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  دد  مهمه  هاب شاه محههاب شاه محه  وهوه ....  .... کانکان  رهره  رامبهرامبه  ی ئاشکراکردنی بهی ئاشکراکردنی به  روازهروازه  دهده، ، رکوکرکوک  کهکه
  

و  چ کام لهیتاکو ئستا ه، ری عفه تی جه ر حکومه سه ی ساک به کهینی نز ربوو پاش تپه
نجام   ئه انهی داوی کورد ی کشه رباره غدا ده تدارانی به سه ی ده نانه و به وتنامه رکه
اد یا(، و ئهانی پشووی ریز رۆک وه ک سه ش وهی) الجعفری ( چ که ش ده وه له،  دراوه نه

ی   کورته م ماوه بت له  نه نانه و به وتنامه  رکه چ کام لهینجامدانی ه ازی ئهین) عالوی
  . ت سه  ده ر سه ماوتی له که
وتن و  و رکه ی ئهکردن ج نه  هۆی جبه هاته کات باس ده، رانیز ک وه ره ردوو سه هه
رقای  ند سه  چه کرد که ان دهیراقیمنکانی ناو ع اسی و ئهی س  کشه ان لهیباس،  نانه به

  انهی داو ی که نانه  بهو نجامدانی ئه  ئه بهن  که ستده ک دهیکی نز ندهی ئا م له به، کردوون
نھا   ته ن تاکو ئستا کهییزانی هموو د ی هه وه م ئه به،  که ی باری شاره وه کردنهیبۆ ئاسا

،  کراوه  نه وه کردنهیو ئاسا چ کارک بۆ ئهینھا ه ک ته تی جعفری نه سه ده  له مانگک ماوه
  وام بوون بووه رده تی به خزمه نھا له دا تهغ کانی به ته ساسهیکو زۆرجار کارو س به
وکی کوردی بۆ  موو هه  هه و رگاگرتن له که بکردنی شاره ره عه تی به اسهیس له

و   له ان کردووهیعس درووست عس وپش به رانی به ی سه زهۆ ئا و باره ی ئه وه ئاسایکردنه
  .  شاره
ی نوان  وتنامانه ن و رکه و به موو ئه بتوان هه) سۆپرمان (ک  تۆ ب الجعفری وه باشه

ی ت سه ده  ی مانگهک  هیی  م ماوه لهرکوک  ی که وه ی ئاسایکردنه رباره ی و کورد ده که ته حکومه
رکوک و   باری که ان داوهیاریبر ی که وانه  ئه دڵ خۆێ والی ش لهیم ئهان ی. ج بکات جبه
ر  و باوه ن رانی کورد زۆر ساده  سه وبن کورد،  وه کرته  کوردستانکانی تر ئاسای نه ناوچه

ڵ  گه ان لهیکان موو کشه توانی هه وا ده ێ ئهر ان بدهین نھا به ته، ن که موو شتک ده هه به
  . نجامدانی ت ب ئه هی ربکه سه چاره
غداو  رانی به  سهڵ گه ندی له مه وه زموونی ده و ئه  ملمالنهکی کورد خه  های ساه ساه
وه یانتوانی چ کات نهی ه م هزانه  ئه شزان که ده،  هی راق ههیکانی ع ی سنووره وه ره ده
ت زۆر  اسهیس  به شهیم م هه به، کی کورد دابنن خه  چۆک به وه هیرباز ی سه رگه له
چۆن  کانی سانی پشوو روون وئاشکران که زموونه ئه.  ان پداناوهیئاسانی چۆک به
 توانای انیربازی و ئابوور موو هزکی سه هه راق بهیی ع وه ره غداو ده تدارانی به سه ده

