
 الرفيق سليم عنوان للشجاعة والروح الرفاقية العالية

 

البطولة صفة ال يمكن لالنسان العادي التحلي بها، إال أن الرفيق سليم 

أكرم جبيروا لشخصيته القوية استطاع ان يخلق من نفسه بطال، 

اضافة ان انه اكتسب صفات البطولة والفداء من أخيه الشهيد" سليم 

ون بذلك بطال خلفا لبطل، وليبين للعدو ان رش" وجسدها في ذاته ليك

بندقية شهيدنا لن تبقى مرمية وان بين الشعب الكردي المئات من 

الشباب  الذين يتسابقون على حمل السالح ضده حتى تحقيق النصر. 

والرفيق سليم احد اولئك االبطال الذين تعاظمت فيهم روح االنتقام من 

ليرسم مسيرة تاريخ الجديد ويثار الالف  ARGKصفوف  العدو لذلك اتخذ قرار االنضمام الى

 الشهداء  من بني قومه منذ مئات السنين.

في احدى قرى الجنوب الكردستاني، من عائلة وطنية فقيرة،  1970ولد الرفيق سليم عام 

على الموارد البسيطة، ترك المدرسة من المرحلة االبتدائية وانضم الى  تعتمد في معيشتها

وي وكان ال يزال صغيرا، ولكن وهو في غمرة الكدح لتامين قوت يومه، كره حياة العمل اليد

 تشاق سيف الحرية.الذل، وازداد حقده على االعداء، وعشق حمل السالح وام

تعرف على الرفيق خبات وتعلم منه الكثير من مبادئ الحزب وافكاره وتعلم من اخيه الشهيد" 

علم استعمال السالح. وبعد حمل سالحه وسار على سليم رش" الكثير من اسرار الحدود وت

دربه، واحتضن الفكر الثوري وقلبه مليء بحب الوطن والقائد والشعب وحقده شديد على 

حة االعداء، أعداء الشعب الكردستاني واالنسانية، حمل سالح المقاومة وتوجه به الى سا

ليؤدي مهامه الثورية هنا، ومن اقواله بمنطقة جراف  والتحق 1991الوطن الحمراء عام 

التي كان يرددها دوما" جراف رغم الجبال الوعرة والوجيان العميقة الضيقة والصخور التي 

ال تستطيع حتى الغزالن تسلقها، إال أنها حقا جميلة بطبيعتها وشعبها، وأن كل شجرة من 

 بساتينها الواسعة الئقة الن نقدم من أجلها دمائنا رخيصة".

ورغم كثافة الثلوج قام الرفيق سليم مع مجموعة من رفاقه بعملية  15/2/1992في ليلة و

عسكرية ضد قوات جيش العدو، واستطاعوا بروح هجومية عالية اختراق الكثير من الكمائن 

المعادية، إال أن الرفيق سليم وإثنين من رفاقه وقعوا ضمن احد الكمائن واستشهد مع رفاقه 

الخلود االبدي في تاريخ مقاومات كردستان. تاريخ شعب كردستان الذي لينال بذلك شرف 



صنعه ويصنعه االبطال تحت راية حزب العمال الكردستاني وقائده ابو الذي نطق بحياته لرفيق 

 في اخر ما تكلم به.

  PKKعاش  – APOعاش القائد 

م حتى تحقيق امانيهم نعاهد الرفيق أكرم وجميع شهداء الحرية واالستقالل أن نسير على دربه

 في الحرية واالستقالل. والثورة حتى النصر والتحرير

 

 رفاق السالح -جراف

 1992لعام  18صادر في مجلة صوت كردستان العدد 
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