کوملگايەکان وەک تاکەکەسی
بە عەقلەکی زور سادە لە ئم ئرتيکلە دا تەنها باسي کوملگايەکاني کوردي لە باشوری کوردستان ئەكەێن.
لە ئم چەند سالی رابردو دا نە فقط لە ناو خۆرهەالتی ناوەڕاستدا گورانکاری جورا جور دروست بويە ،بەالم لە هەمان کات دا
گورانکارەيەکي فوکريەکي زور دروست بويە لە ناو کوملگايەکان دا ،بە تايبەتی لە باشوری کوردستان.
بە عەقلەکی زور زور سادە هوشيار بارزانی گوت " بە چەند شئوەيەک دەتوانێن لێکولينەوە لە سەر کونسپتی کوملگا بيکەين و کوملگای
ابوری ،سياسی" ،شەخصييات "،سايکولوژی ،ئاێينی ،جووتيار ،اسايش ،سياسەتمەدار ،پوليس..،هتد ،مەوجودەن لە ناو کوردستانا باشور.
کونسپتی کوملگا کونسپتەکە ،کە پەيوەندی هەيە يان گەرەداييە بە بەرژەوەندی و قازانجەکی هاوبەش لە ناو گوروپەک دا لە زەمان و مەکان
دا ".قازانجی هاوبەشي کوملگايەکاني کوردي لە باشوری کوردستان تەنها ژەهرە کە هەتا سايکولوژي شەخصي و جەماوەري کوملگايەکان
نەخۆش و شەلەل بونە.
لە ئم ئرتيکلە دا با سی چەند کوملگايەک ئەکەێن لە کوردستانی باشور وەکو :کوملگاي سەروکانيە کانی دەز و گەندلی کومەل ،يەکگرتوە،
گوران ،پارتی ،يەكێتی  ،سوشياليست....،هتد ،کوملگاي پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری،پوليس ،کوملگاي ميديايەکان ،کوملگاي
حيزبی و کوملگاي کوردی بە شئويەکی عام.
زور بە کورتی هوشيار بارزانی گوت" کوملگايەکانی کوردی بە شئوەيەکی عام پێويستە زور چاک اگادار بن ، %١٠٠ ،ێستا کاتي
هەڵوەشاندەني سيستەمي دەزي ،گەندەلي و جاشايەتيي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليستە....،هتد".
هوشيار بارزانی ووت" هرکومەلگايەک و سايکولوژي جەماوەری کوملگا ش پێويستە کار کەت وەک يەک کەس ،بو روخاندن و
هەڵوەشاندەني سيستەمي دەزي ،گەندەلي و جاشايەتيي إحزابەکاني کوردي".
کوملگای سەركڕدەکاني دەز و گەندلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی  ،سوشياليست....،هتد ،چ نەوعە کوملگايە؟ صاحەبی چ
تايبەتمەنديەکن؟
زور بە کورتی و بە عەقلەکی زور سادە هوشيار بارزانی ووت" ئم  ٢٥سالی رابردو ئم سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە،
گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،بو سەدها جار هاواريان کرد کە بە بێ خيانەتی رۆژانەي ابوری ،سياسی ،ئاييني ،کومڵگايەتی،
سايکۆلۆژي...،هتد ،ناژين .کار و ئيش کردەنەيان ڵە زەمان و مەکان دا تەنها يەک ووشەيە:خيانەت کردن .ئم کومڵگاي سەرکردەکانی دەز و
گەندەل لە ژێرکونترولی کونسپتی "نەزانين و گەندەلی بێ سنوور" دانە :ديپلوماسی ،سياسی ،عەشايری ،ميدياي ،ابوری ،کوملگايەتی،
سايکوڵوژي...هتد .ئم کوملگايە بە هيج شئوەيەک نە چاک ئبيتەوە و نە ئتوانيت چاک سازی بيکەت .ئم کومڵگايە صاحبی فەلوسكي دەزی و
گندەليە".
کوملگاي پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس ،چ نەوعە کوملگايکە ،کاريان چيە ،و تايبەتمەنديەکانيان؟ هوشيار بارزانی ووت"
ئم کوملگاي پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس ،ميديايەکان ،پەروەردە...هتد ،کە بەشێکن لە کوملگاي کوردي ،زور زور
پئوێستە پرسيارکانی ژيرەوە لە خويان بيکەن:
 تا ئێستا خزمەت و ئێش بو کێ و بو چي کردوتە؟ تا کەي خزمەتي سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،ئەکەي؟ اگادارەن کە کاتيسەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان نەمايە؟ اگادارەن کە سەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان دوژمەني دەرەجەي يەکي کوملگای کوردن؟
اگادارەن کە تايبەتمەنديەکاني سەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان دروست بونە تەنها لە :بێ جەوهەری ،بێ شخصيەتی ،دەزی ،گەندەلی،خيانەت و نەزانينەکي بێ سنوري ميدياي ،ابوری ،کوملگايەتی ،سياسی ،عەشايری ،ديپلوماسی ،ستڕاتيژی...،هتد.
