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  میرسیدیمیرسیدی  زگارزگارڕڕ......آوردآورد  حوآمرانیحوآمرانی  كردنیكردنیدەست پدەست پ  سرەتایسرەتای  ژوویژوویمم
  
 دەست سرەتای ژوویلسر م آم باسمكردی ز لبشیبر نریخو . دووهم بشی 
 كردپ دەستی گورە یڕلو وەلسر دەستی، وە ٩.٢ یآلسا، آورد حوآمرانی كردنیپ

حكومت  و ئه سرەتای ژوویم وە.بووە داینیزا ی .١٨٤ل شیآورد حوآمرانی ییتاۆآ، بوو
 گورەی كیبش جار حوآمی ێهند آردنداو انیبوون لحكومۆآسربخ مارەتانی وئه
وەآرد وەباسمل، هبووە انیتیپاشا وەپلی، ان آردوەیشیمڕۆو فارس وغرەب تانیوو

 ن لسرەتاۆآچ نیایآورد مارەت وئه آورد و ئه انییەوافرمان سرەتای ژوویم لسر
آچ  چووآانی یوخودموختار مارەت وئه وەئه. تدەستۆگرت انیانحكوم داوەان هیسر
 كۆبسر آانوەیوغوسمان آانیآان وغباسیوسلجوق لآانۆآان ومغیمڕۆ نیلال
 سر نیستا دئ . شمان باس آردیوبی ئه انییوەفرمانرەوا، رەتآوردەآان بخشراوەیغش
 تری نآانییونوس آوردو آوردستان ژوویشرەفناموم گر بووردی..دووهم بشی

 نیپشكنیب وەیان نوسیآلسر آورد شیانیب ژونوسآانیو م آوردی ژوزانیژوناس ومم
 رییب اتنانییدابون وبنیپ دژی هموی ارەیآد خوارەوە انییوراست ئه نیوسادەگ ئه

  ..بوون آوردی تیدەو  ویینتوە
  
ن ۆآ ڤیۆمر دانیسره تانن آسرچاوەیو ونتوەو ئه آوردو آوردستان وبشی -١ 

ك آان بون وگلیالمیئ چاخی ت بوون و هاوشانییشارستان دابوونییپ وپاشان
  ..انیردەستش ژیر آوردۆمبراتیوئ تم فارس بوون بدەوب نترنۆلفارسآان آ

  .بووە آانیمرۆوس ئاشووری تییشارستان وچاخیها آوردی تییشارستان -٢ 
 ییۆخ آوردستان آورد خاوەن سرب شتوەینگ سالم لئارادا نبوو ویئ نییهتا ئا-٣ 
 دوور بوە و بوە رسكیۆخ آ آردوە وەیۆخ نییەچلك و ئاڕ شویڕ ب و شانازی بووە یۆخ
وەو السا لوەییخواستنرب  آردنیۆهش پتر ل نددەحوآمرانی نیچوو سانیۆخ تی 

  .ان بوونیشیآان جار لدراوس ێوهند
 ٤- رهپاش سندنی دانیرەسزیئ نییئا ووپرۆسالم وب آوردو گتری نی آناوچ 

، رمنستان ئه، رانئ، ایتورآ) چآدا وات ان لناویتآانوو رآردنییآردن وداگ سالمیبئ
 سالموەیئ بریو سیلسا آورد ترگلییئ شوەیوغرەب غجم راقیبغ(آوردستان 

 شرمی لدەست دا بلك یۆ خیینتوە رییآنك ب ییورادە وەدوا آوت تائه ندەه
و ۆدر) ب یۆخ آیەچڕ دەزانیگر وآمی وننكی وبسوآی دەهات یۆخ لرەگزی

 وردیش گربیوغرەب و قورە سالمیئ نباتوەسرسرآردەآانی(ت دەلسش ب
 ان داوەیوە ئه یآتق نینیدەب نوەیۆآان بكی آوردی مارەت ئه ربیۆز ژویلم
ر آرەآان یداگ یسالمیئ سرآردە پیۆسرلق وپ برنوە انیۆخ ی ك وبنچەچڕ

 ەفخانیڕآش ریجز رانیینمونش مۆب، نناوەشڕ وەپ انییۆبكن و خ وەپ وەشانازی
 خاوەنی آوردی كیژوناسستاومۆمام زاناو ر هرەناودارەآانییلم بووە كآیس یبتل

، دیوەل آوری دییسر خال توەۆبرد انیۆخ آیەچاڕبووە شرەف نام نیینوس شرەفی
 دییآخال بزانن وەی ئه ب وەهاتوە وەیخالد رەییان لتیوەیكبنچ ئه تنھا لبر

 تیتدارلهموو دەس -٥ .ماوە لپاش بج ننوەشی بوەو مندالی دنیوەل آوری
 شآیهم ش بداخوەیآانیتیرایم تاآو وەیەتآانڕمایئ ت و دا هر لحكومیآورد

 بۆخ پالنی یۆن هیگورەتر ك چووەوخاوەو تڕ انیمارەت وقیوئ ییەواحوآم وفرمان
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سرەك  م ائهیزا ۆامئ زا لۆائامیا برا لبرا یلباوك  جاآور،  بووەییۆآتریناوخیب دژەۆخ
 ڵوخانآان لناو چونآان وهڕو كشكانت ربیۆز.تر بووە لوی فیرەت وتایزو غشۆه

آان لدەست دانلیڕناوەآی یۆه گ ی بوەبرەآی پلآان یدەرەآۆو جاه سانی 
 خانیآباس لش، ھمس بشیۆبن بڕچاوە، سوپاس .زپر ا دورەی دەر بوەیارمتی

و  ئه ..نیزانۆب .خواروودا آوردستانی اسییوس چآداری لبزوتنوەی انیڕۆم ودەآ بارزان
  ،مانن وەرگرتون ئه آسودم ل نتانیومیدەآ

  
1( ڕشەفنام ،یسییبتل ەفخانیڕش.  
  .آوردستان خوارووی جالل بناوی میبراهیآاك ئ، زبر نآیینوس )2

  
 ____________  تاواۆئ مالییش كاییمر ئه.. دییرسیزگار مڕ.
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