
 كريم لمحة عن حياة الشهيد

 

 1967ولد الرفيق في عائلة وطنية ميسورة الحال في الجنوب عام 

الثانوية ومع انتشار فكر األستقالل حيث درس حتى المرحلة 

والحرية تحت راية حزبنا في ربوع وطننا ، ومع الماليين من أبناء 

شعبنا الذين الذين تعرفوا على فكر حزبنا كان الرفيق كريم واحداً 

 من هؤالء . 

وبعد أن تعمق وتعرف على حقيقة فكر الحزب ووجد  1984فنهل منه وتأثر به في عام 

خالص شعبه ووطنه من نير االستعمار والعبودية من خالله ، أسرع كالبرق لإلنضمام إلى 

طلب اإلنضمام إلى دورة تدريبية في  أكاديمية صفوف النضال وخالل فترة زمنية قصيرة 

حيث خرج من الدورة مشبعاً بروح الكادر  1986طلبه في عام معصوم قورقماز ولبى الحزب 

الحزبي وبعدها قام بتسيير الفعاليات السياسية بين الجماهير ومن خالل نضاله أحب شعبه 

 وأحبه الشعب وأثر تأثيراً عميقاً على أبناء شعبنا 

ساحة إلى ال 1989ونتيجة أصراره لبى الحزب طلبه ودخل مع مجموعة كبيرة مقاتلة عام 

 الساخنة ...

 وبستا /  –بيت الشباب  –وقام بفعاليات جمة في كثير من مناطق الوطن / جتخ 

كريم إلى معسكر حفتانين لتلقي التدريب السياسي توجه الرفيق  1990وفي نهاية عام 

 وإعطاء التدريب للرفاق الذين أنضموا إلى 

يم إلى ساحة إيالة سرحد وشارك في المعسكر التدريبي وبهذا اإليمان والثقة توجه الرفيق كر

كثير من العمليات البطولية هناك وفي أحدى المعارك التي دارت بين جيش التحرر الشعبي 

/ استشهد  5/9/1992الكردستاني وجنود األتراك الفاشين في منطقة ديكور قارس وبتاريخ 

أقوال الرفيق في  مع عشرة من رفاقه وبذلك روى بدمه الطاهر تراب الوطن وهنا نستطيع ذكر

 إحدى رسائله إلى أهله فيقول : 



إن اإلنسان اليموت أكثر من مرة ، ولكن هناك الموت بشرف وكرامة في مقاومة األستعمار . 

. فتكون من الخالدين والشرفاء وتصبح ملكاً لتاريخ وهناك موت تموته وأنت قابع في فراشك 

 أعتز وأفتخر بأنني سأواجه الدرب األول 

متمسكاً فيه حتى آخر نقطة من دمي وعليكم أن تعوا جيداً بأنني أصبحت ملكاً للماليين وسأظل 

بدالً مما كنت فيه ملكاً لعائلة واحدة ، أجسد إرادة الشعب بكامله وأخذت مكاناً مشرفاً في 

 النضال من أجل خالصه / 

 وبهذا انضم إلى قافلة شهداء الحرية واالستقالل . 

 


