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أصكخراوة أصكخراوة  و  و لَةلَةرت و كؤمةرت و كؤمةصنةراين ثاصنةراين ثاي كةركوكةوة دةربارةي كؤبونةوةي نوي كةركوكةوة دةربارةي كؤبونةوةي نولَةلَةلة دؤستاين كؤمةلة دؤستاين كؤمة  نصكنصكبةيابةيا
  كوردستانيةكان لة سويد دةربارةي بارودؤخي كةركوككوردستانيةكان لة سويد دةربارةي بارودؤخي كةركوك

  
 20ذثكةويت ، لةسةر داواي كؤمةصةي دؤستاين كةركوك و لة كاتژمثر شةشي ئثوارةي ذؤژي دووشةممة

بثجگة لة . هؤصمي پايتةخيت سويد كؤبوونةوةيةكي فراوان گثذدرالة شاري ستؤك ABF لة2004/ 12/
ذثكخراوة  ژمارةيةك لة نوثنةراين پارت و كؤمةصة و، ئةنداماين دةستةي كارگثذي كؤمةصةكة

  .  بةشداربوونكوردستانيةكاين سويد
  

رودؤخي كوك و خراپبووين بار كة وتوثژو گفتوگؤكردن لةسةر مةسةلةي هةصبژاردينلةم كؤبوونةوةيةدا
 لة ياساي بةذثوةبردين دةوصةت بؤ ماوةي گواستنةوة 58ثبةجثنةكردين مادةي جشارةكة لة ئةجنامي 

هةروةها ذؤشنايي خراية سةر خراپبووين باري ئاسايش و هثرشي تثرؤريسيت و كوشنت كة ذؤژانة . كرا
  . دژي كورد لة شارةكةدا دةكرثت

  
دانثكي فراوان لة سةرةتاي مانگي داهاتوودا لة  هةروةها گفتوگؤكرا لةسةر ذثكخستين خؤپيشان

كة هيچ هةوصثكي ذاسيت نادات بؤ ، كوردان و دژي حكومةيت كايت عثراقستؤكهؤصم بؤ دةربذيين ناذةزايي 
چارةسةركردين كثشةكاين دانيشتواين ذةسةين كةركوك كة دووچاري سياسةيت بةعةرةبكردن بوون لة 

كة تا ئثستاش هةر دةناصثنن بة دةست ، يت ذژمثي سةدامي ديكتاتؤراليةن ذژمثةكاين پثشووةوة بة تايبة
  . ئةم سياسةتة شؤضثنيةوة

  
هةروةها ئامادةبوان گفتوگؤيان لة سةر شثوةي پشتيواين كؤمةصةكة لة اليةن ذثكخراو وهثز و پارتة  

گرفيت لة سويد بؤ يةكخستين هةوصةكان بؤ داواكردن بؤ چارةسةري گريو سياسيةكوردستانيةكانةوة
  . كرد، كةركوك

  
بذياردرا كة جةژين نةورؤزي .  كرا جةژين نةرؤزي داهاتوو لة سةرگفتوگؤلةم كؤبوونةوةيةدا هةروةها 

و هةموو اليةنة ) نةورؤزي كةركوك (ناوي بنرثت، تايبةت بثت بة شاري كةركوك 2005ساصي 
  . كوردستانيةكان بةشداري تثدا بكةن

  
دةربارةي ئةو ، دةكاري و نزيكبوونةوةيان لة ديد و بؤچوونةكانداهةموو اليةنة بةشدارةكان ئاما

  . باسانةي باسكرا پيشاندا
  

يت كايت حكومةلة كؤتايي كؤبونةوةكةدا بذياردرا كة نامةيةكي كراوة بة ناوي بةشداربوانةوة بةرةوذووي 
لة نامةكدا چةند . وةودؤخي تايبةيت شاري كةركوك بكرثتةيةنة پةيوةنديدارةكان دةربارةي بارعثراق و ال

