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دەبینێتەوە ،هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک ،هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە جیاوازەکانەوە
پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
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( )80لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
 -9پڕۆژەی ( )100نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی )100( :نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی
جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین .گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات.
 -10پڕۆژەی كتێب :پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی ،فەلسەفی ،فكری و بوارەكانی ترە ،تا ئێستا نزیکەی ()300
كتێب چاپكراوە.
 -11پڕۆژەی ( )100کتێبی ئەدەبی :پێکدێت لە  100کتێب لەسەر  100ئەدیب و نووسەری جیهانی .بۆ هەر یەکێکیان
پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی ئەزموونی نووسینیان.
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2019 ) نیسان32-33( ژمارە

سەروتار

د .مەحمود عوسمان
سیاسەتمەدار
تایبەت بە کوردستان دیپلۆماتیک

یەکگرتوویى کورد و بەدیهێنانى مافەکانى
لە هەر چوارپارچەى کوردستان
لە بارەى ئەوەى کە لە ئێســتادا پێگەى کورد لە بەغداد بەهێزە یان الوازە و لە چى ئاســتێکدایە.دەبێت بڵێم ،ئێســتا
پێگــەى کــورد لە بەغدا خراپ نییە ،بەاڵم دەبێت فڕاکســیۆنە کوردییەکان یەکگرتووبن و ئێســتاش تا ڕادەیەکى باش
پێکــەوە کاردەکــەن ،چونکــە بیانەوێت و نەیانەوێــت دەبێت یەکگرتووبن ،بــە تایبەتى لەو کێشــانەى ڕووبەڕوویان
دەبێتەوە کە ڕەهەندى نیشــتمانی و نەتەوەیەیان هەیە ،بەاڵم تا ڕادەیەک پێگەى کورد خراپ نییە و باشــە ،دەبێت
لە گەڵ گۆڕانکارییەکانى ئەوێ خۆیان بگونجێنن ،بەتایبەتى لە ئێســتادا لە عێڕاق حکومەتێکى نوێ هەیە و کوردیش
دەبێت لە هەرێمى کوردستان حکومەتى خۆى بە زوویى پێکبهێنێت بۆ ئەوەى پێگەى بەهێز بێت .سەبارەت بەوەى تا
چەند ڕێککەوتنى (ی.ن.ک) و (پ.د.ک) دەبێتە هۆى پێگەى کورد و هەرێم لە بەغداد بەهێز دەکات ،دەبێت بڵێم.
بەدڵنیایەوە هۆى ســەقامگیریى و پێگەى کورد لە بەغداد بە هێز دەکات ،چونکە ئەگەر لە ڕاســتیدا ســەیرى هەرێمى
کوردســتان بکەین ئەوا دەبینیین یەکێتى و پارتى پێکەوە هەرێمى کوردســتان بەڕێوەدەبەن ،ئەوە ڕاســتیەیە ،نیوەى
هەرێم بە دەســت یەکێتیەوەیە و نیوەکەى تریشــى بەدەســت پارتیەوەیە ،ئەگەر بە یەکەوە ئیش بکەن بە دڵنیایەوە
سەقامگیرى زیاتر دەبێت ،هاوکارى زیاتر دەبێت ،ئەگەر بتوانن پێکەوە خزمەتى هاواڵتیان بکەن و ئیش و کارەکانیان
پێکەوە بکەن لە بەغداد و لە دەرەوەى و لە هەموو شوێنێک ئەوا بەدڵنیایەوە سەقامگیرى باشتر دەبێت بۆ کوردستان،
ئەو کاتە کوردســتان یەکدەنگ دەبێت بەاڵم ئەگەر یەکێکیان هەبێت و ئەوەى تریان نەبێت ئەوا کێشــەیەکى گەورە
ڕووبەڕووى کوردستان دەبێتەوە و سەقامگیرى و پێگە بەهێزەکەى هەرێمیش نامێنێت .
