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من أجل كل ذرة تراب وكلل ططلرة ملامن ملن أجلل أللمن كلل ملن ىلاا وللادو لالارملة وكلل حلالم 

ستان ضاى هجار لروحه فدام لللوطن ولكلل ءلجم ج ملل م لتاض التضلامة فلج كردسلتان لكرد

طال مرة واحدة أن كردستان واحدة مجب أن لضاج من أجلها الن االل ان الذي للال وطلن مكلون 

لاطص الكرامة والقم ة والشرف وان أي ظلم على أي جزم ملن كردسلتان مبتبلر ظللم عللى كافلة 

حلبجللة م للل طامشلللو المللو  ضللرلوها سللوف مضللرلون "واحللد الف أجللزام كردسللتان وطللال لللالار

 . "طامشلوا غدا

التقلل فلج ال لببمنال  للى مدلملة  1967ولد الشهمد موسف ) هجلار  فلج طرملة تلل برللوب علا  

لهلى دراسلته ال الوملة دري فلج اإلعدادمة وال الومة. لبلد أن أتالع دراسته طامشلوا مع البائلة لم

رفللة والقللرامة والرماضللة كلمللة الهندسللة الزراعمللة فللج مدلمللة الالذطمللةن وهجللار م تللا  لاللب ال ب

ملن ل لالمة وملرو أن وجمرالله وكلل ملن عرفله وماتلر  لشلدة ال بلالج اإل ىلدطائهمابوب من أ

رحللة طيلمرة مجلب  ل ان وعد  األلالمة فج الاملاة ألن الاملاةواجب كل  ل ان م اعدة أبمه اإل

عشر من ع ره لفكر و لهل  الالزب ان تكون لهامة اإلل ان فمها مشرفة. تأثر وهو فج التاسبة 

 1987فج البشرمن من ع لره علا   أوجالن. الضم  لى ىفوف الازب و ءخيمة القائد عبد هللا

كلملة ن طا  لدوره ال ماسلج ولاضلل ملن أجلل أهلداف ومبلادب الالزب وفكلر القائلد ) اللو  تلر  ال

لبلدها طلرر االلضل ا   للى  1989وهو فج ال نة ال ال ة والتاض لأكادم مة مبيو  طورط ا  علا  

ن التقل لمن مناطض حفتالمن وكالار ولوطانن طاتلل البلدو  1990ىفوف طوال الكرمال لهامة عا  

 1997لكل ضراوة وعزم ة وهو طائد مج وعة حتى استشهد فج منطقة كارسا فج لوطلان علا  

. 

الشللهمد مللن باللهللا أروع مالحللم البطولللة والنضللال مللن أجللل وطللن غللال مهللره الشللهادة  سللطر

  والشهادة أس ى ما فج الوجود.
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