  . داواكاريةكي تثدابثت بؤ چارةسةري گرفتةكة
  

  :ئةمةش دةقي نامةكةية
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  نامةيةكي كراوة بؤ حكومةيت كايت عثراق و ئةو اليةنانةي كة پةيوةندييان بة بارودؤخي كةركوكةوة هةية
  

  بةذثز سةرؤكي حكومةيت كايت عثراق
  بةذثزان ئةنداماين حكومةيت كايت عثراق

  بةذثزان سةرپةرشتيكةراين هةصبژاردنةكاين عثراق
  بةذثزان ئةنداماين ئةجنومةين نيشتماين عثراق

   هثزو پارتة سياسي و نيشتماين و سةربةخؤكان وهةموو ذثكخراو
  بةذثزان ئةنداماين شوراي شارةواين شاري كةركوك

  
  وذثزالَس
  

لة بةر ذؤشنايي خراپبووين باري ، تلةم ذؤژة ناخؤشانةي كة شاري كةركوكي كوردستاين پثدا دةذوا
تاوانةوة بةرامبةر ئاسايشي شارةكة و بةردةوامبووين كارة تثرؤريستيةكان لة اليةن هثزةكاين تاريكي و 

لة كوشنت و ترساندن و تثكدان و ، ئةجنام دةدرثت،  كوردتياينالَوبة تايبةيت هاو، خةصكي سيضيل
 هيچ هةنگاوثكي پؤزةتيضي حكومةيت عثراق. انةوةو موصكيهةذةشة لة ئاسايشي ژيانيان و ژياين خثزان 

 بؤ دؤزينةوةي چارةسةرثكي ذاست و ذةوا بؤ مةسةلةي كةركوك كة مةسةلةيةكي ناوةندي و وةنةنا
، يت ذژمثة ديكتاتؤرييةكاين عثراقالَلكي شاري كةركوك بة درثژايي دةسةخة. سةرةكيية بؤ هةموو كورد

تا ئثستاش ئةم ، بةعسي ذووخاودا ناخؤشيةكي زؤريان بينيوةبة تايبةيت لة سةردةمي ذژمثي 
  . ناخؤشيانة بةردةوامة

  
هةروةها ، ةوةكثشةية لة اليةن حكومةيت عثراقكة هةموو دواخستنثك بؤ چارةسةري ئةم ، ئثمة دةبينني

 بةذثوةچووين هةصبژاردن لة شارةكةدا پثش  بةرزي هةصبژاردنةكان بؤكؤميسؤثينبةردةوامبووين 
لة گةص بةسةرچووين ،  لة ياساي بةذثوةبردين دةوصةت بؤ قؤناغي گواستنةوة58ةجثكردين مادةي جيب

بةوة ئةم هةصوثستة تةنيا . دةبثتة هؤي ئاصؤزكردين بارةكة، مادةي پثويست بؤ جثبةجثكردن
او ي مادةي ناوبرذووندةكرثتةوة كة حكومةيت كايت عثراق دةيةوثت پثچودةوران بكات و خؤي لة ناوةذؤك

  . كردين بارودؤخةكةوة هةيةكة پةيوةندي بة ئاسايي، بدزثتةوة
  

 ذةسةين پشتگوثخستين بريوبؤچووين زؤربةي شوراي پارثزگاي كةركوك و دانيشتواين، ئةم كارة
هةروةها ئةم شثوةيةي كة حكومةيت .  كلدان و ئاشوورييةوةوكورد و عةرةب وتوركمان شارةكةية بة

دةريشيدةخات كة هةسيت . انةي تةواوي مايف مرؤض و پرنسيپي دميوكراتيةعثراق بةذثوةي دةبات پثچةو
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كة بارودؤخةكة بةرةو بةرزبوونةوةيةكي ترسناك دةبات و ، ذاسيت نية بؤ چارةسةركردين ئةم كثشةية

