
رەزا شوان.. دەربارەی وتکانی پارزگاری کرکوک 

کدا، لگڵ )ھقبیڤین ( ل ..پارزگاری کرکوک) نجمدین کریم ( دکتۆر 
بزووتنوەی ( ل سایتی ب کوردی دا، ک ) رووداو ( رتای بشی ئینگلیزی پۆ

/ فبرواری/ ی١٨( دا، ل رۆژی پنج شمم ) کۆماریخوازی رۆژھتی کوردستان 
) چارەنووسی کرکوک ( و ) ریفراندۆم ( ک دەربارەی .. بوکراوەتوە دا) ٢٠١٦

حزەکم چند .. قسی کردووە ) میلیشیا شیعکان ( و ) پارەی پیترۆدۆالر ( و 
:بخمڕوو کریم نجمدینتبینییک دەربارەی وتکانی 

منیش لگڵ رای دکتۆر نجمدین دام گر ریفراندۆم ل باشووری کوردستاندا 
 م مافئ وە، چونکترکوکیش بگرک ویستت، پماددەیقۆناغبکر ل میدا) ١٤٠(ی س ، کی دەستوورییماددەی ک ل

، ب دنیاییشوە ن نکردجبجیاکی حیدەر عبادیحکوومتحکوومتی مالکی و ن نبم..دەستووری عراقدا 
و یک الینان بوی پویست کوردستان چیتر چاوەڕێ نکات ..جبجی ناکن داھاتووی عیراقیشتریحکوومتکانی

باشووری ھر ریفراندۆمک بۆ سربخۆیی ل ..جبج بکات و بیکات ب ئمری واقیع)١٤٠(قۆناغی سیمی ماددەی 
واتا ئو .. نابت کرکوک بخرت دەرەوەی کوانوە .. پویست بب کرکوک ئنجام ندرت .. دا ئنجام بدرت کوردستان

. .ریفراندۆمکی ناتواوە دەبت ھییکی گورەی و، بب کرکوک گینا ئ.. ریفراندۆم دەبت کرکوکیش بگرتوە 
ھموو پشبینی و گریمانیکیش .. بم پوییت ب باشی ئامادەکاری بۆ بکرت و .. یی ئم کارکی ئاسان نچیگر

.ن یرلبرچاوبگ
ئگینا ئمیک ک گومانمان .. سرکردەکانی کوردمان ب نزانی تکوتن و، بو ماددەی ھیانیان ختاندن ل سرتاوە

!؟..؟ ریفراندۆم لسر خاکی خۆم ..تر بۆ رازی بوون ب ریفراندۆم یئ. .لوە نبت، ک کرکوک بشک ل کوردستان 

رتئم دووجاری)  .. تۆنۆمی ل نو ھرمی کوردستاندا پویست کرکوک بکرت ناوچیکی ئۆ: " کریم دە نجمدین
ئم داخوازی نیارانی .. دەربارەی بوونی پیالنک دەربارەی جیاکردنوەی کرکوک ل کوردستان رای خۆمان بوکردەوە 

چند جارک عرەب شۆڤنییکانی کرکوک  و تۆرانیی توندڕەوەکان ک ھرگیز لگڵ .. گڕانوەی کرکوک بۆسر کوردستان 
 ای لفیدر.. یان کرد )ی سربخۆ ھرمی کرکوک( دامزراندنی ی کوردستان پشنیاری کرکووکدا نین بۆ باوەشوەی گڕان

پویستی دەزانت ک کرکوک نجمدین کریم ب .. ل چ روانگیکوە ؟ ..ئم مۆدل ل کودا ھی..نو ھرمکدا 
ئم یکم جار نیی ک نجمدین ؟ ب داخاوە..  چ برژەوەندییکی کوردی تدایئی ؟ .. ب ھرمکی سربخۆ بکرت

 پشتی لریم پامی کررکوکھخۆ یکرببکات س ..ی بۆ کرد ی رابردووشساشستاش دوو.. بانگوە ئپاتی دەکات..!
دین کریم دابینی ئم داوایی نجم!..دارەیی نۆرەی س ئیجا..ئم ھشتا ب توای ل دوو ئیدارەیی رزگارمان نبووە 

نکی تریھیچ شون ل ،ھیچ کوردک ن ل کرکوک ویشزیاترکریم ل نجمدیندنیام .. ردستان ل کوکرکوک
نابوای نجمدین کریم وەکو پارزگارکی پارزگایکی .. نین دا) ھرمی کرکوکی سبخۆ( کوردستاندا لگڵ 

بب پرس و ئاگاداری رپرسی حیزبکی و مکتبی سیاسی یکتی نیشتمانی کوردستان، ب ب، وەک ئندامکی یکوردستان
ل یدەستدارکی ئیداریئو.. انکی مترسیداری وا بدات ب گودان ب خواستی گلکمان لدوب،وپڕلمانی کوردستان

