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وطنية كادحة الرفيق الشهيد أصالن الى عائلة  ينتمي

من أجل العمل متوسطة الحال ، ترك الدراسة ليتفرغ 

ومساعدة عائلته ، وعند انتشار فكر التحرر والخالص ، 

من خالل  PKKفقد آمن بالجزب والثورة التي ينتهجها 

هذا الشعور الوطني  الرفاق الذين سبقوه في الوصول الىى

والثوري في منطقته ، وكان يقول دائما : > يجب على كل 

 عائلة أن تعطي قرباناً لهذا الوطن < .

لهذا اراد األلتحاق بصفوف الثورة والقتال جنباً الى جنب مع رفاق المقاومين في ساحة 

ارس النضال الحرب الساخنة فقد كان يحب السالح وبعشق الطبيعة الكردستانية كثيراً ، م

السياسي في منطقته وبعد سنة من قراره الذهاب الى الساحة الساخنة لبى الحزب طلبه 

سياسية وعسكرية  التباع دورة تدريبية 1991والتحق بأكاديمية الشهيد معصوم قورقمازعام 

أنهى الرفيق أصالن تدريبه وغادر االكاديمية الى منطقته وبقي لمدة 1991آب عام  15وفي 

يمارس النضال السياسي ، بعدها التحق بصفوف األنصار والى الساحة الساخنة التي قصيرة 

عشقها وأحبها كثيراً فقدعند حمله السالح > إنني فخوراً بحمل سالح الرفيق الشهيد فوزي ) 

منذر ( < فقد كان يعلم باستشهاد الرفيق فوزي ، وأثناء مسيرهم في الطريق الى كوني باتي 

الرفيق الشهيد ابراهيم محو ) عدنان ( يسأله كيف حالك وكان يجيب > أثناء ) أديمان ( كان 

ستعلم كيف هي احوالي < . كان الرفيق أصالن قوي البنية  ال يعرف للخوف معنى المعركة 

وقعت مجموعة الرفيق أصالن  1992/ 3/  28ومضحى الى أبعد حدود التضحية ، وبتاريخ 

ين للعدو والعمالء تسانده اآلالف من قوات الجيش التركي / رفيقاً ضمن كم 12المؤلفة من / 

الفاشي ، وتصدى الرفيق أصالن وأحد رفاقه اآلخرين لفتح الكمين عن بقية عناصر 

المجموعة وبالفعل فقد قاموا بانقاذ رفاقهم مضحين بأنفسهم ورووا بذلك تراب الوطن بدمائهم 

م ) عكيد ( فقد نالوا شرف الشهادة في يوم الذكية الطاهرة . والتحقوا بقافلة الشهيد العظي

عظيم وهو اليوم الذي قاومت فيه مجموعة الرفيق )عكيد( واستشهدوا بعد أن سطروا مالحم 

 من البطولة والمقاومة . 



فعهداً للشهداء والشهيد سوف نمضي في دربكم نزيل الحدود ونكسر القيود حتى نصل الى 

 االمل المنشود . 

 رفاق السالح 


