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  هۆه ندا    
پم وانیه زۆرم ووتب و بم میدیای آوردی به هه  

موو به شه آانیه وه له ئستا وڕابردووشدا له خزمه 
تی بیری نه ته وه ی آوردنه بوون له دوای دابه ش 

 تی آه هه بوونی ڕه نگه آان وآشمه آشی حیزبایه
ر هه مووی بۆ میلله تی آورد له و به شه ئازاد آراوه 
ماندابووه ماڵ ورانی وله بار بردنی هه ندك له ده 
سكه وته آانی چه ندین ساه مان وڕاپه ڕینه آه ی 

 آه په رله مان وحكومه تی له آارخست 1991سای 
وجه ماوه ری آوردی دابه ش آرد بۆ دووڕه نگ 

ئه م لك ترازاندنه بووه ماڵ ،یدارهودووناوچه و دووئ
ورانی بۆ هه ندك آه سی ترو ده وه مه ندآردنی هه ندكی تر، جگه له ئاژاوه گانی نوانمان آه 

 ئستاش گه وره ترین هه ل بۆ آورد ڕه خساوه آه به خۆبكه وێ بۆ ،تاچ ڕاده یه ك سوود مه ند بوون
ده ستمان نه آه وتوون وه ك هنانه وه ی ناسنامه ی آه پ داگرتن له سه رمافه آانی آه تائستابه 

نازانم راگه یاندنی آوردی تاآه ی . ،،،،،،، هتد،رآووك و دیاری آردنی سنووری جوگرافیه ی آوردستان و
 له م شه وانه ی ڕابردووداله آه ،وه ك ڕاسپارده ی ئه وان بو ده آه نه وه چه واشه آاری حیزبه آان

له گه ڵ خه كی آوردستان ئه آردده  ه وه چه ند به رنامه یه آم بینی ڕاپرسیانناه ئاسمانیه آان
رباره ی یه ك بوونی هه ردوو ئیداره آه ی آوردستان، هه موو به مونتاژ آراوی وه مه آانیان په خش 

 ئاهه نگی سه رآه وتنی آورد ده آرا و هیوای ئه وه یان ده خواست به زووترین آات ب ته قه ی خۆشی
 به م پم نان تاآه ی هه مان خه ك وگه لی آورد چه واشه ئه آه ن پتان وایه ئمه یه ك ،بگن

 خۆ ئمه ی میلله ت ،نین بۆ یه تائستا عه ره به آانمان پ خۆش ده آه ن و ده ن آورد یه ك ناگرن
 دوایه بوو بۆ عراق بینیتان چۆ ن آورد به یه ك ده هه بژاردنه آانی ئه م گه واهی قسه آانم یه آین

 م ببوورن بم هشتابه رژه وه ندی بازرگانانی شه ڕ له ناوماندا ماوه ،نگ سه رآه وتنی ڕاگه یاند
 ناهه قتان ناگرم له ڕگای میدیاآانه وه هه ه آانتان ،بۆ یه ئوه ش تائستا یه آتان نه گرتووه

نه ملی میلله ت وه ك هه ه آانی ترتان، ئه وآاته داوای ل بووردن له آ  ڕاست بكه نه وه و بیخه
کۆ بوونه وه ی آۆتایتان به زیند وو په خش بكه ن  ئه گه ر ڕاست ئه آه ن،ئه آه ن دایكانی شه هیدان

بزانین آ به رژه وه ندی حیزبه آه ی ناخاته تای ته رازوه آه ی و له سه میلله تی قورس بكات دواتر 
 وه ك ئاوه دان آردنه وه آانی خواڕه حمان آه پمان ده فرۆشنه وه جاده مان ،ه ت بارمان بكه نمن

 یه ك بگر ن هه ر به یه ك گرتن ده توانین سه رآه ،چاك آردووه وئاوه دانیمان خستۆته ناو ووته وه
 به ،دیموآراتی دتبه مانای   چونكه ڕیفراندۆمو ڕاپرسی،وین نه ك به چه واشه آاری ڕاگه یاندنه آان

 له هه مووئه وروپاوآوردستان آه ناه آانی ڕاگه یاندن ڕاپرسی وڕیفراندۆم و ،م ئه وه بوو دیمان
ئیمزا کۆآردنه وه به میللله تی آورد آرابه م دیاره ئه وڕاپر سی وڕیفران دۆم وبه سه ربه خۆی آورد 

ۆ ده سته ی هه ردووال نایه نه گفتو گۆ خۆ بۆ  ئه بوایه بۆ سه ربه خۆی آورد بكرای ئه گه ناب،نه بوو
شه آرو چا ئیمزاآۆ نه آراوه ته وه له گه ڵ ڕزم دابۆ آه س وآاری شه هیدان آه له هه موو له پش تر 

هیوادارم چیتر ڕاگه یاندن ڕاگه یاندنی آوردی . ن بۆ به ئه نجام گه یاندنی سه ر به خۆی آوردستان
   .بن نه ك حیزبی
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