ئەوەش ڕوونە دەبێت هەرێم و عێڕاق پێکەوە دابنیشــن بۆ چارەســەکردنى کێشــەکانیان ،چونکە ڕێگەى تریان نییە،
دەســتورێک هەیە و دەبێت هەردووال هەوڵبدەن ئەو ماددانەى ناو دەســتوور جێبەجێبکەن ،کە گرنگترینیان مادەى
()140ە پرســى پێشــمەرگە ،نەوت و غاز ،من پێشتر پێشنیارم کردوە ،ئەگەر پەسەند بکرێت ،کە وەزارەتێکى تایبەتى
لە حکومەتى هەرێمى کوردســتان دابنرێت و تایبەت بێت بە پەیوەندى بە بەغدادەوە بۆ بەدواداچوون بۆ کێشــەکانى
نێوان هەرێم و بەغداد ،دۆزینەوەى چارەسەر بۆى ئەو کێشانەى تا ئێستا چارەسەر نەکروان و دەزگایەکى تایبەت بێت
بۆ ئەو مەبەســتە ،چونکە چارەســەکردنى کێشەکانى هەرێم و بەغداد ،پرسى یەکەم و سەرەکى ئێمەیە ،چونکە ئێمە

زۆر شــتمان پەیوەندى ڕاستەوخۆى بە
بەغدادەوەیە ،بۆ نمونە تا بەغداد پارەى
نەنــارد ئێمــە لە هەرێم نەمــان توانى
پاشــەکەوتى موچە چارەســەر بکەین،
ئەمــە کاریگەرى هەیــە و ئێمە دەبێت
پەیوەندیمان لــە گەڵ بەغداد هەبێت،
دەبێت بە جدى و بە ڕاســتى هەوڵى
گفتۆگۆبدەیــن لــە گەڵ بەغــداد کورد
قورســایی زۆرى هەبێت لە بەغداد .لە
بارەى ئەو پرســەى ،کە ئێســتا پێگەى
کــورد لە بەغدا چۆنــە و بەراوورد بە
ڕابردوو چۆنە دەبێت بڵێم،ئەگەر کورد
لە بەغداد یەکگرتــوو بێت ،پێگەیەکى
بەهێزى دەبێت ،ســەردەمى ســەرۆک
مــام جەالل ،پێگەى کورد بەهێزتربوو،
دۆخى عێڕاقیش بەم شــێوەیەى ئێســتا
نەبوو ،چونکە مام جەالل کەسایەتییەک
بــوو ،کــە هەمــوو کــەس و الیەنــە
سیاســییە عێڕاقى و کوردســتانییەکانى
کۆکردبوەوە ،ئەگەر کێشەیەک هەبوایە
هەموان بۆ چارەسەر دەچوونە الى مام
جــەالل و کێشــەکانیان بۆ باس دەکرد،
وەکو کەســایەتییەک کە سەرپەرشــتى
هەموومانــى دەکــرد ،هەمــوو الیەنە
سیاســیەکانى عێڕاقیش وەکو ســەرۆک
کۆمــار ڕێزیان لێدەگرت ،بەاڵم ئێســتا
ئەوە نەماوە ئەم حیزب لەگەڵ سەرۆک
کۆمارە و ئەوەى تر دژیەتى و لەگەڵیدا
نییە ،ئــەم حیزب بە جیــا کار دەکات
و ئەو حزب بەجیــا ،بابەتەکە جیاوازە
و کەســایەتى مــام جــەالل بــۆ خــۆی
کارێزمایەکــى بەهێز بــوو ،مام جەالل
لــەالى هێــزە عێڕاقییــەکان ،واڵتانــى
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عەرەبــى ،واڵتانى دراوســێ و ئەوروپا
پێگەیەکى تایبەت و گرنگى هەبوو ،مام
جــەالل لەگەڵ کاک مەســعود و پارتى
وەک هێزێــک لە هەرێمى کوردســتان
پەیوەنــدى و هــاوکارى هەبــوو،
بەیەکەوە کێشەکانیان چارەسەر دەکرد،
لەبــەر ئەوە ســەرۆک مام جــەالل بە
نەخــۆش کەوتنــى و دواتــر بە کۆچى
دوایی بۆشاییەکى گەورەى بەجێهێشت
لە عێڕاق و هەرێمى کوردستان ،بەاڵم
دەبێــت بە هــاوکارى هەمــوو الیەک
هەوڵبــدەن ئەو بۆشــایەیی مام جەالل
پڕبکەنەوە.
