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   هةولير هةوليرييشارشار  ئازادكردينئازادكردين  يي ضواردة سالَة ضواردة سالَةييثريؤز بيت يادثريؤز بيت ياد

  
M ري شاريدلَسؤز و بة ئةمةك يخةلَكهةولي  . 
M ين راثةِر شةهيداينيكارو بنةمالَة و كةس . 

 سالَ بةر لة ئةمِرؤ 14،  هةوليرير شاي ثِرسةروةري ميذوويية لة ديرؤكي ئادار رؤذيكي 11ئةمِرؤ 
 يتر  شاروشارؤضكةكاين هةولير شان بةشايني شاريةربةخؤيس و ي ئازادي تينؤيجةماوةر
 كورتدا يلة ماوةيةك و ثريو الوةوة رذانة سةر شةقامةكان و  كوردستان بة ثياو ئافرةتيباشوور
 هةولير يشار و  بشكينن رووخاو تيكيبةعس ي رذيمسةر كوتكةرةكايندةزطا  و  سةرجةم دامتوانيان

لةسةر  هةولير يشار يسةربةخؤي و ي ئازاديمذدة، بكةنةوةوان ثاك بةعسييةك و لة ثؤستالَ رةش
  . ينن كوردستان رابطةي تر بةشارةكاينيمنارةكة و  ديرينيقةالَ

 ي طةورةو بلَيسةيثالَثشتيك و بووة و  تردا بةشارةكايني طةورةي هةولير تةكانيكي شارئازادكردين
لةم رؤذةدا ،  كوردستاني باشووري تر ناوضةكاينيرزطار و يبؤ ئازاد زيتر هةلَطريساند راثةِريين
 و ش شؤِري قةالَو منارة سةملانديان هةر رؤلة بة ئةمةكةكةي هةوليري شاري خؤِراطريجةماوةر

يةك  و يريزيةك  و  ضةوساندنةوة قبول ناكةنيهةرطيز ذيردةستةي و  كوردستاننراثةِرينةكاين
 و ي سياسيزاظ بةخشيوةتة بيوليرهةموو كات هيزو وزة هةي شاري خةلَكي نةطؤِراوهةلَويسيت
 و ي قةالَو منارة بؤ ئازادي شارةكةيدلَسؤز و ي شؤِرشطيِرتائةمِرؤش طياين،  كوردستانيشؤِرشطير
 ي شار ئازادكرينيرؤذ و  راثةِرينيلةطةلَ يادكرنةوة.  كوردستان هةر لة زيدةبووندايةيسةربةخؤي
كةلةم سةردةمةدا ،  دةكةينةوة1970 ي سالَي ئاداري11 ي ريككةوتنامةيسالَة) 35(ي هةولير ياد

بةالَم ئةم ، عيراق بكات كةدان بة مافة نةتةوةييةكامنان يين ي وا لةرذيم توايني سياسسةركردايةيت
  . شطةزبؤوةا ثيلي و ي كرداري عيراق نةخراية واريريككةوتنامةية لة اليةن رذيم

  كة هةولير ثايتةخيتي ئةوةيؤ كوردستان بةهحكومةيت و  طةرةكة ثةرلةمانلةم يادة ثريؤزةدا
 ئاوةدانكرنةوةو يهةولَ و  ئةم شارةبيتضاويان لةرؤلة بة ئةمةكةكاينزياتر  كوردستانة مةيتحكو

 دنيا ي تر وةكو ثايتةختةكاينيبؤئةوبدةن  هةولير لة هةموو روويكةوة ي شاري بارضاككردين
  .  ثيوة دياربيت ثايتةخيت شارستاينيسيما

سالَو لة  و  هةوليردا دةنويننيي شار ئازادكرينبؤ شةهيداين ريزو نةوازش يلةم يادة شكؤدارةدا سةر
 ئادارو ي) 6(  ئةم شارة كة بةشدارييان لة خؤثيشاندايندلَسؤزةكاين و هةموو رؤلة بةئةمةك

  .  كوردستان كردكومةيت ح ثايتةخيت رزطاركرديني ئادار رؤذي) 11 (لةدواتريش 
M طشت شةهيداين و ين راثةِر شةهيداينسالَو لة طياينكوردستانيئازاد و  سةرخؤبووني ري  .  
M تة دكيبيسةربةخؤوئازادو يةكطرتوو دميوكراتي كوردستاني  . 
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