ؤي ذووداوثكي گةورة كة هةموو عثراق هة وتين سةرةتاي شةذي ناوخؤ كة دةبثتهؤشداري دةدات بة دةركة
جياوازةكان دةيانةوث  اليةنةدصسؤزةكان لة هةموو نةتةوةو  لة كاتثكدا كة هةموو عثراقية. دةگرثتةوة

بةشدارييةكي پراكتيكي لة پرؤسة سياسيةكةدا بؤ دامةزراندين كؤمةصگاي مةدةين و پثشكةوتوو بكةن كة 
  . دروستكرا بثت لةسةر بنةماي دميوكرايت ذاستةقينة و سةروةري دةوصةيت ياسا

  
  

ئثمة لة كاتثكا نيگةراين تةواوي خؤمان بةرامبةر ئاصؤزي بارودؤخي كةركوك بةم شثوة ترسناكة 
لة پثناوي بةرژةوةندي هةموو عثراقيةكان و بؤ چارةسةري ، مانئةم داواكارية گرنگانة، دةردةبذين
  :دةخينة بةردةمتان، تةنگژةكة

  
 و سايي كردنةوةي بارودؤخي شارةكةذاوةستاين هةصبژاردن لة پارثزگاي كةركوك تا كايت ئا. 1

ئةوةش لة ذثگاي كاري .  لة ياساي بةذثوةبردين دةوصةت بؤ قؤناغي گواستنةوة58بةكارخستين بذگةي 
بؤ ، دةبثت جددي و خثرا وة لة اليةن حكومةيت كايت ئثستاو پارتة سياسيةكاين كوردستاين و عثراقيةوة

ارةكاين كوردو و و كارئاسانكردن بؤ گةذاندنةوةي ئابنبذكردين هةموو شثوةو ئاسةواري بةعةرةبكردن
  . خةصكي تر بؤ ماص و خثگاي خؤيان

  
ژئاواي عثراقةوة هثنابووين است و خواروو ذؤ هاوردةكان كة ذژمثي كؤن لة ناوةذناردنةوةي عةرةبة. 2

 يت عثراقني والَرچاوگرتين اليةين مرؤضايةيت ئةمانة كة هاووبة لةبة، نةكاين خؤيانبؤ شوث
 گةالين بةكارهثنراون لة اليةن ذژمثي كؤنةوة بؤ ژةهراويكردين پةيوةندي برايةيت مثژوويي لة اليةن

بووين ئةمانة لة ماص و لة سةر زةوي و لة نثو دوكاين خةصكي تردا كارثكي نامرؤضايةيت و . عثراقدا
  . ستكراوةكانةوةنةگوجناوةو دةبثتة هؤي تووذةبوون و دژايةيت كة دوورة لة ياسا ئامساين و درو

  
لثكةوتووةكان بة پثي ياسا لة بري ئةو چةوساندنةوةو  ي زيانةي مادي و مةعنةوقةرةبووكردنةو. 3

  . زيانانةي لثانكةوتووة
  
 قةزاوناحيةيانةي كة لة كةركوك كراونةتةوةو نووسثنراون بة پارثزگاكاين ترةوة  ئةوگةذاندنةوةي. 4

، كفري، توزخورماتوو، وةك چةمچةماص، ي دميوگرايف شارةكةبة مةبةسيت گؤذيين سنووري ئيداري بار
چواريان كة زؤربةي كورد  پثويستة بوگوترثت كة لة كؤي پثنج قةزاي سةر بة كةركوك. كةالرو قادركةرةم

  . تةنيا يةك قةزاي حةوجية ماوةتةوة كة زؤربةي دانيشتوانةكةي عةرةبة، كراونةتةوةلثي بوون
  
ةجنامداين پاشان ئ. كي ذاست دواي ئاسايي كردنةوةي بارودؤخي كةركوكئةجنامداين سةرژمثريية. 5

