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  هاب شاه محمد و ... رکوک؟  که ان لهیب  ولر ده  هه ی داهاتوو له وه نهیق ته
  

ند  عس چه روورستکانی کوردستان پاش رووخانی رژمی بهی ت ر کاره سه چاوخشانک به
کی زانستی بۆ  وه کردنهیو ش وه نهیووردی لکۆ سته زۆر بهی پو  روو که خاته راستک ده

 وا  وه تی گرتۆته بهیتا  کوردستان به گشتی وه راق بهی ع روورستکان کهی ت ه کار زۆر له. بکرت
رچی  گه ئه، بات ی ده روه  به شکی ناو القاعده  به که،  گرووپی الزرقاوی کرت که باس ده

مان  ش هه ی ئمه وه ب پش ئه م ده به، زانن  ده م کارانه اری ئهیرپرس به ان زۆرجار بهیخۆش
ی کات و  رباره  باس بکرت ده وانه نهیق و ته ی ئه رباره ند راستک ده بت چه ههرمان یب

  .  و کارانه نجامدانی ئه شونی ئه
راق یک ع ی وه وره  وتکی گه نجام بدات له  ئه و کارانه و ئهمو گرووپ الزرقاوی ناتوانت هه

بۆ . ببات روه  به موو کارانه  ههو ربو ئه کی فراوان و به ناوچه ئاسانی بتوان له و وابه
، ستدابت ژر ده کی زۆر له هیرما ککی زۆر و سه  خه ستهی پو م کارانه نجامدانی ئه ئه
  کانی خستبووه ره گه موو ئه  ههعس  بهرژمی. نجام بدرت ئاسانی ناکرت ئه نا وابهیگ ئه

ر  سه هیکی خرا ره و هرشکی دهر بت  گه  ئه که،  سای رابردوو15تی  بهیتا به، پش چاو
کانکی  وپوول و خه ش پاره وه بۆ ئه، ی ناو وت بکات  تازانه و هزه ری ئه چۆن بتوان شه

  و رژمه ی ئه وه  مانه ان بهیکان وه ان و نهیندکانی خۆ وه رژه  به رخان کران که زۆر ته
 کاتی  م له به، دا ناکرایان بۆ پایو شهت خواردنی  نانه رابردوو ته  له کانک که خه. ندبوو به
  ته سه و ده رگای ئه کو له به، ت سه ن ده خاوه نھا بوون به ک ته عس نه تی به سه ده
  . زانی ک و وت ده نی خه خاوه ان بهیخۆ، ان بووی ی هه رفراوانه به
ک  نه، ست چوو ده ان لهی ته سه و ده موو ئه عس هه رووخانی رژمی به  به کانه م خه ئه
  ی که و تاوانانه گۆی ئه ش بهیو ئه، ری سهی  قه ان ل ببو بهی مشک کو کونه ش به وه رئه هه
نن  هین الییتر وره عس گه  به ر به ی سه نه هیم ال ئه. ان دابووینجام عس ئه کاتی رژمی به له
رێ  ده نجام ده راق ئهیاو عمرۆی ن ی ئه انهیروورستی ت و کاره ی ئه  خانه کرێ له  ده که

اسکانی ی س نه هیتی کردنی ال هیرو دژا شهان بۆ یواو زاکی ته  شاره نه هیم ال ئه. ناوببرن
  . کردبوو مرۆش ئاماده ک ئه ان بۆ رۆژکی وهیخۆش، داکردبووی راق پهی ناو عدوارۆژی
 ند جۆرکی  چه  به هو تهراق و کوردستانی گرتۆیی ع انهیرورستی ت و کاره ی زۆری ئه زۆربه

  ک  لی وهیئۆتۆمبOpel ،BMW ،Minibussان یکان خۆ سه ی که وه نهیق رگای خۆ ته ان لهی وه
  ن ده نجام ده  ئهم کارانه ه ئ ی که کانه و خه ئه.  درێ نجام ده  ئهوه انهیانی خۆیگ  به

TNTژه  به ش بهیو ئهکی زۆری خه  ر کی ناوچه ر خه گه ئه، نیی ن که وا  ش بن ئه که کی ناوچه
نکی کوردی  هیست ال ده ان کاتی خۆی بهیسک ان کهی  ن که  که که تی خه بهینکی تای چ له

