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   كوردستان كوردستانيي باشوور باشوورييجةماوةرييةكةجةماوةرييةكة   راثةِرينة راثةِرينةييشكؤدار بيت ضواردةهةمني سالَيادشكؤدار بيت ضواردةهةمني سالَياد
M زيجةماوةركوردستان ي والَتثاري   
M كوردستان  شةهيداينيكارو بنةمالَة و  كةس  

ئةم رؤذة بؤ ،  دةكةينةوة1991 ي سالَي ئاداريينة جةماوةرييةكة راثةِريئةمِرؤ بةشكؤدارييةوة ياد
 يضواردة سالَ بةر لةئةمِرؤ بةهؤ، سةركةوتنة و ي سةرفرازيتةذ و ي ميذوويينةتةوةكةمان رؤذيك

نةتةوةكةمان ي لة دذي خؤ رووخاو كةهةموو سياسةيتي بةعسي رذيميتؤتاليتار و ي داطريكارسياسةيت
 و ئةنفالكردن و  كوردستانيميذوو دميؤطرافيا و ي نةتةوةيي ناسنامةشيواندين و لة جينؤسايد

 يلةم رؤذةدا نةتةوةكةمان لةدذ، كردبؤوة كوردستان ضِر شارو ديهاتةكاينخاثووركردين و نكردنكيميابارا
بةعسيةكانيان بة ضؤكداداو  و ي راثةِرين هةستاية سةرثي دةروازةيئةم رذيمة ملهوِرو خوينِريذة لة رانية

 و  وةرضةرخانيين خالَراثةِر،  ثاككرايةوةيلكوردستانيان  كةركوكةوة ي كةم بة شاريلةضةند رؤذيك
 و ي كوردستان ئازاديلةم رؤذةدا جةماوةر،  نةتةوةكةمانبةرخؤداين و  خةباتيطؤِران بوو لة ميذوو

لةم رؤذةدا ،  كوردو كوردستاندوذمناين و  داطريكةران بووة طؤِرستاينهةلَبذاردو كوردستانسةربةخؤييان 
 حكومةيت و شةرعييةكان كة ثةرلةمان و يزطا دةستوور دة هةلَبذارد بة ثيكهينايني نوييكورد ذيانيك

  .  شةهيدان بوونخويين و ينراثةِر دةستكةويت و كوردستان بةرهةم
 بةعسدا ي رذيمبةسةر رووخاين  دوو سالَي راثةِرين دةكةينةوة ئةوا نزيكةيئةم سالَيش كةياد

 زينداندا يؤ لة سووضسوور بوو ئةمِر كورد يان بةخويين كةدةستيدارودةستةكة و سةددام و تيثةردةبيت
و دةولَةيتيطةرةكة لة دادطايةك و  خؤيان دةكةني رةشي ضارةنووسيضاوةِرييئةو تاوانانة بةرامبةر  ني 

 ي ناية قؤناغيكي كوردستان ثيطةيل  طؤِرانكارييانةشبةم.  بكرينيكورد كردوويانة دادطايدةرهةق بة 
 كوردستان  ثةرلةماين هةلَبذاردينئةجنامةكاين  راطةياندينترةوة بةتايبةت ضةند رؤذيكة بةسةر

يةنة  تويذو الي زؤربةيارد كة نوينةر هةلَبذي نويي كوردستان ثةرلةمانيكيكةتيايدا خةلَك، يوةتيثةِر
بؤ بنكة فراوان ثيكبهينريت  ي يةكطرتوويبؤية طةرةكة بةهةمان شيوة حكومةتيك،  تيدايةةكاينيسياسي

 ي ئاسةوارهةروا ثيويستة بة هةموو اليةكمان كار بؤ نةهيشتين،  كوردستاني خةلَكزياتر خزمةتكردين
 ي طةِراندنةوةيهةولَ و  كوردستان بكةيني باشووربةعةرةبكردن لة ناوضة تازة ئازادكراوةكاين

 و مةمخوور و شيخان و شنطال و  كةركوكرةكاين شايطةِراندنةوة و  خؤيانيدةركراوةكان بؤ سةر زيد
 كوردستان حكومةيت يهةموو ناوضة تازة رزطاركراوةكان بؤ سةر ئيدارة و بةدرةو جةسان و خانةقني

 ي داهاتوو هةلَبذيردراو حكومةيت ثةرلةمايني هةرة لةثيشينةو بةثةلةي ئةركبكةينةوة كةئةمة
 ي ريطشت شةهيداين و ين راثةِر شةهيداين بؤخويينكةئةمةش كةمترين وةفايةكوردستان دةبيت 

  .  كوردستانيئازاد و سةرخؤبوون
  . شةهيدان دةنيريني بؤسةر طلكؤي وةفاداريضةثكة طولَ تر يلةم بؤنة ثريؤزةدا جاريك

M ت يادراثةِرينيبةرزو ثريؤز بي  .  
M تةدكيبيسةربةخؤوئازادو يةكطرتوو دميوكراتي كوردستاني  .  
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