پشنیار ناوی ھموو کرکوکییکانوە  قس بکات و ک ب ی بۆی نی.. حیزبیش بای تنانت وەکو برپرسکی .. دا کرکوک



) عرەبکان ( نتی ب کات ک پویست کوردستان گرەنجمدین داوای ئوەش دە.."پویست " ب بکات و ب شوەیکی رەھا 
ران و ـئنجوومنی وەزیل ریان ل سرۆکایتی و نو عرەبی کرکوکیش نوتورکمان" : بدات ی کرکوک )کمانکانتور( ب و 

 مانی کوردستانلڕلپ بدا ھ "
خۆیان ب ھاوتی کوردستان ،دا دەژین وک ل کوردستان،ک رز ل مافکانی ئو نتوان بگیرت،ئمش لگڵ ئوەداین

بم وەکو دەزانین .. دا دەژین انی ک ل کوردستانتا ئستاش کورد داکۆکیکر بووە ل مافکانی ئو نتو.. دەزانن 
ش ک تا انعرەب ھاوردئوکرکوک وپارزگای تا ئمۆش عرەب رەسنکانی .. جبجکردنی ئرککان پش مافکانن 

ئسیان لۆش کوە بۆ شارەکانی خۆیانمتڕاونگکوردستان.. ن ڵ ریفراندۆمدان بگن و، لونیندادا نان
پارزگای ل چندین بیانامی کیتلی عرەبی ل ئنجوومنی .. سر کوردستان بۆ شیانوت، ک کرکوک بگڕتوە نا

تا .. دیش کردووە کورداگیرکردنی کرکوک و کوشتنی ، بکو ھڕەششیان لب راشکاوی ئمیان دەربیوە.. دا کرکوک
و سیخوڕی دەکن و یارمتی داعش دەدەن ب ئاشکرادا شانیان ھی وشاری کرکوکعسی شۆڤنی ل ناو بئمۆش 
.ان بۆ دەکن یچاوساغی

نیش، ب داخوە بشکی زۆریان تا ئمۆش ھاوبستبوونیان بو تورکیا ھی و، ب بیری تۆرانیت نوەکانیان تورکمانکا
) باکووری عراق : شمال العراق ( ب ) کوردستان ( ب کوردا نانن و تا ئمۆش ب فرمی دان.. دەکن و پروەردە گۆش 

بو .. بدات ب تورکمانکان داکرکوکبڕوەبردن ل و ھموو پل و پایکانی کاندەستھمووگر کورد ..ناودەبن 
دەنگ بۆ کوردستانیتی کرکوک بدەن، ئوان ئوە محا.. بۆ گڕانوەی کرکوک بۆ سر کوردستان بدەن دەنگمرجی 

یوونی / ی ٢( سرۆکی برەی تورکمانی ل رۆژی )ئرشد ساحی ( تۆرانی .. دا نانن ھرگیز دان ب کوردستانییتی کرکوک
وەی ، ک دەربارەی گڕانک داژنامنووس، ل وەمی پرسیارکی رۆدال بارەگای برەی تورکمانی ل کرکوک.. دا) ٢٠١٥/ 

حتی یتم اعادت متی کانت کرکوک جزءا من کوردستان : " دا وتی ی پرسیارەکی، ل وەمر کوردستان لی پرسیکرکوک بۆ س
" ؟سر کوردستانبۆ ستادا بگڕنرتوە تا ل ئکی کرکوک بشک بووە ل کوردستان : " ب کوردی " ؟ تان اآلنالی کوردس

جا نجمدین کریم وەکو داوای .. وەنک کوردستانەوە) سۆمال(بچن ژر دەستی ش ک برەی تورکمانی پیان خۆ
ت ک گرەنتی ئوە بدەن ک دەنگ بۆ لوان ناکائی بۆ داواش.. گرەنتی ل کوردستان بۆ تورکمان و عرەبکان دەکا 

.وەرگرتن و بخشینھموو شتک بگومان ؟ ..ر کوردستان بدەنگڕانوەی کرکوک بۆ س
سازشکردن موزایدەکردن و ھموو کوردستان، کشی ، بکو سرەکی و چارەنووسازی باشووری کوردستانکیکرکوک، کشی

.. پۆست پرست کمنین نی ھلپرست و برژەوەندی پرست وکسا.. لسر کرکوک ناپاکیی و، ل کس قبووڵ ناکرت 
یا سبی ئمۆب.. سامانی رەشورووتی کوردستان حپلۆشکردنی،گیرفان پکردن و،دی خۆیان وەوەنبالیانوە برژگرنگ 

.ی شیرینمانکوردستانبگڕتوە بۆ باوەشیکرکوک دەبت .. دوژمن پی خۆشبت یا پی ناخۆشبت .. 