  . ةروةرانة لة شارةكةداهةصبژاردين ذاست و دادپ
  
 لة ياساي چارةسةركردين ناكؤكي خانوبةرة و نةبةستنةوةي داواكاري 10 لة مادةي 1بذگةي گؤذيين . 6

كاتثك كة دةيان هةزار لة . ناكؤكي بة كاتثكي دياريكراوةوة هةروةك لةم بذگةيةدا هاتووة
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پثشكةش بة اليةنة تايبةتيةكاين چارةسةري ناكؤكي  زيانلثكةوتوةكان نةيان تواين داواكارثكانيان

ئةمة كارثكي .  دا كؤتايي دثت2004 ديسةمبةري 31لة كاتثكدا كة كايت دياريكراو لة ، خانووبةرة بكةن
  . نابةجثية

  
سنووردانان و كاري ذاست بؤ .  كورد لة كةركوك بكرثتلثپرسينةوة لة تاوانباراين تةعرييب. 7

 بؤ ئةو تاوانانةي كة ئثستا پامشاوةكاين ذژمثي پثشوو تثرؤريستةكان دژي كورد لة كةركوك نةهثشتين
 خؤيان كة ذژمثي پثشوو لة كان ئةو خانوانةيان كردوة بة مؤصگةيتثرؤريستة. بكرثت، دا دةيكةن

  .  بوو دروستيكردبةعةرةبكردندابةرنامةي سياسةيت 
  
 هةصبژاردين كةركوك دةكةين بةوةي يدانةي كاري بةرپرسي سةرؤكي كؤميسؤثينزؤر بة توندي ئ. 8
يت كوردي لة پارثزگاي كةركوك لة مايف سروشيت دةنگدان لة هةصبژاردنةكاندا الَ هاوو70 000 كة

پثدادةگرين لة سةر اتدا لة هةمانك. داواي لثكؤصينةوة دةكةين لة سةر ئةم مةسةلةية. بثبةشكردوة
  . ميان بؤ دواخستين هةصبژاردن لة كةركوك داارداواك

  
داوا دةكةين لة كورد و هثزوبزوتنةوة سياسية ، لة كاتثكدا ئةم داواكاريانةمان پشتگوث خبرثت. 9

لة بةكارهثناين ، نيشتمانيةكان و هةموو ئةوانةي پشتگريي لة مةسةلةي كورد دةكةن كة پشتمان بگرن
بؤ دةربذيين بريوبؤچوومنان و بيستين دةنگمان و پارثزگاريكردن لة  و ذثگا و شثوةيةكي ئاشتيانةهةمو

ان و بةشدارينةكردن لة هةصبژاردن لة كةركوك دا و هةستان بة مانگرتن و خؤپيشانداين مافةكامن
  .  لة هةموو جيهانداة نثونةتةوةيي و مرؤضايةتيةكانئاشتيانة لة بةردةم باصوثزو ذثكخراو

  
  لة گةص سوپاس و ذثزدا

  
  ئيمزاي داواكاران

 ستؤكهؤصم/  سويد -كؤمةصةي دؤستاين كةركوك  •
 كوردستانيةكان لة سويدونگي پارتة كوردي كؤميتةي هةمئاهة •
   سويد-  فيدراسيون - يةكثيت كؤمةصة كوردييةكان  •
   سويد-كؤمةصةي الواين كورد •
   سويد- كؤمةصةي قوتابياين كوردستان  •
  سويد -اندؤم بزوتنةوةي ذيفر •
  سويد -كؤمةصةي كؤمةك  •
  سويد -چاك  -نةتةوةي كورد  ناوةندي هةصةجبة لة دژي ئةنفال و جينؤسايدي •
  سويد -  كؤمةصةي هيواي كوردستان •
  سويد -  الوان كؤمةصةي •

29/ 12/ 2004  
Stockholm 
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