
 شهداء مقامة هركول

 تحد صارخ في وجه الطغاة وملحمة جديدة من مالحم البطولة

 

 

صفحة أخرى من صفحات الخلود تضاف الى سجل الشهداء، 

البطولة في كردستان وملحمة أخرى تضاف الى مالحم 

 -باستشهاد ما يناهز عشرة رفاق على سفوح جبل هركول

برواري اثر حادثة مفجعة، وكما هو معروف فان الظروف 

ت بالقسوة والفاعلية القوية قلما يندر المناخية هذا العام امتاز

 مثيلها في السنوات األخرى.

والعواصف الثلجية تهب من كل حدب وصوب مرافقة 

بانهيارات ثلجية فظيعة لتضيف الى الظروف المنخية القاسية طابعا آخر، هذه  هي ما عرفتها 

ة تقوق كل التصورات كردستان في الشتاء الحالي، فالثلوج المتساقطة والرياح الشديدة البرود

واالبعاد. ورغم كل ذلك يواصل مناضلي ومقاتلي جيش التحرير الوطني الكردستاني نضالهم 

في وجه نير االستعباد ومن أن يأبهوا لهذه الظروف، إيمانا منهم بمواصلة الكفاح في سبيل 

 قضية الشعب مهما كانت الظروف والعراقيل.

ادئها السامية النبيلة، يجتازون كل العقبات التي وضعها أجل إنهم انطلقوا إيمانا بالثورة ومب

العدو باالضافة الى العقبات الطبيعية وبهذا يضعون مالحما حية وواقعية ستبقى خالدة في 

 اذهان العديد من أجيال شعبنا.

تشهد ما يقارب خمسة عشر رفاق وهم فعلى اثر انهيار ثلجي اجتازت سفوح جبل هركول اس

 يعسكرون على هذه السفوح ومن بينهم الرفاق جوان، عمران موسى) هوكر(.

ينتمي الى عائلة وطنية من كردستان الجنوبية فكان مفعما  1974الرفيق هوكر من مواليد 

ى بالروح الوطنية تاثر عن عمق بنضال حزبنا فاقترب من هذا النضال بحماس شديد وانضم ال

توجه الى المنطقة الرابعة في ايالة بوطان وقام بتسيير  1991وفي عام  1990الحزب سنة 

 .20/1/1992الفعاليات الثورية في تلك المنطقة حتى لحظة استشهاده بتاريخ 

الرفيق جوان ينتمي الى عائلة وطنية كادحة تعرف على حزبنا في نهاية الثمانينات، فشارك 

. 1991فترة معينة ليلتحق بعدها باكاديمية معصوم قورقماز سنة  في الفعاليات الجماهيرية

ايالة  -وبعد انتهاء الدورة دخل مع مجموعة من رفاقه الى ساحة الوطن المنطقة الرابعة



بوطان وقام بتسيير الفعاليات الثورية في تلك المنطقة حتى غاية استشهاده بتاريخ 

النهم  1992نرفع وتيرة نضالنا في عام . التزاما بذكرى هؤالء الشهداء س 20/1/1992

 شهداء هذه الحملة التي نستعد لها.

 عهدا للرفاق على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر.

 رفاق السالح

 

 1992صادر في مجلة صوت كردستان العدد الخاص آذار 

 179الصفحة 


