
 

 

الشهداء هم الذين رووا بدمائهم أرضنا كردستان لكي تنمو عليها أشجار الحرية و 

 الكرامة و اإلنسانية

 

 

و الحل  والدلداك كلان  لإلخلص  رنلاا   أظلاره كان الشهيد البطل  نذلن ومةنل   لقد

 و جيهاوه وكان نخلصا   وأساتنته أصدقائهلدى  ري دراسته وعمله ونحبةبا   جديا  

ن أل األوللىرمت على الحاب و هلة رلي نها ل  الدراسل  تمهف الشهيد ر ،لمائلته

 سجذللد يللهاق رللي نذطقلل  المللائصا التللي اسللتقبلت الهرلل أولللىعائلتلله كاوللت نلل  

نل   و نحتهنلا   كان الشهيد نحبةبلا   و نمذةيا   ورتحةا بيةتهم لهم ودعمةهم ناديا  

رلي دراسللته ون لدا رلي عمللله  الةسل  اججتملاعي الللنل  ةلله  يلم كللان نتدةقلا  

وقلد و ل   1990رلي علا  ص  الهريق على شهادة الممهلد المتةسل  الرههبلائي 

 بأهللدافنذلله  يماوللاإصللدةف الحللاب  إلللىما  بتدللةق و بمللدها قللهر الهريللق اجو لل

  .ن يرةن شمم  صغيهة تذيه درب الحهي  الطةي أو بهوان ه وباعتقاد راسخ نذه بالحاب 

  ري نذطق  عدهي  و جب  سلممان لملدة يالدمالياا السياسي  ري صدةف الحاب بداالهريق ررمت بممارس   أبد

يشلر  عصقلاا نتيذل  نلج ال ملاهيه وكاولت هذلا   أن تايد ع  ست  اشلهه  يلم اسلتطاي رلي رتلهة قصليهة جلدا

اوتقل   1/4/1992تلاريخ رلي  اإلخلص  الدلداك وعصق  ا تها  كبيهة ونتبادل  بيذهما وبهز دائما كهنلا لل لد و 

قملاز  يلم  قلةرنمصة   لبذان لري يتلقى التدريباا السياسي  و المسرهي  ري نمسره الشهيد إلىالهريق ررمت 

التلي تخهجلت نل  هلنا الممسلره كلان الهريلق ررملت ن لدا رلي اللدورة و بلهز رلي  األخيهةهي  كاوت هن  الدورة

  .س السياسي  و المسرهي  و الثقاري روالد

 رراقه الرهيص ليبقى هذا  إلىلتحق الهريق ررمت بسا   الةط  ليذ م كبيه ا إصهاروبمد  1992عا  أواخهري 

 نللدة تايللد علل  سللت  اشللهه عللهف ريهللا بال ديلل  و الت للحي  بللي  رراقلله ورللي الحقيقلل  كلمللا كاوللت الثللةرة كبيللهة

الق لاك عليله برل  الةسلائ  المتا ل  هلن  الحقيقل   إللىللملدو يسلمى  كبيلها   وت حياتها كلما كاوت هدرا   بأررارها

شهه هلن  أ  صدةف الحاب و ن  بي  جملت ن  بمض البؤر التخهيبي  و التصدةي  تظهه على سا   القتال بي

( النل سلق  عللى يديله المديلد نل  الهرلاق ونل  بيلذهم الهريلق  تهزل جمالالمتمدذ  المسماة ) البؤر الشخصي 

 . رراق آخهي  ةررمت النل استشهد هة و سبج عشه

للى  قيقلتهم باستشهاد هؤجك الهراق الني  روا بدنائهم الطلاههة تلهاب كهدسلتان قلد كشلدةا هلؤجك الخةول  عو

 .ال ميج أنا وكشدةا لل ميج جهائمهم القنرة و عملةا على تمهي  رنةز الخياو  و ال هيم  القنرة 



 جناالً  لموكب طويل جداً. وقافلة الشهداء ينضم إليها علَم جديد كل يوم.. آالف من  الشنهداء من  كنل ارعمنا ا

   . وي سمو  معالم الط يق.الطاه ة. الذكيةونساًء.. ي فعو  ال ايات المعط ة بدمائهم 

وا ارماننة دفاعناً عن  ّمنة  سن با  ّ ضنها .. م.دسنا ها.. ّع اضنها .. ّ وا   عب وا إلى جوا   فناقهم وقند ّدا

     ...            ّ ضها  ك ام ها ..ّبنائها 

     .كل مش وع شهيد كا  ين ظ  النص  ّو الشهادة

التلي ج للبف ريهلا وج ضملةق، وقلد  لةاضلح  بأجمل  نماويهلاوالشهادة رلي كهدسلتان عذلةان الشلهادة الحيل  ا

 .اإلوساوي و  رهان هن  هي  ياة ك  شهيد ن  شهداك الحهي  و الأعطت لإلوسان ك  أوةاي الشهادة وألةاوها 

  

 و المةا للخةو   األبطالالخلةد لشهدائذا 

 الحهي  لقائدوا آبة 

 عاشت كهدستان  هة نستقل  

 

 