 تا کەي سەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان گالتە و ياری بە من ،بە تو ،بە ئێمە ،بە پێشمەرگە ،اسايش ،پوليس ،ژورناليست ،بە جوتيار ،بەمامۆستا....،هتد ،و بە کوملگاي کوردی ئەکن؟
 اگادارەن کە زور زور گرنگە کە هەمو کوملگايەکانی کوردی دست لە کار و ئيش بەردەن بە شئێوەيەک کە کاريگەرەکی گرنگ و %١٠٠هەبيت لە سەر هەلوەشاندنی سيستەمی دەزي ،گەندەلي و جاشايەتي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد.
 ايا کوملگايەکانی پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس ،ميديايەکان ،پەروەردە...هتد ،اگادارەن يان نە کە بە شئێوەيەکي %١٠٠دژي بەرژەوەندي خۆيان و ئايندەي خويان کار ئەکن؟
 کار کردني ئم کوملگايانە بە چە شێوەيەکە لە ژێر دەسەاڵتي سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتیسوشياليست....،هتد؟"
لە هەولێڕ پارتی تەقە ڵە خۆپيشاندەران ئەکەت و لە پاريزگاي سلێماني يەکەتي لە خەڵك ئەدەت( بە بێ ئەوەي پرسيار بيکەی:کاکە بو
لێرەي ،ناوەت چيە ،کارەت چيە لێرە) .هيزەکانی اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس...،هتد ،خۆيان ئەشاڕنەوە ،کالو لە سەر ،سەڕي خويان
دادەنەن و چەكي قورسيان پەيە و دەست پێ ئەکەن لە ڵيداني خوشك و براتان ،جەماوەرەکي هەژار و ژێر دەست.
ماناي ئم کارە چيە؟ هوشيار بارزانی ووت" -پاراستنی سيستەمي دەزي ،گەندەلي و جاشايەتيي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی
سوشياليست....،هتد -.خو راضی کردەنی سايکولوژي ،شەخصي و جەماوەری لە ناو کوملگای اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس...،هتد،

لە ناو زەمان دا بە شئێوەيەکی زور نەزان و کورت (کاکە ئێمە زور بە هێزين ،ئێمە کاری خومان ئەکەين) -.نەزانينەکي شەخصي و
کوملگايەتي بي سنووری اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس...،هتد -.ترس لە گورانکاری سەرانسری و بنەڕەتي...،هتد".
جەماوەرە کورد پێويستە زور باش اگادار بيت کە هيج هيزەک ناتوانيت بەرگر بيت لە ئم گورانکاری سەرانسری و بنەڕەتي کە لە رێگا دايە.
بو دەالل ،بو فوالن کەس ،بو سياسەتمەدار و پەرلەمانتارە بێ جەوهەر ،بو شەخصييەتمەدارە بی شەخصيەت ؟لە بەر دوو هوکار-:
سروشتی کوملگای کوردی بەرەو گورانکاری سەرانسری و بنەرەتی ئەروات ....- .شەخصييەتمەدار ،سياسەتمەدار ،ژورناليست ،وەزير و
پەرلەمانتارە بێ شەخصيەت ،بێ جەوهەر و نەزان...هتد ،هوکاری دووم چيە.؟
هوشيار بارزانی ووت" کوملگايەکانی پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری ،پوليس ،ميديايەکان ،پەروەردە ،حيزبی ،جووتيار ،ئايينی،
..هتد ،کوملگايەکن کە لە ژێر دەسەاڵتەکی بی سنووری دەزی ،گەندەڵی و جاشايەتی دانە .ئم کوملگايانە زور چاک اگادار بن کە کۆيلەي
هيج سەرکردەی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،نينە .نە تەنها موچەی کە وەرئەگرن،
موچەيەکی ژەهراوی ميدياي ،ابوری ،کوملگايەتی ،ئايندە ،سياسی ،عەشايری ،ديپلوماسی ،ستڕاتيژی ،سايکولوژي و شەخصييە ،اسايش،
پاراستن ،زانياری ،پوليس...،هتد ،بەالم کار و ئيش کردەنەتانيش ژەهراويە".