ان ی وه،  بووه  کۆردستانکان هه نه هیال ڵ ک له گه ان لهیک  رابردوو کشه ان له، ی کوژراوه
 و کوردستان بوون کاتی خۆی وسالمکانی نای ئ نه هیی ال  ک له ڵ به  تکه سانکن که که
  .  وه ته ابوونهی لان جانیو ری توندرهییر ب به له
سانک  ناکرێ که، درت نجام ده کوردستان ئه ی له وجۆره روورستی لهینجامدانی کارکی ت ئه
بت   نه و شار و ناوچانه ر ئه سه ان لهیواو زاکی ته ر شاره گه النی بۆ دابرژن ئهیو پ خشه نه
ۆل  کۆنتر ان بهیستیان پویانشک نجامدانی کاره پش ئه. ن ده نجام ده ا ئهیی ت که اره ک که

وتنی  که رنه وتن و سه رکه کانی سه ره گه ی ئه وه  ک بۆ ئه  بۆ ماوه هی  هه که کردنی ناوچه
  . ان بزاننی که کاره
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  رژت وه ادهالن دی پ1ستاڤی ، ن  ستاڤ کاربکه3   به م گرووپانه  ئه چ که ده وه له
کان   کاری کۆنترۆلکردنی رگاوبانه2ستاڤی .   کوردستانکانه ی ناوچه وه ره ده ان لهیکان بنکه
  وان شارهک هاتووچۆی ن کان ماوه نجامدانی کاره ی پش ئه وه ش بهیو ئه، کات ده
و  دنی ئه بردن و هاور ابوون لهین بۆ دن که  ده که الن دانانهی پی و بنکه که اریکراوهید

کانی نوان  ی کۆنترۆله  بنکه  کام له زانن که چ ده ش ده وه له.  نرژکراوانهی م لهیئۆتۆمب
ر  اتپهیی پ النهیو ئۆتۆمب کرێ ئه ئاسانی ده و به که الوازه ن دانانهیی پ  بنکهکان و شاره
  سانکن که ش که مه ئه،  رورستکهی ت کات بۆ کاره  ده  کاری لۆجستی ئاماده3ستاڤی . بکرت

ر شۆنی  سه ان لهیوا زاکی ته جن و شاره شتهی ن که  شاره ان لهین  که کی شاره خه
ی   بنکه نه ده گنای کۆتای دهی س شن که مانه ر ئه هه،  هی  هه که وه نهیق اریکردنی تهید
  .  که نجامدانی کاره الندانان بۆ ئهیپ
و  بت هاوردنی ئه  ده چوونکه،  وه انهیال  به  زۆرگرنگه  که وه نهیق اری کردنی شاری تهید

  و ان لهیکان  کاره هیبۆ، نجام بدرت ک ئه چ کشهیی ب ه وه نهیق  بۆ جگای ته النهیئۆتۆمب
ی  و شارانه ئه. باربت  له وه رووی جوگرافی و کۆنترۆل کردنه  له ن که ده نجام ده  ئه ناوچانه

ی   بنکه ان کردنی بهی  که نجامدانی کاره  بۆ ئه هین جگای باشتر هیایی ت هاوردهبی  ره  عه که
اوی یها هازار پ هی  ده  به رکوک که ک که شارکی وه. انیکان نجامدانی کاره کی پش ئه الوه
پاشان ،  انهییکان نجامدانی کاره ی پش ئه ن بنکهی باشتر ج کراوه شتهیانیعسی کۆنی ت به
  . کنی نز وه  کوردستانکانه ه ناوچ  له ی که انهیب ره  عه انهچو ناو ئه
ی  ڵ بنکه گه رکوک له ان کهیولر  کانی هه ی کۆنترۆل کردنی نوان شاره  بنکه چت که ده وه له

  و بنکانه ی له سانه و که ئه،  زۆر الوازبت وه هیزا رووی شاره  له النهیو ئۆتۆمب هاوردنی ئه
 جۆری  مکی زۆر له م ترخه ان که، یبت ان نهیکان  کاره ان لهیوتۆ اکی ئهز ن شاره که کارده
زان و  شاره  زۆر نه وه هیوان هرووی زمان کان له ی کۆنترۆله ندانی بنکه کارمه.  هی ان ههیکان کاره