ســەبارەت بــەو ئــەو ئاڵوگۆڕانەى کە
ئێســتا لە ناوچەکە ڕوودەدات پێویستە
کــورد لە گــەڵ ئــەو ئاڵوگۆڕانەدا چى
بکات،لــە ئێســتادا ناوچەکــە بــوە بە
ناوچەیەکى ملمالنێى گەرم و کێشــەى
زۆرى تێدایــە ،بەتایبەتــى دواى هاتنى
داعــش ،لــە هەمانکاتــدا ڕوســیا و
ئەمەریــکا هەردووکیان گرنگیەکى زۆر
بــە ناوچەکــە دەدەن و کێشــەیەکى
گەورەشــیان هەیە ،لەوالشەوە ئێران و
ئەمەریکا ،کێشــە و ناکۆکیەکى زۆریان
هەیــە ،لەبــەر ئەوە دەبێــت کورد بە
وردى ئــاگادارى ئــەو هەنگاوانە بێت،
بە تایبەتى ڕەوشــى ڕۆژئاوا کە هەموو
دنیا باســى دەکات ،چونکە کورد لەوێ
شــەڕى داعــش دەکات و قەڵەمــڕەوى
داعشــى تێکشــکاندوە ،هەروەهــا لە
باکوورى کوردستان ،کورد لە ڕەوشێکى
زۆر خراپدایــە ،سیاســەتى تورکیــا و
ئەردۆغــان ،سیاســەتێکى ئیرهابییــە

بەرامبەر بە کورد بەتیرۆریســت ناویان
دەبــات ،لــە عێڕاقیش کــورد دەور و
کاریگــەرى خۆیــی هەیە ،لــە ئێرانیش
بەهــۆى کێشــەکانى ئەمەریــکا لەگەڵ
ئێــران بەگرنگییــەوە باســى کــورد
دەکرێــت و نــاوى هەیــە ،لەبەرئەوە
کێشــەى کورد لە پارچەکانى کوردستان
و لــە هەمــوو دنیــا بــاس دەکرێت و
حسابى بۆ دەکرێت ،بەاڵم بە هەرحاڵ
بــەالى منەوە کورد دەبێت ئامادەبێت،
لەســەر دوو ئاست ،یەکەمیان :دەبێت
هــەر الیەکیان لە واڵتى خۆیان خەبات
بکات بۆ بە دەســت هێنانى مافەکانى،
لە هەمانکاتــدا دەبێت چوارچێوەیەکى
نەتەوەیــی هەبێت ،حزبەکان هاوکارى
یەکتر بکەن و پێکەوە کار بکەن و دژى
یەک نەبــن ،چونکە ئێمە نەتەوەیەکین
دەبێت حســابى ئەوش بکرێت ،دەبێت
ئەو کارانە جێبەجێبکرێت ،ئەو کاتە تۆ
دەبــێ ئامادەبیت ئەگەر تــۆ هاوکارى
نەتەوەییــت هەبێــت و ڕەهەنــدى
نیشــتمانیت هەبێت ،ئــەو کاتە ئەگەر
دەرفەتێــک هاتــە پێــش دەرفەتێکــى
هەرێمــى یان نەتەوەیــی یان ناوچەیی
کە گۆڕانکارى گەورە دروست بوو ،ئەو
کاتە تۆش دەتوانى داواى مافى چارەى
خۆنوســین بکەیــت ،داواش بکەیت تۆ
قەوارەت هەبێت وەک نەتەوەکانى تر
و دەوڵەتى کوردی و قەوارەت هەبێت
وەک میللەتانــى تــر ،بــەاڵم دەبێــت
ئامادەبیــت بۆ ئەوە ،ســەرەتا دەبێت
هەموو حیزبــەکان یەکگرتووبن ،بەاڵم
دەبێــت ئــەوە بڵێــم کێشــەکە ئەوەیە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

کورد ناتوانێت خۆى دوور بخاتەوە لەو
ملمالنێیانە ،بۆ نموونە لە ســەر خاکى
عێــڕاق کێشــە و ملمالنێیەکى گەورەیە
هەیــە ،کوردیش لەگــەڵ هەردووالیان
پەیوەنــدى هەیــە ،نابێت کــورد ببێتە
بەشــێک لە هێزێکیــان دژى هێزەکەى
تریــان و دەبێــت بااڵنســێک لەنێــوان
هــەردووالدا ڕابگرێت ،کــورد دەبێت
لەگــەڵ هەردووالیــان پەیوەندیەکــى