دەست بەردەن لە کار بە شئوەيەک کە ئم سيستەمي دەزي ،گەندەلي ،جاشايەتيي و نەزان  %١٠٠لە ناو خوويەوە شەلەل ،ئێفليج بيت.
کوملگاي کوردی لە ژێر دەسەاڵتي سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد،
لەمەترسيەکی زور گەورە دايە .بو؟ نە تەنها لە بەر دەزی ،گندەلی و خيانەتەکانی بەردەوام و جورا جوری سەرکردەکانی دەز و گەندەلي
کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،بەالم لە بەر ئەوەش کە ئم سەرکردەکانی دەز و گەندەل خەريکی وێران
کردن و خراب کردنی سروشتی کوملگای کوردينە بە شئوەيەکی سايكولوژي ،کلتوری و مێژوويی...،هتد.
ئێستا شتەک لە ناو هەمو کوملگايەکاني کوردی لە کوردستانا باشور هاوار ئەکەت ،هوشيار بارزانی ووت"سروشتی کوملگايەکانی پوليس،
سەرکردەکانی دەز و گەندەل ،اسايش ،پێشمەرگە ،پاراستن ،زانياری ،ميديايەکان ،پەروەردە ،زانکو،جوتيار...،هتد ،و بە شێوەيەکی عام سروشتی
کوملگای کوردی هاوار ئکەت  ،%١٠٠کە کاتي ئم سيستەمي دەزی ،گەندەلي و جاشايەتی سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە،
گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،نەمايە لە زەمان و مەکان دا".
کوملگای سياسەتمەدار ،پەرلەمانتار ،وەزير ،بەرپرسەکان ،و شەخصييەتمەدارە بی شەخصيەت چ نەوعە کوملگايەکە؟
کاکە ئەڵێن فوالن کەس خوی کانديد کردووە بو هەڵبژاردەنەکاني بەغدا ،هەوڵێر ،حيزبی ،سەروک ،پارێزگا...،هتد .فوالن کەس،
سياسەتمەدار ،پەرلەمانتار ،شەخصييەتمەدار ،يان فوالن تەلەفزيون ،راديو ،يان فوالن گوڤار :فايەل و راپورتەک دروست ئەکەن لە سەر
دەزی و گندەلي يان چاک سازی ئەکن و پرۆژەي گەورەيان هيە ....هتد.
زور بە کورتی و بە عەقڵەکي زور زور سادە هوشيار بارزانی ووت"ئم کوملگای پەرلەمانتار ،بەرپرسەکان ،سياسەتمەدار ،وەزير و
شەخصييەتمەداران کوملگايکە کە بە شئوەيەکی  %١٠٠ميراتی کلتوری ،ابوری ،سياسی ،ئاييني ،کومڵگايەتی ،سايکۆلۆژي...،هتد ،حيزبی
بعثی وەرگرتووە .ئم کوملگايە بە هيج شئوەيەک ناتوانيت چاک سازی بيکەت لە ژێر دەسەاڵتي سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل،
يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد .نە تەنها کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست پارچە پارچە بونە،
بەالم سايکولوژي حيزبەکانيش پارچە پارچە بونە .تايبەتمەنديەکاني ئم کوملگايە :نەزانينەکی بێ سنوری سياسی ،ابوری ،کومڵگايەتی،
سايکۆلۆژي ،ئاييني ،ديپلوماسی ،ستڕاتيژی،ميدياي و شەخصييە...هتد ،چەپلەلێدان وهل پەرين بو سەرکردەکانی دەز و گەندەلەتان لە زەمان
و مەکان دا .ئاستەکي سايکۆلۆژي ،ديپلوماسی ،ستڕاتيژی،ميدياي ،ابوری و سياسي...هتد ،زور زور نزمتان هەيە.