اسی و یرگای کارکی س م له به،  بووه  نهانیکانی کورد  شۆرشه م لهچ کایخامووشکردنی ه
و  وهیترس و مه موو ئه  هه انهیویرانی کوردستان توان رکهیکی نیوان داگ وتنامه رکه
شی  ره وه  گهسات و ماورانی رن و کاره ناوبه  له ستکردوهانی دروویی کورد بۆ شانه ره هه
  . ر بھنن سه به
،  هیبووا کانی هه ڵ کورد و مافه گه ن لهایازی باشیو کۆن ن غدای تازه  بهتدارانی سه هر د گه ئه
رۆژێ زووتر ، کان وتنامه ین و رکه جکردنی به  ناکرد بۆ جبهانیانی  مرۆ و به  ئه هو ئه
ها  نده غدا چه تدارانی به سه سای رابردوو ده. کرد  رزگارده م کشانه ان لهیان و کوردیخۆ

و  وه  دوورخستنهوی  ههرۆژێ به،  ان کردووهیفتار ان رهیکان نه ی به وانه پچه جار به
، راقیاروی عوی خ بی تازه ره کوک و هنانی عهر شاری که کان له  کورده نده رکردنی کارمه ده
  .   هرخان کراو  تهکه ی باره وه ی بۆ ئاسایکردنه  پاره و بره دانی ئه  دوواخستن و نه ان بهی
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، ی هاتوون ی لوه وجانه  بۆ ئه ان کردووهی وه رانه کان داوای گه  هاورده به ره ها جار عه نده چه
ار ج.  ن  بکه هی وه رانه و گه بوون ئاسانکاری بۆ ئه  نه  ئامادهغدا رانی به م تاکوو ئستا سه به
   لهمساردی کردب بۆ خه غدا نه  بهتدارانی سه  ده ان لهی  گله هبان ره  عه و هاورده  ئه بووه نه

   .  وه رانه ان بۆ گهیکان داواکاره
تدارانی تازه سه ده، تۆب وان کورد و دهیی عن ژووی ملمالنشووی  سه راق متدارانی پ

اسکانمان ی س له و مامه وه رکردنهیمرۆ ب  کورد تاکو ئهی ان ئمه، یخۆندبت ان نهیراقیع
،  وه نهی که ر دهییب کانمان  کۆنه وه ک نه روه و هه هکۆن) تی هیقل ئه (تتینتا همان م ر هه سه له
ش   ئمه که، نییبگۆر   ترسناکه وه رکردنهییو ب لهکانی داهاتوومان  وه ن خۆمان و نهییتوانشنا
ن و  چ بهیه رمان به اسکانمان باوهی س له  مامه ت له ا قهیتانی تری دن لهیک م وه

  له  مامه وه چاوکی گومانه  به شهیم ان هه، یدرن نجام نه بت تاکو ئه کان نه وتنامه رکه
  . نیکردووان لیر گۆ وبه وه  له ن کهی که ب نانه هیوال ڵ ئه گه له

اریکراو یکاتی د نھا له ته، ی کورد ر کشه سه نگن له تدارانی کورد بده سه  بۆچی ده باشه
 58ی  جکردنی ماده ی بۆ جبه رانی کورد ناکه ی سه  و سووربوونهیرم و گه ست به  ههب نه

  که ستووره  ده رکوک له ی باری که وه کردنهی ئاسا ت به باره ی سه هی  تازه و ماده کۆن و ئه
ری  شه، انیکان وتکراوه  زه ر خاکه سه تانی تر بۆچی زۆر سوورن له لهی م باشه.  دانراوه
ی کورد  مهیکاتکدا ئ له،  ان کردووهیکان ی خاکه وه رانه ان بۆ گهیوی زۆرشخۆناو

  . تانی تر لهیڵ م گه ن لهیربوو ری شه ستپکه رۆژان ده  رۆژک له ن و نهیر اری شهیخواست نه
، تکانی هیوا ته  نه رکردنی کشه سه  بۆ چاره  گفتۆگۆ کردن بووه ری به  باوه شهیم کورد هه

م  به، .  ر و خۆن رشتن گفتووگۆکردن و راگرتنی شه بۆ  ر بووه ستپشخه ش دهیکموو کات هه
کاتی  له،   دانشتن بوونه واری گفتووگۆیکاتی الوازی خۆاست نھا له کان ته ره رامبه به

