
 الرفيق أدهم مثال للجسارة واالندفاع الثوريين

 

إن اإلنسان يعيش على هذه االرض، ليكون ذو فعالية في الطبيعة والمجتمع، وعندما بدأ تاريخ االنسانية، 

ة كريمة، او واصبحت في وضع الصراع االجتماعي، برز مفهوم المقاومة، فاما ان يقاوم ليعيش حياة حر

ال يمكن اعتبارها حياة، بل الموت بذاته، وكان الشعب  ايستسلم لحياة العبودية والظلم واالنحطاط، وهذ

 ممثل فكر االستقالل والحرية، يعيش حياة الذل والهوان، ونادى بصوت عالي:"  pkkالكردستاني قبل ظهور 

لفاصل بين الحياة والموت، وتعمق معنى الحياة فهنا برز وكشف الجدار ا أنهض أيها الكردي يجب أن تقاوم".

الحقيقية ضمن المجتمع الكردستاني، وكانت المقاومة التي تسبق الموت ولتعطي نتيجة المعادلة الحياة 

 الحقيقية وهي الشهادة، والتي تعني الميالد الحقيقي واالبدي.

وجسدها بكل قوته وطاقته، بروح كان الرفيق أدهم من بين الذين توصلوا الى هذه الحقيقة واستوعبها 

 حماسية واندفاع ثوريين غير محدوتين.

في إحدى قرى كردستان الجنوبية تابعة لمنطقة تعتبر منبع للروح  1963ولد الرفيق أدهم في سنة 

العشائرية، وكان لهذا تاثير على شخصيته، وبعد ان انهى الدراسة االبتدائية، اجبرته الظروف االقتصادية 

ا، وعاش حياة خشونة، واكتسب منها بعض الخصائص السلبية، مما جعلته حياته في الالستقرار، على تركه

فزاول أعمال مختلفة، مما زاد من وعيه نتيجة اختالطه واحساسه بالظلم الطبقي والقومي مما ولد لديه روح 

 المقاومة.

ر االستقالل والحرية اثناء حملة باالضافة الى الوطنية التي كانت موجودة عند عائلته، وتاثير ممثلي فك

خروجهم الى خارج الوطن ومساعدة العائلة لهم.  وكذلك مقاومات السجون التي هيجت من اشجانه، وزادت 

 من غليان البركان الذي كان موجودا بداخله.

استشهاده، حيث كان من كان للرفيق محمد سعيد آق  جام" تاثير كبير على عائلة الرفيق ادهم وخاصة بعد 

عندما رأيت هؤالء اقرباءه فيقول في احدى تقاريره الى قيادة الحزب حول تاثير مقاومات السجون عليه:"

يضحون بكل شيء من أجل الوطن، وكنت أسمع عن اساليب العدو في تعذيب الرفاق ارتبطت بهم وقررت 

  السير في طريقهم".

وانضم الى فعاليات في ساحة الشرق االوسط، فقرر  1988في سنة بدأ الرفيق الحياة الثورية مع حزبنا 

بالرغم من امكانياته المحدودة  1990االلتحاق بساحة التدريب في أكاديمية معصوم قورقماز في بدايات سنة 

في التعليم إال أنه بذل جهوده وطاقاته الستيعاب أيديولوجية وسياسة الحزب، وتمكن في خضم الصراع مع 

وبروح وحماس عاليتين، قرر الذهاب pkk شخصيته القديمة أن يبلغ درجة عالية في شخصيةخصوصيات 

الى ساحة الوطن الساخنة ليصب جام غضبه وحقده في صدر االعداء. ووفى بوعده وحمل سالح الشهيد 

الجنود .. سأقاتل  الذي كان يحمله ومضى قائال:" bksمحمد سعيد وعند اقترابه من الحدود قبل الرفيق سالح 

لقد كره الرفيق الحياة القديمة وكل ما يتعلق بها حيث كان يقول عن موقفه من  االتراك وسأسحقهم". 

 إن الثوري الذي يفكر في الزواج، لن يكون ثوريا محترفا في كردستان".  الزواج:"

قاتل ضد جنود كان الرفيق مثاال لرفاقه المقاتلين في ساحة الوطن بشجاعته وعنفوانه، وبعزيمة ال تلين 

الفاشية وظل صامدا ومقداما حتى استشهاده في معركة عنيفة بين مجموعته وقوات العدو. والتحق بقافلة 



وفتح صفحة جديدة في دفتر شهدائنا العظام، وسقى بدمه تراب  1990شهداء الحرية واالستقالل في خريف 

 وطننا الجميل كردستان.

 .. وأن نحمل سالحك إلى أن نحقق أمنيتك وهي تحرير الوطنعهدا لك أيها الشهيد أن نسير على دربك
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