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Pêşwazî bi Japanê re
Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî pêş Kinoshita, namêyekî zavayê împaratora Japonya yê
wazîya şandeyeka komeleya dostanîya Japanî Hiranuma ku anîbu, bi destê xwe wa pêşkeşi Serokê
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Şandeya Japanê şadbûna xwe li

Serokê herêma Kurdistanê jî aş

hember ev serdana han da nîş
andan û ragihand, ku armanca
ev serdana han baştir naskirina
rewşa Kurdistanê û xebatkirina
bi mebesta bihêzkirina peywend
îyên navbera Kurdistanê û
Japanê ye.Serokê şandeya han aş
kira kir, ku wan di evê serdanê
de rewş û destkevtên Kurdistan
ê ji nêz ve mîze û nas
kirine.Serokê şandeya han di
berdewamîya axafitnên xwe de
tekez kir, ku Japan giringîyeke
taybet dide Kurdistanê.

kira kir, ku em jî şad dibin ku
peywendîyên me yên bi Japanê
re bihêz bibin û fêde ji ezmona
Japanê werbigirin.Serokê herê
ma Kurdistanê hêvî jî xwest, ku
komeleya han zanyarî û agehî
yan hîn berfiretir di bareya
Kurdistanê de bide berpirsên
Japanê û peywendîyên heyî jî hî
n bihêztir bibin.Hêjayê gotinê
ye, ku ev komeleya han her di
serî de piştevanîya doza Kurd
kiriye û çendîn dokomentên
taybetî jî pêşkeşî hukûmeta
Japanê kiriye.

Şande li ser qebra nemran
Şandeya Japanê, piştî peşwazîya serokê herême Kurdistanê, qebra melle Mistefa yê nemran zîyaret
kir u ser goristana şehîdên enfal ê jî dua xwend. Serokê şande, ser kitaba memorîalê "Iro, em rêzekî bi
dil û can ber
şehîdên Kurdistanê ne ku ew jîyana xwe ji bo weletê xwe dest dane..."

Grupa Kokusaî û endamwanê Komelaya Dostanî
ya Japanî Kurdistanî bi ser navê xwe Akînobu Kî
noshîta, Mîyagawa Masaru û Sena Celîk, ser kitabê
memorîala Barzan nivîsekî Japanî lêkir. Sandeya
Japanî, mesaja xweda wiha got: "wek jî bo japonî jî,
bav û kal ê me her dem nav rihên me da jîn didin."

Serokê şanda Japanî Akînobu Kînoshîta ser qebra
şehîdên enfalê his û rêz ê xwe anî ziman, "luzume
ku, kompanyekî Japanî bê vira û memorialeki bi
taybet bo Kurdistanê çê bike. Em jî wî şunda
hemu guç û kuvveta xwe bidin ser wî mijarî. Bila
rihê şehîdên Kurdistanê her dem şad bibe."