  ستووهیمانب رۆژان نه ت رۆژێ له قه.  ر کورد هناوه سه ان بهیساتک موو کاره داکردن ههی هزپه
  ی کورد بن له ی کشه انهیرکردنکی ئاشت سه اری چارهیر پشن رکهیتدارانی داگ هس  ده که

  . ناوبردن و له شه ره  زمانی هه  له بجگه،  که ناوچه
ی کورد چی  ب ئمه عس ده ر رووخانی به سه ند ساک به ربوونی چه  ئستا پاش تپه باشه
، انکانی تری کوردست بکراوهیعر  ته رکوک و ناوجه ی که وه رانه و گه وه کردنهین بۆ ئاسا هی بکه
  ست به رۆژان ده غدا رۆژێ له تدارانی به سه  ده  کهنییروانب ک جاران چاوه ر وه هه

و  که و خه ی رابردوو دووارۆژی ئهشتا سا ک هه ان وه، ین  بکه که ی باره ووه ئاسایکردنه
ا یئا. غدا تدارانی داهاتووی به سه ژدانی دهیست خواو و  ده نهی مان بده که هت و خاک لهیم
 و وتنامه  ریکه شیک له  به ه ک وه ن و بپارنه هی غدا بکه  به موو رۆژک روو له ب هه ده
ری یی ب  دوور له وه نهی بدۆز که شهیان خۆمان رگاوبانک بۆ ک، ین ج بکه ان جبهیکان نه به
  . غدا تدارانی به سه ده
  ووی بگۆرێ له ر زه سه  له که زۆر باره  به النکی کوردی کهیپو  رنامه ی ب بوونی بهچ ده  وه له

  هیبۆ، نیی گۆر چ شتک ناتهیکانی تری کوردستان ه رکراوهی داگ هرکوک و ناوچ شاری که
تدارانی  سه تی ده اسهیتیکردنی س هیرقا تی رق به اسهیکارهنانی س به  بهنی ستکه ب ده ده
  که ی باره وه  ئاسانکاری ئاسایکردنه هۆی بنه  ده ی که و کارانه موو ئه نجامدانی هه و ئهغدا به
ست و   هزی ژرده به  ن که هی کارک بکهان ، یکانی تر ب کراوهیعر  ته رکرک و ناوچه  که له
 خۆمان الی  به که ی ناو شاره نانه هیوال موو ئه ن ههییکی ئابووری پان و بو بتوان رنامه به

  . بۆ هزکی باشتری دووارۆژ. نییراکش
تدارانی  سه  رۆژان ده  رۆژێ له ن کهیی ب وه روانی ئه ی کورد چاوه ر بت و ئمه گه وابزانم ئه

و  بت خه مان ده ک سانی پش ئه وا وه ئه،  که ی باره وه ن بۆ ئاسایکردنه غدا کارک بکه به
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ان یی د نهیرچی رق و ق بت و هه ادنهیان زیر هز گه ش ئهیو ئه، نیینی بب وه کردنهیو ئاسا به
بووب  ان ههیشیک ره ان دهیی ناوخۆ   کشه  زۆرجار که چوونکه. ن که رنه ی ده ئمه  به هی هه
  .  رهناوه  ده ئمه ان بهیر کورد و داخی د  سه ان خستۆتهی تاکه خه
 ی وه شداری و ئاگادارکردنه  به ور لهدو، یجیالنی ستراتیو پ رنامه رچ زووتر به ب هه ده
  ه م هه ئه، و وه  نابته ار دووباره مژوو زۆرج چوونکه، نییغدا دارژ تانی به سه ده

  رکوک و ناوچه ی باری که وه کردنهی بۆ ئاسا وتووه که  ئستا بۆمان هه ی که هیمژوو
  .  وه هپش بۆمان ناته جارکی تر ی ترکان بکراوه ره عه به
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