ئاســایى هەبێت ،ئەوە شتێکى ئەوەندە
ئاســان نییــە ،بــەاڵم ئەگــەر کــورد
یەکگرتووبێت ،یەک بۆچوونیان هەبێت،
ئەوکاتە دەتوانێت بااڵنســێک ڕابگرێت
و نەبێتە بەشــێک لەو ملمالنێیانەى کە
ئێســتا هەیە لە ناوچەکــەدا ،لە نێوان
ئەمەریکا و ئێران ،ئەمەریکا و ڕوســیا،
ئــەو بارودۆخــەى کــە ئێســتا هەیە،
ئەگەر گەرەنتیــەک نەبێت ،بۆ نموونە
ئەمەریکا یان ڕوســیا یــان یەکێک لەو
دەوڵەتە گەورانەى گەرەنتی بدان وەک
میللەت و ئــەو گەرەنتیەش دیار بێت،
بەکــردەوە دەتوانى ببینە بەشــێک لەو
الیــە ،بەاڵم تا ئێســتا هیــچ الیەنێکیان
گرنتیــان نــەداوە بەئێمــە ،ئێــرە بۆ
خۆمان ســاغ بکەینەوە و ببینە بەشێک
لــەو الیەنــە دەبێت ئێمــە هەوڵبدەین
نەبینە بەشێک لەو ملمالنێیە و پشتگری
الیەنێــک بکەیــن دژى الیەنێکــى تر،
دەبێــت بااڵنســێک لەنێــوان الیەنەکان
ڕابگرین.لەبــارەى پرســى پارچەکانــى
کوردســتانەوە ،بەگشــتى دەمەوێــت
سەرەتا باســى لە باکوورى کوردستان
بکەم ،کە پێویســتە عەبــدواڵ ئۆجەالن

ئــازاد بکرێت ،چونکە ماوەى 20ســاڵ
دەبێــت ،بەبــێ تــاوان و بــێ هۆکار
دەســتگیرکراوە و تەنها تاوانى ئەوەیە
کەئامانجى پارێزگارى و خەبات بۆ گەل
و نەتەوەى خۆى بوە ،بەاڵم ئەمەریکا و
تورکیا یەک سیاسەتییان هەیە بەرامبەر
بــە عەبدوڵاڵئۆجــەالن ،بــەاڵم دەبێت
هەوڵبدرێت گۆشــەگیرى کەمبکرێتەوە
و ئــازاد بکرێت ،ئەوە کارێکى گرنگە،
دەبێت کوردەکان لە هەرچوار پارچەى
کوردســتان لە نێوان خۆیان پەیوەندیان
هەبێت لەگەڵ تورکیا و ئێران و عێڕاق
وســوریا ،بەاڵم نابێت لەســەر حسابى
ئــەو پارچانــەى کوردســتان بێــت ،بۆ
نمونە لە ســلێمانى و هەولێر دیدارێک
کرا ،لە دیدارەداکەدا حکومەتى تورکیا
و ئێــران میواندارى کرابوون ،بەاڵم بە
هیــچ شــێوەیەک نوێنــەرى حزبەکانى
ئەو دوو پارچەیەى دیکەى کوردستانى
لێنەبوو ،دەڵێن کورد تیرۆریســتە ،لە
ڕاســتیدا دەبێت نوێنەریى کوردى ئەو
پارچەیــەی لێبێت و وەاڵمى بداتەوە و
بڵى ڕاستە یان ڕاست نییە ،بە بۆچوونى
من ئەم سیاســەتە زۆر هەڵەیە ،چونکە
نابێــت ئێمــە بگەینە ئەو ئاســتەى کە
دەرفەت بە ئێــران و تورکیا بدەین بە
ئــارەزووى خۆى قســەمان پێبڵێت ،لە
بەرامبــە ئەوەدا ئێمە کــوردى باکور و
ڕۆژهــەاڵت نەهێنن و مافــى ئەوەیان
نەبێــت پارێزگارى لە خۆیــان بکەن و
قســە بکــەن و بڵێن وایە یــان وا نیە،
لەبەر ئەوە ئەو شتانە بۆ ئێمە زەرەرە
و بە بۆچوونى من و نابێت بەو شێوەیە

بیــن ،دەبێــت حســاب بۆ نەتــەوەى
خۆمان بکەیــن ،با پەیوەندیشــمان لە
گــەڵ ئێران و تورکیــادا هەبێت ،بەاڵم
نابێــت لەســەر بەرژەوەنــدەى ئــەو
پارچانە بێــت .بەتایبەتى (پەکەکە) کە
گەورەتریــن هێــزە هەرچەنــدە حزبى
