
 

  نوداملمالنی  ر مبه هه   لهستانآوردلی  گه
 

جید دآتۆر توانا سلمان مه  
 

م   ئه.ن آه مانی آوردستان نه رله  هیچ بیاركی په  پشتیوانی لهستانلی آورد ر ئیمۆ گه  گه رسووڕمان نیه جگای سه
آوردستان . پكھنراوهڵ ئستادا  گه ز لهبار و دۆخكی سیاسی و ئابووری زۆر جیاوا  ر له وبه مه  ساڵ له١٣  مانه رله په

 له ،باشووری آوردستان. ڕیوه  تپهرجداردا ڕی ناوخۆ و ئاشتی مه  شهقۆناخیندین   وه تا ئستا، به چه١٩٩١له سای 
 دوو دا مانه رله م په ندامانی ئه  ژر لووتی ئه لهچی  آهك پارچه بوو،  ری عراقیدا یه تی داگیرآه وه ژر چنگی ده

م  ی ئه وه ره له دهلی آوردستان بوون،  آانی گه ندیه وه رژه به  به دژ ی زووربهآه نووسساز  یان بیاری چاره  ده! آرارت آه
مانه  رله م په  ئه.ندراوه  آتیه ن پارتی و یه له الیهلی آوردستان بووایه،   گه قینه ری ڕاسته وو نونهب  آه دهمانه، رله په
. لی آوردستاندا داخراوبووه آانی گه  ئاستی ئاوات و ئامانجه لهرگاآانی  میشه ده هه  

نی ئاسایش، بیاركی نایاسایی و  نجوومه  ی ئه١٥٤٦ی  بیارنامهند آردنی  سه مانی آوردستان بۆ په رله بیاری په
آار  همان ب رله پهز، نووسسا كی مژوویی چارهرآ ئهوه له  بۆ خۆ دزینهنھا  تهمجاره  ئهآتی و پارتی  یه. رعیه ناشه
  !هنن ده
لی آوردستانه و  واآانی گه مافه ڕهخۆ و  ربه تكی سه وه ده دانی وه سته ده ، به ١٥٤٦ی  بیارنامهند آردنی  سه په
آتی ئاشكرا   پارتی و یه و بتوانایی دیبلۆماتیكی،رانی آوردستان داگیرآهبی و  ره  له ڕووی شۆفنزمی عه ھاتنه هه
.آات ده  

ك غازی عجیل  رۆآكی ب آشی سیاسی وه الوی، یاخوود سه ك ئایاد عه ستكی وه شۆڤنك و عسیه گفتی آۆنه به
،  بیدایه ره تی شۆڤنزمی عه ترسی زۆرایه مهر  رامبه  به وه له لی آوردستان دیسانه  گه.آی نیه هایه ر هیچ نرخ و به لیاوه ئه

لی  وه گه یش ، دیسانهنی ئاسا نجوومه  ی ئه١٥٤٦ی  پی بیارنامه وه به اقهی باشووری آوردستان به عر وه و لكاندنه
. وه تهآا تی ده مایه آه هآوردستان ب  

لی  گهنووسی  ر چاره  سه ب بیاركی پۆیین له تكی عراقیدا، به آتی له هچ حكوومه بوو پارتی و یه ده نه
.شداریان بكردایه بهوه،  لی آوردستانه ن گه د آردنی له الیه  نه سه و پاش په آوردستان  

زراندنی  ولر و سلمانیدایه و دامه ی هه  ئیدارهی وه آخستنه یهله ، آتی رآی مژوویی پارتی و یه ئهمۆ  ئه
 ت و  حكوومهو وسا ئه ئه. درت نجام ده بژاردنی گشتی له آوردستاندا ئه تكی آوردستانی آاتیه، تا هه حكوومه

ڵ  گه  لهتوانن ده و  لی آوردستانن رعی گه ری شه  نونه،بژاردنه پك دن و هه نجامی ئه  له ئه ی آه مانه رله په
.ن نجام بده تی عراقدا گفتوگۆ ئه هحكووم  
له نووسسازه و  وه، بیاركی چاره دا به عراقهرالمكی فید ی سیسته ی باشووری آوردستان له چوارچوه وه  لكاندنه

.نجام بدرت وه ئه بت له ڕگای ڕیفراندۆمه دهیه و  وه ندی تاك و حیزبی سیاسیه وه رژه روو به سه  
 
 


