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ي

عثراقي دميوكراتيي "ذگةي  كة ئيرباهيم جةعفةري بة سةرةقةصةمثكي ذةگةزپةرستانة ب

 
بث ئةوةي پرسث بة كةسث ،  بة مايف ذةواي خؤيان بزانن

، وة و ذادةهثنن

هةر هةموويان گرثدراو و وابةستةي ،  كة لة بةغدا لثي پاص كةوتوون

ةو

 دةترسثم بصثن وا نيية؟

  

  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي.. . .. . كورد و هةسيت نةتةوةييكورد و هةسيت نةتةوةيي
  

لة اليةن ، تا ئثستا لةسةر پرسي هةست و هؤشي نةتةوةيي لةكن كوردان
. گةلث بابةت نووسراون و بألو كراونةتةوة، كةسانثكي كورد و بثگانةوة

ذةنگة تاكة خاصي هاوبةش كة زؤربةي هةرةزؤري ئةم نووسني و 
 بث لةوةي كة هةسيت نةتةوةيي الي برييت، لثكؤصينةوانة كؤ بكاتةوة

 و شاياين ةالواز و بثهثز، لةچاو نةتةوة و گةالين تر، كورد
  . كردنيش نييةةراوردب

ئةوةي كة . من خؤم پثشتر سةبارةت بةم مةسةلةية زؤر بابةمت نووسيوة
، نووسمبئةم چةند دثذانة لثرةدا ، گةر بة كورتيش بث، زياتر هانيدام

يت تايبةت بة ذةوشي ئةوذؤي باشوور كوردستان هةندث ذووداو و پثشها
  . و عثراق بوون كة ديارة هةموومان لة دوور و نزيكةوة دةيانبينني

دواي ئةوةي
و تةواوي دنياش سةملاندي كة البرد و لةبةر چاوي كورد ، لة كايت سوثندخواردين ياساييدا، "فيدرايل

لة بريكردنةوةشيدا شتثكي ، ئةو هةميشة پابةندة بة بريي شؤضثنيزمي نةتةوةي سةردةسيت عةرةب و
هةر ئةوةندةمان زاين سةراين كورد و پثشسواراين ، ئةوتؤي لة بةعسيية عةفلةقييةكان كةمتر نيية

كةوتنة ،  پاريت دميوكراتيي كوردستانيةيتابؤ منوونة و بة شثوةيةكي تايبةتيش سةركرد، هةنووكةي
ئةوان لة هةمان كاتيشدا ئةم مةتةصةيان . خؤيان و دةستيان كرد بة هات و هاوار و فيدراليذؤ و لةخؤدان

 لةبةردةم ئةم هةموو ئةندامة يتيةكثكي وةكو جةعفةري چؤن توانيوية: بؤ شي نةدةكرايةوة و دةيانپرسي
بةبث ئةوةي كةس ، كارثكي بةو شثوةية ئةجنام بدات" ثراقيكؤمةصةي نيشتمانيي ع"كوردانةي ناو 

ئايا لةبةرچي ئةندامة ! بةرهةم ساصح و يةك دووانثكي ديكةي لث دةربچثت؟. د، ورتةيةكي لثوة بثت
كوردةكان شتثكي وايان قةبووص كرد؟ داخوا ئةمة خؤي لة خؤيدا پثشثلكردين قانوون و بةندةكاين 

چةندين پرسياري تريش بةسةر زاري ،  نةبوو؟ بثجگة لةمانةقانووين بةذثوةبردين دةوصةت"
  .بةرپرسياراين ئةوذؤي كوردستانةوة بوون

ئةگةر سةراين كورد لة باشووري كوردستان
 و تاكةكةسييانة و ئثمةمانانيش بة مايف ذةوا، ئةوةي كة ئارةزووي لثيانة بيصثن و ئةجنامي بدةن، بكةن

  :كوردانةي خؤماين دةزانني ئةم پرسيارانةي خوارةوةيان بؤ دةبارة و سةدبارة بكةينةوة
ئثوة كة ئةندامان و كاديراين خؤتان لةسةر بنةمايةكي حيزبيي تةسك ذاهثنا •

گةورة بذژثنث گچكة  .تان زياتر چاوةذواين شتثكي تريان لث بكةنيناتوانن لةوةي كة بة چاوي خؤتان بين
  واية يان نا؟. پث لث دةخشثنث

ئةو ئةندامة كوردانةي •
بةرژةوةندييةكاين پارتة دةسةألتدار و دةستذؤيشتووةكاين ئةوذؤي باشووري كوردستانن نةك 

هةر . ئةمة شتثكة و المان ذوون و ئاشكراي. ةكانبةرژةوةنديية نةتةوةيي  ستراتيژي و كوردستانيي
. لةبةر هةندث زؤر ئاسايية كة لة هةر كارثكياندا كورد بة قورباين حيزب و سةركردةكانيان بكةن
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لة بنةذةتدا خزم و دؤست و كوذ و كچ و ناسيار و هاوذث و هاوذاي ،  تريشةوة
ةكتر

