
 في جبال كردستان هو من أجلكم ومن أجل أطفال كردستاناليوم إن ما نقوم به 

 

الذي يستمد قوته من الشهداء يسير فيي طريقيه سيوت يتزياوص ال يلا  ولين 

وأنييا أقييول لكييم دا مييام إن أصتييم أن ت ييب وا أ يي ا  تقييف فييي طريقييه  وا يي  

  .شخ يات قوية  ليكم أن تمثلوا قيم وأخالق الشهداء

 ) بد هللا أوج اآلن(.

قدسييية  واصدادت واألديييانلشييلو  فكلميية الشييهيد كلميية مقدسيية لييد  جمييي  ا

( الييذي جلييل ميين الشييهيد القا ييد  PKK) الشييهيد والشييهاد  ميي  زهييوص اييا  اللمييال الكردسييتاني 

 األساسي والملنوي اتى سمي اا  اللمال الكردستاني ب ا  الشهداء. 

جمي   وقد فرق ال ا  بفكر اليا والوهاج ملكة الظالم والزهل السنين صويدام صويدام وضم بين جناته

بالااف المقدس مللنين  ن نهوض و  يان  دؤواليبمن أبناء شلبنا الكردي  واألوفياءالمخل ين 

 شلب كادا أن ينساه التاصيخ. 

ولد الرفي  الشهيد شياص ضمن  ا لة وطنية ملتامة بقضايا وطنها ميسوص  ال ال ايث تلرت شياص 

ان يلشي  الفين ومين هوياتيه الليات  لى مبادئ ال ا  وأفكاصه وهو في الثاني  شير مين  ميره كي

 ( التي يلشقها ويقدسها كل كردي. طنبوصال لى )

الثوصيية ومين  يم  واألليانيتدص   ليها بشيكل جييد  يم بيدأ يليات ويألنيي األلياني الشيلبية الكرديية 

 في مدينة تل أبيض .  1990 ام  نبهد يناشاصك م  فرقة 

ونو صوح بين أخوته كان مخل يام مي  صفاقيه ومي  ال يا  متلاونيام مي  الزميي   األ ألر صفي  شياص 

  وصية لقد كان  طوفام م  ال ألاص ي ترمهم ويقدص مشا رهم. 

تقريبيام وبليد نلي   أ يواملميد   ال ية  انيكوبيماصس الرفي  شياص فلالياته ونشاطه ال ا  في مدينية 

و ليى الشيلب الكيردي فيي أجاا يه األصبلية قيرص ونتيزة الظليم اليذي كيان يسيود فيي القير  الكرديية 

الرفي  شياص االلت اق ب فوت الكريال في سيااة ال ير  السياخنة فلبيى ال يا  طلبيه ودخيل سيااة 

وبلد  شر  أ وام في سااة ال ر  أستشهد الرفي  شياص فيي ملركية مي  الليدو  1991الوطن  ام 

نقوم به اليوم في جبال  : ) إنه إلى أهلهالشهيد في صسالت األقاويلوهذه بلض  الفاشي في خاكوصكة

لكم لما كنا نبقى هنيا  وااترامناكردستان وشلبه ولوال ابنا تان هو من أجلكم ومن أجل أطفال كردس

وهكيذا أنضيم  مشرفة ألهلنا ولشيلبنا ولننسيانية جملياء( . فنضالنا من أجل ال يا  ار  سا ة وااد

 . اإلنسانيفي التاصيخ  األسمىلون الوسام الرفي  شياص إلى قافلة الشهداء الذين يمث



 .فلهدام أيها الشهيد البطل أن نظل أوفياء لكم ونسير  لى دصبكم

  اشت كردستان ار  مستقلة 

      اش قا دنا الوطن أبو 
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