ئەم کوملگايە زور پئوێستە پرسيارکانی ژێرەوە لە خۆی بيکەت :تا ئێستا چيت کردووە کە خوت بەشداری سيستەمي دەز و گەندەلي؟
اگاداری کە بە ئم بنەرەتي کە هتە تەنها لە خزمەتی سيستەمي دەزی ،گەندەلي و جاشايەتی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی
سوشياليست....،هتد ،دای؟ اگاداری يان نە کە بە کار ،سەفر ،نووسين ،کتاب چاپ کردنەت لە بەيروت ،ئرتيکل ،گونگەرە ،هل پەرينەت لە
ناو ميديايەکانی نەزان و ساويلکە ،رێککەوتنامە ،کۆبونەوە و کونفەرانس...هتد ،هاوار ئەکەی کە زور نەزان ،بێ شەخصييەت و لە چەپڵە
ڵێدان بو سيستەمی جاشايەتی ،دەزی و گندەليی شتەکی تر نازانی.؟ اگاداری يان نە کە جێگری سەرۆک ،پەرلەمانتار ،سياسەتمەدار،
شەخصييەتمەدار ،سەرۆكايەتی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ،دەهوک ،هەولێر...،هتد ،گونگەرەتان ،رێککەوتنامەتان ،کۆبونەوەتان،
کونفەرانسەتان ،ێنتيخاباتەتان ،بەرپرسی پێشمەرگە ،و بەرپرسەکان بە شێوەيەکی عام تەنها نوێنەرايەتی دەزی ،گەندەلی و نەزانينەکی بی
سنووری ميدياي ،ابوری ،کوملگايەتی ،ئايندە ،سياسی ،عەشايری ،ديپلوماسی ،ستڕاتيژی ،سايکولوژي و شەخصيي...،هتد ،ئەکەن .هيج
يەکەک لە سياسەتمەدار و پەرلەمانتارەکان نازانن يەکەک لە تايبەتمەنديەکاني تايبەتی کوردستانا باشور چيە؟ اگاداری يان نە کە تەنها
خەريکی دروست کردنی فليمی سينەمايی دەزی ،گندەلی و نەزانينی بێ سنوری خوتی؟ اگادارن يان نە کە صاحبی نەخۆشيەکی
سايکولوژيەکی شەخصي زور پيس بوونە".
هوشيار بارزانی ووت" ئێستا لە کوردستانا باشور تەنها کاتی يەک کارە ،يەک شتە :هەلوەشاندنی سيستەمی دەزی ،گەندەلی و جاشايەتي.
يەک بە يەکی سەرکردەکانی دەز و گەندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،هاوار ئەکەن کە کاتی ئێمە
نەماوە ،بەالم تا ئەتوانێن بەردەوام ئبين لە دەزی ،گەندەلی و جاشايەتي".
يەکەک ئەڵێت کاکە پرۆژەتان چييە؟عەقلێ دەالل يەک مليون جار پيروزی فوالن سياسەتمەدار ،پەرلەمانتار ،شەخصييەتمەدار يان فوالن
ژورناڵيست بيت .زور چاک اگاداری خوت بە ،ڵە گەل يەک بە يەکتانم فوالن کەس ،سياسەتمەدار ،پەرلەمانتار ،شەخصييەتمەدار بێ

شەخصييەت ،يان فوالن ژورناڵيستە ساويلکە ... ،هتد ،بە عەقڵەکي زور سادە هوشيار بارزانی ووت" کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی،
يەكێتی سوشياليست....،هتد ،هەموويان صاحبی پرۆگرام ،بەرنامە و پرۆژەنە .بەاڵم ئم پرۆگرامانە هەموويان ڵە بەرژەوەندي و خزمەتي
سەرکردەکانی دەز ،گەندەل و سيستەمی نەزانين ،دەزي ،گەندەلي و جاشايەتي دانە .هو فوالن کەس ،پرۆژە ،راستی و عەدالەتەکە بو هەمو
کوردەک لە زەمان و مەکان دا".
هەمو قەيرانەکانی کوملگاي کوردی :ابوری ،سياسی ،ديپلوماسی ،ميديای ،سايکولوژي ،ئاييني ،کوملگايەتی ،جوگرافيايی ،مووچە،
کارەبايی...،هتد ،لە زەمان و مەکان دا پەيوەندي راستەوخۆی  %١٠٠هيە بە سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران،
پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد .هەر بەرپرسەك ،هەر کەسەک لە ناو سيستەمی نەزانين ،دەزي ،گەندەلي و جاشايەتي بەڵێت کاکە
ئێمە:ليستەکي نو دروستمان کردووە ،مەتوودي کار کردەنەمان گوڕيوە ،گوڤارەکي نو چاپ ئەکەين ،هەمو فوکور و عەقايدي سياسيمان
گوريوە ،حيزبەکي نو دروست بوويە وەکو گوراني نو ،ئايندەی تازە ،پارتي تازە ،يەکەتي تازە ،ئێساڵمي نو...،هتد ،هيج فايدە ناکەت ،بو؟
فوالن کەس ،سياسەتمەدار و پەرلەمانتارە بێ جەوهەر ،نەزان يان فوالن شەخصييەتمەدار بێ شەخصييەت ،ژوڕناليستە ساويلکە و
نەزان...،هتد ،باش اگادار بە ،هوشيار بارزانی ووت" مەحالە کەسەک ڵە ناو سيستەمي دەزي ،گەندەلي و جاشايەتي بەتوانيت بچووكتڕين
گورانکاريك بيکەت.بو؟ هەمووتان بە شئێوەکاني جياواز سيستەمي دەزي ،گەندەلي ،نەزان و جاشايەتي دروستەتان کردووە و خوتان
بەشێکن ڵە ئم سيستەمە بە شێوەيەکی  .%١٠٠جەماوەرە کورد پئويستە زور چاک اگادار بيت کە کاتی ئم سيستەمي دەزي ،گەندەلي و
جاشايەتي نەماوە لە زەمان و مەکان دا".
