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   باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين........ بةنوسراوة يا هةربةضاوانة؟  بةنوسراوة يا هةربةضاوانة؟ 5858بؤ ضةسثاندين برطةي بؤ ضةسثاندين برطةي 
 
بؤ ثرؤسةي هةلبذاردن ياخود بؤ  تاين دنياداالَهةموو كةسصك ئاطاداري ئةوةهةية كة لة هةموو وو 

زيادبووين دنط بةر لةدةست ثص كردين هةلبذاردن ئةو ثارت و كةسانةي خؤيان دةست نيشان كردوة بؤ 
ئينجا ئةوةي . ئةكةونة باري ئةوةي دةست كةن بة هةولدان بؤ بةدةست هصناين دةتط ذاردنهةلب

سةرمايةداربص ئةتوانص ثارةيةكي زؤر تةرخان كا بؤئةو ثرؤذةية وةئةمة كارصكي رةواية لةهةموو جيهاندا 
. بؤ هةلبذاردنكارصكيوانةكرص كة زةرةر مةندبص بؤ بةرامبةرةكةي بةثصي ئةوياسايةي كةدانراوة  بةمةرجص

هيضي وايان نةكردوة بؤ سةرجةم طةيل كورد   سالة ئيدارة ئةبةن بةرصوة12م لةكوردوستانئةوانةي الَبة
ئةنداماين ثارتةكانيان نةبص وة ئةوكةسانةي كة  خؤيان و بؤ جطة لةوةي تةا كاريان بةبص جياوازي

ناهصلن  وستانن وة دوورن لةوانةوةوةئةوانةي كةدلسؤزي كورد هاواريان بؤ ئةكةن لةبةركاري مةبةست
سال 12ئةوتا هةموو ئةبينني كة لةدواي ، بصنة ثصشةوة بؤ خةباتصكةئةجنامةكةي دياربص وةبةبص مةبةست

دةستيان كردوة بة داواكردن وبانطصش كردين . دووركةوتنةوة لةكوردايةيت و يةك نةطرتن ضةوسانةوةو
ئةتوانني بلصني هيض جياوازيةكي ئةو تؤي نية ، يان ناوةجةماوةر بؤ دةنط دانبةو ليستانةي كةخؤيان دا
ئةو  ئةنداماين وة. كة ئيدارةو ثةرلةماين ثص دامةزرا. لةطةل ليسيت هةلبذاردنةكةي دواي راثةرين

كة ثةرلةمان دةوري نية لةبةر ئةوي ماوةي ياسايي  ثةرلةمانةكة زؤر جارلة لصثرسراوامنان بيستوة
اواكاريةكي خؤيان هةية بةناوي ثةرلةمانةوة دةرئةضص بة مةرجص زؤر كةضي ئيستا هةرد. تةواوبوة

وةئيستاش دووبارةي . بةبص هةلبذاردن دةستةوة دانراونالَلةئةنداماين ثةرلةمان لةاليةةردووثاريت با
 زؤر لكاندنةوةي كوردوستانة بةعصراقةوةئةوسا ئةمان ووتبؤ كوردوستانة ئيستا ئةلصني بؤ . هةمان كارة

كوردوستانيان بةبص   كة عصراق دامةزراوة1920جصي سةرسورمانة هةموو لصثرسراوان ئةلصن لةسايل
سال سةراين كورد بؤ مانةوةي خؤيان  84كةضي ئةوةتا ئيستا لةثاشخواسيت كورد لكاندوة بةعراقةوة

 سيت خؤيانئةيانةوي لةدامةزرانةوةي عصراقي عةرةب دواي سةدام جارصكي تر كوردوستان لةسةر خوا
وة زانيان كورد لةسةر نةطةرانةوةي . يت عةرةبالَئةلكصننةوة بة عصراقة وة وئةمان خةنةوة ذصر دةسة

وةفدصك بةسةرثةرشيت بةرصز  رزطاركراوةكان بةكةركوكيشةوة بةرهةلسيت دةنط دان ئةكةن ناوضة تازة
لةياساي كايت 58 برطةي مام جةالل و كاك نصضريظان بةرةوبغداد رؤيشنت بؤ داواكردن و ضةسثاندين

 جص 58برطةي  كة ثةمياين تةواو وةرطرياوة لةدواي هةلبذاردن وةلةطةرانةوةياندا ئاشكرايان كرد. عصراق
ثةمياين ئيستاي  ئايا-1-:نازانني الي كص ية مةكةيالَوةلصردا ثرسيار دروست بوة وة وة. بةجص بكرص

سةراين كورد -2؟ ةلبذاردن كاري ثص ئةكرصهةردوو سةرؤك كؤمارو سةرؤك وةزيراين عصراق دواي ه
 ثةيرةو 58طةر برطةي -3؟ شصل كراوة زورباش ئةزانن تائيستا ضةند ثةميان بةكورد دراوةو دواي ثص

 ثةمياين هةردوو بالوصزخانةي -4؟ ناكرص نةتةوةيةكطرتوةكان باسي لص ئةكرص بؤضي لة بيان نامةي
   ؟ ضاوانة ةئةمةريكاو يةريتانيا بةنوسراوة ياخود هةر ب
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