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ن ساڵوەگەڕ�لە  وا شۆڕ�ش رۆژا بەردەوامەبە سەرکەوتوویی  دا شەشەمنی  

ێ �ەکەم هەنگاوی شۆڕ�ش هەڵینا و ئازاد کرا. دواتر بە ئازادکردئف دێ��ک و عەف��ن رەوتەکە فراوان�ت  ١٩/٧/٢٠١٢لە  دا ک��ائف
ردەوامە. سەرەتا �ێ  بوو، ئ�دی هەنگاو بە هەنگاو سەرا�سەری رۆژاوای کوردستائف گرتەوە. ئەم بەرەو��شچووئف شۆڕشە هەر بە

، عەف��ن) دامەزران. لەسەر ئەو بنەما�ەش س�ستە� خ��ەڕ�وەبەرئی دامەزرا. دواتر بە ئازادکردئف گرێ  ێ کانتۆن ( ج��رە، ک��ائف
کراوەکائف وەک  ێ پ�کەوە، شۆڕش پیێی نا�ە قۆناغ�� ترەوە. دواتر ناوچە دا��ی سیپ و بەستنەوەی هەردوو کانتۆئف ج��رەو ک��ائف

ئت دێرەزور هۆل، شەدادی، مینبج، تەبقە حەسەکە، �ەک لەدوای �ەک ئازاد کران. ئ�ستاش شەرڤانائف  ، رەققەو با�ورو رۆژهە�ڵ
 ئازادی لەناو شاری رەققەدان و ئازادکردئف ئەو شارەش ن��کە. س�ستە� خ��ەڕ�وەبەرئی وردە وردە جیێی خۆی گرت. 

 
ش بۆ  م لەگەڵ ئەم دەسکەوتانەشدا، تا ئ�ستاش ه�ێی ش بۆ ت�کدائف س�ستە� خ��ەر�وەبەری بەردەوامە. بە�ڵ سەر رۆژاوا، ه�ێی

ی کرد. لە هەر��  �ش کردە سەر عەف��ن و دا��ی ە نێودەولەتی�ەکائف دی، ه�ێی ف دەوڵەئت تورک�ا  بە ئەر�کردئف روس�ا و چاو�ۆ�ش ه�ێی
ێ هاوتا�ان کرد و تا ئ�ستاش بەردەردەو  امە. دەوڵەئت تورک�او هاوکارائف هەر لەسەر عەف��ن گەل و شەرڤانائف ئازادی بەرخۆدان�� ئب

ش و پەالماردانە  ش بەردەوامن. نە�ارائف گە� ئ�مەو هاوکاران�ان بە هەموو توانا�انەوە لە کاردان و لە ه�ێی هەڕەشە و ه�ێی
، بە قارەمائف و د کارئی شانەشدا، شەڕی ئازادی، شەری دژی دا��ی ڵسۆزی دڕندانەکان�ان بەردەوامن.. لە بەرامبەر ئەم ه�ێی

 بەردەوامە. 
 

، بە قارەمائف و بە خ��یف پا�ڕەوانان سەرکەوتن و دەسکەوئت بەدیهێناو پ�شکەوت. بۆ ئەوەی شۆڕش  شۆڕ�ش رۆژاوا، بە ف�دا�ارئی
ت ئازاد بب�ت، قور�ائف زۆر درا. بەرخۆدان بە ه�ممەئت کچان و کوڕائف کوردستان،  بەرەو��ش بچ�ت، بۆ ئەوەی گەل و و�ڵ

. لەسەرا�سەری دن� ، بوو بە س�مبوڵ و داستان�� نێونەتەوەئی ێ  دا�ەوە. بەتایبەت�ش بەرخۆدان و پاراستیف ک��ائف
گ

ادا دەن�  
 

، بەڵ�و لەبەرئەوەش کە خۆی خۆی بەڕ�وە ئەبات، لەبەر شێوازی  ف و قارەمانێیت شۆڕ�ش رۆژاوا نەک هەر بەهۆی خ��اراسنت
سڵەئت د�موکرات�انەی خۆی و ر�کخستیف کۆمەڵگە، لە هەر�مەکدا مامەڵەکردئف لەگەڵ گەالن و باوەڕە ج�اوازەکان، لەبەر خە

بووە بە نموونە. بەتایبەیتش کە س�ستەم�� ئەڵتەرنات��ڤ لە بەرامبەر س�ستە� کۆئف دەسەالتدارئی لە ناوچەکەدا خستۆتە 
الی خۆی را��شاوە. رۆ�ڵ ژئف   بواری پرا�ت�کەوە. لەو س�ستەمەدا رۆ�ڵ ژئف ئازاد بووە بە نمونە�ە� جیهائف و سەن�ب دن�ای بۆ 

 کورد لە شۆڕ�ش رۆژاوادا کەوتۆتە رۆژە�ڤ دن�اوەو بە سەرسامی�ەوە لە سەر ئاسیت جیهان کاری لەسەر ئەک��ت. 
 

ف ساڵ�ادی خ��دا ئەژی و بە  شۆڕ�ش رۆژاوا بە دامەزراندئف س�ستەم�� ئەڵتەرنات�ڤ و کۆمەڵگە�ە� د�موکرات، لە شەشەمنی
مە. سەرکەوتووئی بەردەوا  

 
ف ساڵ�ادی شۆڕ�ش رۆژاوا، سەرەتا لە شەڕڤانائف  ۆز�ائی شەشەمنی بەو بۆنە�ەوە، ئ�مە وەک کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان، پ�ی

ئازادی و تەواوی گە� کوردستان ئەکەین. لە کەسێیت شەه�دائف رۆژاوادا هەموو شەه�دائف کوردستان بە ب�ی دێنینەوە و سەری 
. ر�ز لە بەردەم گ�ائف پا��ان  ف دائەنەو�ننی  
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