
الرفيق جميل مشعل نور يضيء درب نضالنا من أجل إزالة الوجود االستعماري ومخلفاته 

 وتحقيق المساواة والعدالة بين كافة الفئات والطوائف

 

لعائلة فالحية وطنية عرفت بمشاركاتها في  1967في قرية أوتلجة عام ولد الرفيق جميل 

الحركات الكردية وهو من الطائفة الزردشتية، حيث كبر وترعرع وسط هذا الجو الريفي النقي 

المحافظ على التقاليد والخصال الوطنية والقومية من اللغة والعادات واالصالة، تميزت هذه 

ا منذ القديم كونها تعرضت أكثر من غيرهم من االكراد الى الظلم الطائفة بالحفاظ على عاداته

واالضطهاد من قبل السلطات االستعمارية والطبقات الحاكمة الكردية المسيطرة مما جعلها 

تتحاشى االختالط مع الديانات االخرى للحفاظ على نفسها. كون والد الرفيق قد شارك فعاليات 

ن الجنوبية حيث انضم الى صفوف البيشمركة لمدة سبعة الحركات االصالحية وخاصة كردستا

سنوات لذا كان الوعي الوطني لدى افراد هذه العائلة اقوى من غيرها من القرية الى حد كبير 

وسط هذا الجوع ترعرع وكبر الرفيق جميل وأكمل تعليمه االبتدائي في مسقط راسه ومنها 

ترك الدراسة وعمل في اعمال متعددة موسمية  انتقل الى الناحية ليكمل دراسته االعدادية ثم

من اعمال البيتون والبناء كوسيلة لتامين مستلزمات حياته واستمرت حياته هكذا مثله مثل 

حيث تعرف على فعاليات  1987الشباب الكردستاني دون مستقبل او هدف حتى نهاية  بقية

وفي ربيع ذلك العام ازداد  1988الحزب ولكن بشكل سطحي وظل كذلك حتى بداية عام 

ارتباطه وتوطدت عالقاته مع الحزب نتيجة الفعاليات التي كان يسيرها الحزب في منطقته، 

الحزب بمساعدى الرفيق الشهيد خبات والرفيق مصطفى، وتعرف على ايديولوجية وسياسة 

حيث دخل في حلقات الدراسة وشارك في الفعاليات الجبهوية في المنطقة لفترة معينة ومن ثم 

 ارسله الحزب الى اكاديمية معصوم قورقماز. 28/6/1989اختبر لدورة كادر وفي 

يبية واجتازها بنجاح وبعد ان انهى خالل تواجده في االكاديمية شارك في كافة الفعاليات التدر

 دورته ارسله الحزب بناء على طلبه الى ساحة الحرب الساخنة في كردستان الشمالية

تنادي للقيام بالواجب المشرف والمقدس،  ايالة بوطان ملبيا نداء الوطن، االم التي -الغربية

مالئهم متوليا قيادة وقد شارك في عمليات انصارية وثورية متعددة هناك ضد المستعمرين وع

فصيل أنصاري في مناطق بيت الشباب وفي احدى الفعاليات االنصارية الثورية في ربيع عام 

بداية حملة الربيع بالترافق مع االنتفاضات الشعبية التي عمت معظم ارجاء الوطن في  1990

 أعياد نوروز.



 1990اب في شهر نيسان استشهد الرفيق جميل بعد معركة بطولية رائعة في منطقة بيت الشب

 ورؤى بدمه الطاهر ارض الوطن، شجرة االستقالل والحرية.

نحن رفاق السالح نعاهد الحزب والشعب والشهداء على رفع الراية واكمال المسيرة حتى 

 تحقيق االهداف التي استشهد رفاقنا من اجلها إال وهي بناء كردستان مستقلة وديمقراطية. 
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