تریش هەیە و ،هەماهەنگیەک هەیە لە
نێوانیان و هەموویان دژى سیاسەتەکانى
ئەردۆغان و هەســت دەکەن ئەردۆغان
و حکومەتەکــەى چ بۆچونێکیان هەیە
و پێویســتە کــە چى بکــەن بەتایبەتى
دواى ئەوەى کە ئەردۆغان بە ئاشــکرا
دەڵێت ،ئەوەى باســى کوردستان بکات
و کوردســتان دەوێت دەبێت بڕوات لە
تورکیا نەمێنێت ،بچێتە باشــور و بچێتە
واڵتێکى تر ،چونکە لێرە کوردستان نیە،
هەدەپە کە حزبێکى یاســایی و سیاسیە
و دەڵێت بڕۆن و لێرە مەمێنن ،چونکە
داواى کوردســتان دەکەن ،ئێستا خۆش
بەختانە هەموو حزبەکان بە شێوەیەکى
بــاش یەکن و کەس ناتوانێت ،بەرامبەر
ئەو قســەیە یەک نەبێت ،بەاڵم دەبێت
زیاتریــش هەڵبــدەن یەکگرتوون و بە
شێوەیەک خەباتى سیاسى خۆیان بکەن
لــە پەرلەمان لــە دەرەوەى پەرلەمان،
ئەگەر هێزى و ســوپایی تورکیا هێرشى
بۆکــردن و پێویســتیش بــوو خەباتــى
چەکــداى بۆ پارێزگارى کردن لە خۆیان
بکەن ،ئەمە گرنگە بە بۆچوونى من و
دەبێت زیاتریش یەکگرتووبن و هاوکارى
یەکتر بکەن ،لەواڵتانى دەرەوەش باسى
بکــەن چونکە ئێســتا هەمــوو واڵتانى
ئەوروپا و جیهانن دەزانێت بارودۆخى
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تورکیا چیە و چۆنە ،نەک لەبەر کورد،
بەڵکو ئێســتا ئەوروپا کێشــەى هەیە و
لەگەڵ ئەمەریکا کێشەى هەیە و ئێمەش
بتوانیــن وەک پیشــتوانیەک بۆ خۆمان
لەدەرەوە کــوردى باکور خەبات بکات
و پشتیوانى کۆبکەنەوە بۆ ئەوەى وا لە
کێشەکەیان بکەن پشتگیرى نێودەوڵەتى
هەبێت .
فایل و ئەجێنداى ڕۆژئاواى کوردستان،
تایبەتمەنــدى زۆرى هەیە ،بە بۆچونى
مــن ئەمەریکا جێگاى بڕوا نییە و هیچ
کاتێــک ئەمەریــکا پشــتگیرى کــوردى
نەکردوە و کوردیش نەیتوانیەوە متمانە
لەســەر ئەمەریــکا بــکات ،جارێک لە
گەڵــى بووە و جارێکیــش دژى بوە لە
کۆمارى کوردستان لە مهابادەوە تا ئێستا
نەیتوانیــوە متمانەى پێبــکات ،چونکە
ئێستا لێرەیە و ماوەیەکى تر دەڕوات و
لە شوێنێکى ترەوە دێت و ئەڕواتەوە،
لەبەر ئەوە دەبێت کوردەکانى ڕۆژئاواى
لە ســوریا ئاگاداربن ،پەیوەندى خۆیان
هەبێت ،چونکە شەڕێکى قارەمانانەیان
کردوە دژى داعش لەسوریا و نزیکە دە
هەزار شــەهیدیان لەو پێنــاوەدا داوە،
وە بەشــێکى شــەڕەکانیان لــە ناوچــە
عەرەبیــەکان کــردوە ،مــن کاتى خۆى
پێــم وتتن مەچنە ناوچــە عەرەبیەکان،
چونکە کێشــەتان بۆ دروســت دەکات،
لەگــەڵ عەرەب و دواتریــش ئەمەریکا
پشــتگیریتان لێ نــاکات ،بەاڵم بە هەر
حاڵ ئەوە بووە ،بۆیە پێویســتە ئێســتا
دوو شــت بکــەن ،یەکەمیــن ئــەوە
کــوردەکان پێکــەوە هــاوکارى یەکتــر
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بکەن بــە تایبەتى کە ئێســتا (پەیەدە)
هەیــە ،ســەرکردایەتى ئــەو بابەتــە
