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لةناو هةموو ميلةتانی جيهان کةسانثک بوون و هةن هةميشة بة گةورةيی و رثزةوة يادو باسيان 
ئةويش بة هؤی ئةو فيداکاری و خؤبةخت کردن و خةباتةی کردوويانة بؤ گةل و ، لثدةکرث

ی پثشخسنت و ناوداری کردنی ميلة چی لة رووی بزووتنةوةی رزگاريان بث يان لة روو، نةتةوةکانيان
هةميشة ، ئثمةی کورد بة هؤی ئةو بارة تايبةتی و ناجؤرةی هةمان بووة و هةمانة. تةکانيان لة جيهان

کة ژيانی خؤيان و نزيکترين ، شانازی بةو کةسايةتيانة دةکةين، ئارةزووی ئازادی و سةربةخؤی بووين
ئثمةی کورد لة . يلةت و بةرژةوةندی گشتی گةلةکةيانناخؤشثوة لة پثناو م  وکةسيان خستؤتة مةترسی

هةموو پارچةکانی کوردستان هةميشة شانازی و رثز لةو سةرکردة گةورانةی ميلةتةکةمان دةکةين کة 
   .هةموو ژيانی خؤيان لة پثناو رزگاری و ئازادی کورد و کوردستان بةخت کردووة

بةصکو لة ، ا خةباتی بؤ بةشثکی کوردستان کردووةبارزانی نةمر ثکث بوو لةو کةصة پياوانةی نةک تة
مثژووی کورد و بثگانةش وةک . کوردستانيش جث خؤی بةجث هثشتووةشؤرشی بةشةکانی تری 

باسی دةکات و بووة بة سيمبؤلی مثژووی شؤرشی کوردی لة هةموو قارةمانثکی نةتةوة پةرست و نةترس 
سيمبؤلی سةربةخؤی و خةباتی کورد دثنثتة وةک شة کة هةمي، کؤماری مهاباد. بةشةکانی تری کوردستان

   .يادی گةورة پياوی وةک خوالثخؤشبوو بةرزانی نةمر و قازی مةحةمةد و هاورثکانی دثنثتة ياد، ياد
خوالثخؤشبو قازی ، ئةگةر بثتوو مثژوو دووبارة بثتةوة و خولکةی سةعاتيش بةرةو دواوة بروات

لةوانةية کوردستانی رؤژهةصات ، مةحةمةد بة قسةی بةرزانی نةمری بکردايةو مهابادی بةجث ثشتاية
چوونکة کؤص نةدةر بوو ئةو کةصة پياوة . کوردستانی باشوور یوةک ئةمرؤ، بارثکی سياسی تری هةبواية

کوردستانيش لة هةرکوث ، ردسنوورة درووست کراوةکان نةدةکباوةری بة ، لة خةبات بؤ گةلةکةی
   . بؤ رزگاریرووی تثدةکرد و تفةنگی دةخستة شانئةو ، بليسکةی شؤرش داگريساية

 پثناکرث لة ئازايةتی و  و قامسلويانئيربامي ئةمحةد، قازی حممد،  بارزانی نةمرهةموو کةسثک وةک
 خةبات  هةستةکامنان بؤردی بنب بة پبةصام دةبث کؤصنةدان و خةباتی ئةوان، نةترسان بة رامبةر دوژمن

 شوثنث دةبث ئازايةتی و لة هةموو کات وسةرکردة .  زرگاری و پثشخستنی گةل و نةتةوةکةمانلة پثناو
  هةميشة وةک و قامسلو ئيربامي ئةمحةدقازی حممد، بؤية بارزانی نةمر، خؤی بسةصمثنثکةصثتی 

نة ، نة ماصی دنيا و دةسةصات،  شتثکچوونکة هيچ، سةرکردةی گةورةی کورد لةناو دص و نامخان دةبن
هةتاکوو کؤچی دوايشيان کرد لة پثناو ، الکی شاخ و برسثتی کؤصی پثنةداننة هي، درندثتث و هثزی دوژمن

   . شؤرشيان بةرامبةر دوژمن هةصگرتتفةنگی ئازادی و کةيانخاک و ميلةتة
هةموو هثزوو توانای هةموو کة سانثک هةن وةک مام جةالل و مةسعود بارزانی ، ئةمرؤش وةک جاران

ئةمانيش وةک ئةوانی تر رؤژث دادث ميلةتةکةمان وةک ، خويان خستؤتة گر لة پثناو گةل و ميلةتةکةيان
   .سةرکردةی نةبةز ياديان دةکات و جث شانازی کورد دةبن
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