بةألم ئةوةي كة ، سةدان منوونةي ديكةش بثنينةوة

. ارچةي كوردستان پثكهاتبوون

  . مي بدةنةوة

ورتةباسة كاردانةوةيةكي 

 

بة ، گةلث لة وةزير و بةرپرس و ئةندامة باأل و ناباألكاين حكوومةتة تةقولةقةكةي جةعفةري •
ةواينكورد و عةرةب و ئ

ن  كام مةرحةبا؟: ة بارثكي وادا ئةوان و گةللجا . ي
ديسان لةمةذ پرسي نةتةوةيي و كورد و سياسةيت ناكوردستانييانةي دةزگاكاين ذاگةياندين ئةو حيزبة 

لة دةستمان دث بة دةيان و ، دةسةألتدارانةي باشوور
يةك دوو شيت زةقن كة لةم چةند هةفتةيةي ذابردوودا لة كوردستان تيضي ، لثرةدا دةمةوث لثيان بدومث

ديارة ئةمة بة واتاي ئةوة نايةت كة پةرثزي كوردسات و مثسؤپؤتاميا و ذؤژ تيضي و . سةرجنيان ذاكثشام
  . هؤيةكاين ذاگةياندين پارت و ذثكخراوة كوردييةكاين تر پاك و خاوثنة

هةفتةي چاندي "چاالكييةك بة نثوي ، بةبؤنةي يادي دة ساصةي ذؤژنامةگةريي كوردي، لة هةولثر
بةشداربووان لة كةسانثكي ذؤشنبريي هةر چوار پ. ئةجنام درا" نةتةوةيي

" هةفتةي چاندي نةتةوةيي"يضي بة بةردةوامي هةواص و دةنگوباسةكاين تايبةت بة لة كوردستان ت
پرسياركردن لةو ذؤشنبري و نووسةر و لثكؤصةرة لة كايت هةضپةيضني و . پثشكةش بة بينةران دةكران

زؤر بثمانايانة و بة شثوةيةكي ناكوردستاين و ، كوردانةي كة لة پارچةكاين تري كوردستان هاتبوون
. كوردي سوريا، كوردستاين ئثران،  كوردستاين توركيا:لةبن ناوةكانيان دةنووسرا، تةوةييانةنانة

بةألم ، ذؤژهةأليت كوردستان: جارثكيان نووسةرثكي خةصكي ذؤژهةأليت كوردستان بة زماين خؤي گويت
ثزييان بثذ، كوردستان تيضي شةرمي نةكرد و ذثك لةو دةمةي كة قسةيان لةگةص نووسةري داماو دةكرد

هةر هةمان كةتنيان بةرامبةر بة . Kurdistana Îranê :بةرامبةر بةو نيشان دا و لةژثر ناوةكةيدا نووسيان
ئةرث سةير . Kurdistana Tirkiyê:  نووسيانيش نووسةري كوردي باكوور كرد و لةبن ناوي ئةوبرايةكي

داربوواين بة خةصكي كوردستاين كةچي بةش، لث بنرثت" هةفتةي چاندي نةتةوةيي"چاالكييةك ناوي نيية 
كوردستان تيضي كة هةندث جار بثژةراين ئاألي ! پثناسة بكرثن؟" عثراق و ئثران و سوريا و توركيا"

بؤ منوونة ناز ، ذةنگاوذةنگي كوردستان لة شثوةي كراس و جلوبةرگي كوردي لةبةر خؤيان دةكةن
ارگثذ و بةذثوةبةر و بثژةراين هةميشة لث لة هةمان كاتدا قسةي سةر زار و بن زاري ك، عةبدوصال

و زؤر " عثراقي نوث"و " كوردي سوريا"و " كوردستاين توركيا"و " كوردستاين ئثران"و " كوردستاين عثراق"
دةبث ئةمة .  دةربذيين ناشريين و ناذةسةن و نانةتةوةيي و ناكوردستانييانةي ديكةيةدةستةواژة و

  !رثكيشدا جثي ببثتةوة؟چةندي بة چةند بث و لة قوتووي چ عةتا
گةلؤ خوثن و خةبات و مليؤنان شةهيد لة پثناوي ئةوة بوون كوردستان هي .. هؤ برانؤ.. هؤ خوشكنؤ

ئةم پرسيارة خؤتان وةرا! بث؟" عثراق و ئثران و توركيا و سوريا"
من لثرةدا . ة هةصدةگرثبابةيت كورد و هةسيت نةتةوةيي هةتا بصثي ئاخاوتن و هةصسةنگاندن و لثكؤصينةو

بريؤكةي نووسيين ئةم ك. زؤر بة كوريت چةند وشةيةكم لةسةري نووسي
كة نةدةكرا هةروا بة ساناهي چاويان لث ، ذاستةوخؤ بوو سةبارةت بة هةندث هةصسوكةوت و ذووداو
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