بەرپرسەكان و سەرکردەکانی دەز و گەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،زور چاک اگادار بن کە هيج
کوردەک چ حيزبی و غەيری حيزبی باوەری نە بە حيزبەکان و نە بە سەرکردەکانی دەز ،گەندەلەتان نەماوە.
بو تا ئيستا کوملگايەکاني کوردی لە پاريزگاي سلێماني سەرنەکەوتونە؟ -بنەرەتەکي شەخصي ،ابوری ،سياسی ،ديپلوماسی ،ميديای،
سايکولوژي ،ئاييني ،کوملگايەتی... ،هتد ،دەز ،گەندەل ،جاش و نەزان -.بە هيج شئوەيەک ڵە سيستەمي دەزي ،گەندەلي ،جاشايەتيي و
نەزاني کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،خارج نەبونە.
لە بەر ئم دوو خاڵە ،هوشيار بارزانی ووت" مەوقعي يەک جار گەرەنگ و ستراتێجي کوملگايەکانی کوردی لە پاريزگاي سلێماني رۆڵی خۆی
دروست ،راست و يەک جار گەرەنگ و ستراتێجي نەديتووە".
هوشيار بارزانی ووت" يەک جار گرەنگە کە جەماوەرە کورد باش اگادار بيت کە يەک کوملگاي پێشمەرگە ،ئاسايش ،پەروەردە ،ميدياي،
کشتوکالی،کوملگای کوردی...هتد ،مەوجودە لە کوردستانا باشور .ئم کوملگايانە بە تايبەتی لە پاريزگاي سلێماني زور پئويستە بە شئوەيەک
و بە زوترين کات کار کن -:بو نەمانی سيستەمي دەزي ،گەندەلي ،جاشايەتيي و نەزاني کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی
سوشياليست....،هتد -،گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی .هيج رێگايەکی تر نەماوە".
ئيستا کە کونسپتي گورانکاری سەرانسەري هاتوتە ناسين و جەماوەرە کورد باش اگادار بويە کە هيج ريگای تڕ نەماوە ،زور گرنگە کە
هەموو کوملگايەکانی کوردی چ حيزبی و غەيڕی حيزبی هەوڵدەن بو شەلەل کردن و نەمانی سيستەمي دەزي ،گەندەلي ،جاشايەتيي و
نەزاني کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد .هوشيار بارزانی ووت" ئەركەکی مێژووي و يەک جار گرنگ لە
سەر شانی هەموو کوملگايەکانی کورديە ،بە تايبەتی لە پاريزگاي سلێماني (کوملگايەکانی حيزبی و غەيری حيزبی ،اسايش ،پێشمەرگە،
پاراستن ،زانياری ،ميديايەکان ،پەروەردە ،زانکو ،جوتيار ،ئايينی...هتد)".
وەزيفە و ئەرکی بەغدا بەرامبەر بە سەرکردەکانی دەز و گەندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،پئويستە
چی بيت؟ بەغدا نە وەک شەخصەک ،کەسەک يان ستراتێجيەک بو هەڵبژاردن يان کارەکی ابوری...هتد ،بەالم بەغدا وەک پايتەختی واڵتی
عيراق پئويستە ستراتێجيەکي زور باش هەبيت بو نەماني سيستەمي دەزي ،گەندەلي و جاشايەتيي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی
سوشياليست....،هتد.
سەرکردەکانی ئم حيزبەکان نە تەنها کێشە ،خەتەر و موصيبەتەكي يەک جار گەورەنە بو جەماوەر و کوملگای کورد ،بەالم خەتەر و
موصيبەتەكي يەک جار گەورەنە بو عيراق و بو ناوچەكەش .هوشيار بارزانی ووت" بەغدا و جەماوەرە کورد پئويستە زور باش اگادار بن
کە تەنها يەک شەت گرنگە بو ئم سەرکردەکانی دەز و گەندەل :چەند ئتوانن بەدەزەن .هەمو شتی تر شانو و فليمی سينەماييە.
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