وی رو ان له، ی بی ره کانی زمانی عه اوازهی ج ر جۆری زاراوه سه له  هینان یوتۆ  ئهتواناکی
کی  ماوه ند جارک له ی چه سانه و که اریکردنی ئهی بۆ د  هی ان ههی ئاستکی نزم وه دنهخۆن

ان یم  رخه بته، ر هسانکن خۆش باو ان که، ین که  ده و شارانه کورت هاتوچۆی نوان ئه
  . لخۆریرت به
م  له، ک رکه که، سلمانی، ولر ی هه وانه ت ئه بهیتا  بهی کوردستان کانی رابردوو وه نهیق ته
، ب کراویعر  کوردستانکانی ته  شاره ن لهیق کی شاری خانه زنه ته  ده وه نهیقو ش ته هیداو
ش  و ناوچانه ئه. ، کرێ کارکی بۆ ده موو ئاماده  هه وه  کوردستانه کن لهیی نز و ناوچانه ان ئهی

تی و  هی  کۆمهباری شی له هک که خه،  کان وه ندره  ته هیسالمیرانی ئینگ هیی ال  النه  به بوه
  .   ان خراپترهیشیو باری ئابووری و ئاسا) پارزگارن (ڤنییت رڤه  کۆنسه وه هینیئا
م  ئه،   زۆرگرنگه وه روورستانهیالی ت  بهروورستکانی ت نجامدانی کاره کاتی ئهاریکردنی ید

ان یاسی زۆریان چاالککی س کوردستانک  هزه ن که ده نجام ده ان ئهیکان کات کاره   گرووپانه
وڵ بۆ   کورد هه راق کهیی ناو ع وره اسکانی گهی س ان پش رووداوه، ی هی وه سته ده به
ان ی وه، کان هنگدان  ودهبژاردن  کاتی هه ک له وه، دات اتر دهیوتی ز سکه تھنانی دهس ده به
گشتی و  راق بهی ناوعاترن بۆ گۆرانکارکانییداکردنی زی کی دۆست پهیر رانی کۆرد خه سه

ر   سه نه  فشار بخه وێ انهی  ده وه م کارانه رگای ئه روورستان لهیت. تی بهیتا کوردستان به
ر   هه  له کی کورده ان بۆ تۆقاندنی خهیان یکان ته اسهی س  له وه اچوونهینئ کوردی بۆ پ هیال
  . بت  هه وه راقهیان عی دوارۆی کوردستان  ندی به وهی  په شدارک که به
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  چوونکه، زانن  دهانیروبۆچوونیان و بیترسی بۆخۆ ن مهییتر وره  گه  کورد به نانه هیم ال ئه
عس  النی گۆرانکارکانی پش وپاش رووخانی بهی پ شداری له  به نھا چاالکانه ک ته کورد نه

علمانی اسی یستمکی سیادنانی سیکی بۆ بن ره ک هزکی سه کو وه به،  کردووهکات و  ده
  و بۆچوونه موو ئه هه ش دژ به مه ئه که، سالمکانی تری ئ نه هیموو ال ر هه رامبه  بهکات کارده

راق و ی ع کا لهیمر ی ئه وره همانکی گی ک هاوپه کورد وه.  هی انانهیو ال ی ئه هیاسی و فکریس
ژئاواو و دوژمنی ری رۆ  نۆکه کرت و به  چاوی لده وه  چاوکی ترس و گۆمانه  به که ناوچه

 کورد، کان نزمهی شۆڤ ستهیونالیکان و ناس وه  توندره هیسالمین ئ هیال درێ له م ده ه قه سالم لهیئ
   که نھا هزکه وان ته ی ئهیی ب  به که، ن که  چاولده که موو ناوچه  بۆ هه شه ره  هه به
   . که ناوچه  لهکات ج ده کاو رۆژئاوا جبهیمر کانی ئه النهیپ

نجام بدات ب هاوکارکی زۆر   ئه و کارانه  بتوان ئه هان القاعدی گرووپی الزرقاوی  حاه مه
واوی جوگرافی  زای ته  شاره ستی بهی پو وجۆره  کاری له چوونکه، کان  کۆنه هیعس ی به وره وگه

وی مانگی کانی داهاتو بژاردنه ب پش هه ده.  هی راق و کوردستان ههیتی ناو ع هی و کۆمه
  ن هی بکه ی داهاتووی کوردستان ئاماده وه نهیق رابردوو خۆمان بۆ ته
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