 دین لجمریم ندەپرسم ک ..یخۆ شاری مووسکھاتيش فرە پ رچیگدا ـ ئمووس ل وەی دووەمتستادا نئ و کورد ل
ب بکرت سوزی دەبن ک موب عرەب کراوە ـ ئایا عرەبکان را.. مووس شارکی کوردستانیی و زۆرینی کورد بوون 

.نخردابت ؟ بگومان)سونستان ( ل شارە سوننیکان و ھرمکی سربخوو 

نکردایتوە، وەکو کوردکی برپرس و پارزگارکی ) سنتری رۆشنبیری خۆمینی ل کرکوک ( ن کریم دەبوای نجمدی
و دەست نپاراستنی ل کوردکوشتنجیھاد(ینی بوو ک فتوایمئوە خوبۆ نازان، .. لسری دەکوت ئم ھوستی کورد، 

ستی ب دە،کوردستانی کرد ب گومی خون و ب سدان کورد شھید و بریندار بوون.. راگیانددال رۆژھتی کووردستان) 
ی ئسالمیتا ئمۆش رەگزپرست و شیعپرست خونژەکانی کۆماری سدارە.. ئیسالمیسوپا و پاسدارانی کۆماری سدارەی 



 ینی شاگلردەکانی خوم ..ند گچ دەرۆژ نییدارە نس کی کورد لدان نجنجشکئ زیندان دا ب کی کوردمان لنجن یا گ
ل باشووری کوردستان دا ئنجامدانی ریفراندۆم دەزان یا نازان، ک دەربارەی نازانم نجمدین کریم.. گیان ل دەست ندات 

وی سھیۆنییکان بۆ ئوە ھ: " بم دەق وتی ) علی ئکبر ویالیتی ( ، رەگزپست )علی خامنئی ( راوژکاری .. 
دروستکردنی دەوتک ک پیوەندی ب خۆیانوە ھبت و ئوان دەیانوت ئیسرائیلی دووەم یان سیم ل ناوچکدا درووست 

"بکن 
سنترەکیان لالین .. وا بشیعکردنی کرکوکیش دەستی پکرد و .. ھشتا شپۆلی ب عرەبکردنی کرکوک نوەستاوە 

وە کراپاررکووکوەزگاری کدان وییی بۆ لپکردن  .. و چپیرۆزبایی ل!..

ئم : " نجمدین کریم دە .. سبارەت ب ھوستی میلیشیا شیعکانی کرکوک، بۆ گڕانوەی کرکوک بۆ سر کوردستان 
کوردستان رکوک ئستا بشک نیی ل ھرمیکلبر ئوەی.. دا نیی ل کرکوک ھیچ کشیکمان لگڵ میلیشیا شیعکان

 " ..
 یوتاین ستا" دەبوایئ می کوردستان دالرھ ل ک نییشرکوک بک " جوانتر وابو ک ستا" بیوتایئ رکوکدالک

" نگڕاوەتوە بۆ سر کوردستان 

؟ زۆر .. وەنای) دووزخۆرماتوو ( گۆبنکیان ل شاری ئی نجمدین کریم ئاگای لو کشان نیی، ک میلیشیا شیعکان چ
چند ؟..چند ماڵ و کۆگایکی کوردیان تقاندەوە ؟ .. ب نامردان پزیشکک و چند گنجکی کوردیان شھید کرد 

.. نکنوە یرووتیا نڕفنندا کوردک یا دوواندووزخورماتوو خاسن نواروژیش نیی ل رگای .. کیان رفاند دکور
انینفرەتتف و خکی . .کردوونورانانیانشونئو ..تاوانیان کوشتووە وخکی ب،ر شونک کردووبیان ل ھشروو

.لدەکات

ی ) فیلقی بدر ( دا، ک ھادی عامری برپرسی میلیشیای ) ٢٠١٤/ ٩/ ٢(ک ل رۆژی یا نا ؟ ل بیرت ،دکتۆر نجمدین
ل ھۆی دیوانی ،رۆژەدالو ھر .. تان ماچ کرد یوالئمال و ئب گرمی زتان بڕ.. ک سردانی کرکوکی کرد شیعی 
وەک برچاوی تۆوە ھادی عامری ب.. رکخرا بۆ ھادی عامری ک دا وانیرۆژنامیکی، لو کۆنگرەداای کرکوکپارزگ

بوو ک رازی ئوەشیمبستی" بچت ئو شونانی دەرەوەی ناوچکانی خۆیان مرگ ـابین پشـرازی ن: " وتی ھڕەشکردن، 
دوایش ب .. بڕزیشتان وەکو گوتان ل ھیچ نبووب چرکەتان لوە نھات .. کرکوک ناوچی ن پشمرگ بت بۆ ناب

.روویکی خۆشوە بڕتان کرد 


