو ناوبراوة تاوانبارن و وا پثدةچثت كة دادوةر بة هيچ شثوةيةك گوماين لةوة

  .بةصگةكانيش قايل بووة
بثت لةبةر  چاوةذوان دةكرثت كة بةرزجني تانة لةو بذيارةي دادگاي سةرةتايي بدات وةلث فةرمان پثي قايل

  .وايةي كة دژ بةو دةرچووةتمةترسي ئةو فة
  

  .نثت كةوتووة كوردستانبذيارةكة ئةمذؤ دةست 
   .صگةنامانةي دةست بكةوثتموو كةسثك بؤي هةية تةواوي ئةو بةباسة كة بةپثي ياسايي سويدي هةشايةين 

  
  

 دانيشتوي ئيمامثكي بةرزةجني، بة پثي خؤي پاشناوي ذاستةقينةي ئةوة نية، بةصكو لة خؤشةويسيت  1
                  .ئةو ناوةي لة خؤي ناوةنةرويژ 

  
           نةوزاد كوردي

  سويد/ستان نثتكوردثري پةيامن
         15:45 كاتژمثر 
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