دەکات و (ئەنەکــەس)ە و حزبى تریش
هەیە ،بەبۆچوونــى من دەبێت ئەوانە
هەموویــان هــاوکارى یەکتــر بکەن و
نابێت یەکێکیان پشتگیرى ئەسەد بکات
و یەکێکیــان پشــتگیرى تورکیــا بکات،
یەکێکیان پیشــتگیرى ئێران بکات ،بۆیە
دەبێــت پێکــەوە هەموویــان هاوکارى
یەکتر بکەن و پەیوەندیشیان لەگەڵ ئەو
هێزانە هەبێت و بەرژەوەندى خۆشیان
بپارێزنــن ،ئەگەر بەرژەوەندیان لەوەدا
بێــت و ئەمەریکا بتوانێــت گرنتیەکیان
پێبدات زۆر باشــە ،نەشــوانێت دەبێت
هەڵ بــدەن لە گەڵ ڕووســیا خەریک
بــن ،ئەگــەر پێویســت بێــت لەگــەڵ
ئەســەد گفتوگــۆ بکــەن بــۆ مافەکانى
خۆیــان ،ڕوســیاش هاوکاریــان بکات،
دەبێــت زیرەک بن لە ڕوى سیاســى و
دیبلۆماســیەوە پەیوەندیان لە گەڵ ئەو
الیەنانــەدا هەبێت بە تایبەتى ئەمەریکا
و ڕوسیا ،ئەگەر چارەسەرێک بۆ کێشەى
ســوریا پێشــنیار کراو لە داهاتووشــدا
دۆزرایەوە دەبێت باسى پرسى کوردى
تێدابێت وەک نەتەوەیەک لە سوریادا،
ئێســتاش هەموو واڵتــە زلهێزەکانى و
ئەوانەى باســى چارەســەرى کێشــەى
سوریا دەکەن هەمیشە وتویانە کێشەکە
بەبێ کورد نابێت.
سەبارەت بە پارچەکانى ترى کوردستان
بەتایبــەت ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان،
بــە بۆچوونــى مــن ئەگــەر حزبەکانى
ڕۆژهەاڵتى کوردســتان یەکگرتووبن و

خاوەنــى یەک گوتــارى هاوبەش بن و
کارى هاوبەش پێکەوە ئەنجامبدەن ،لە
دەرەوە خەباتیــان زیاتربێت ،بەتایبەتى
لەســەر ئاســتى ئەوروپــا و ئەمەریکا،
دەتوانن زۆر سودمەندبن ،چونکە ئێستا
ئەمەریکا کێشــە و گرفتێکى گەورەیان
هەیــە لەگەڵ ئێــران ،لــە هەمانکاتدا
دژایەتــى یەکیــش دەکــەن ،جگــە لە
ئەمەریــکا چەندین واڵتــى تریش دژى
ئێرانە لە ناوچەکە ،لەناوخۆى ئێرانیش
ناڕەزایەکــى زۆر هەیە دژى حکومەت
و سیاســەتەکانى دەوڵــەت ،حزبــەکان
دەتوانــن ســود لــەوە وەربگــرن تــا
ڕادەیەکى زۆر بۆ ئەوەى زیاتر بتوانێت
پیشتوانى بۆ خۆى پەیدا بکات ،ئەمەش
پێویســتى بە هەوڵدان هەیە لە ناوخۆ
و لە دەرەوەى ئێران ،کاتێکى باشــیان
هەیە و دەتوانن باشــتر خەبات بکەن،
بێگومان دەبێت خۆشیان یەکگرتووبن،
هەمویــان وەک گەلــى کورد قســە لە
دەرەوە بکــەن و نابێــت هەر حزبێت
بچێــت لــە دەرەوە بۆخۆى قســەیەک
بــکات ،دەبێــت پێکــەوە هەموویــان
خەبات بکەن ،چونکە لەئێستادا کات بۆ
گەلى کورد لە ڕۆهەاڵتى کوردســتان و
ئێران لە بارە ،چونکە حکومەتى ئێران
توشى ناڕەزایەتیەکى زۆرى ناوخۆیی و
دەرەکى بوەتەوە ،کێشەى زۆرى لەگەڵ
بەشێکى واڵتانى درواسێ و ئەوروپى و
ئەمەریــکاش هەیە ،دەتوانن ســود لەو
بابەتە وەربگرن ئەگەر بیانەوێت.
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