
 الرفيق باقي رمزاً للجسارة والفداء

الرفيق باقي واحد من األبطال الذين استشهدوا في سبيل قضية الشعب 

، واحد من  PKKحزب العمال الكردستاني الكردستاني تحت راية 

هؤالء الذين دفعوا حياتهم في سبيل خلق حياة جديدة ، وقد عرف تماماً 

كيف يصنع الحياة من الموت . لقد آمن بهذا وجسده بأعظم صورة . 

وكل من عاش مع الرفيق باقي وتعرف عليه استلهم منه الروح التضحية والمثل الثورية 

ال ينضب لتلك القيم المقدسة . لقد ولد الرفيق  والمحبة العظيمة للوطن والشعب ألنه كان منبعاً 

في احدى قرى كردستان الجنوبية ضمن عائلة متوسطة الحال  1969أحمد ايبشكو باقي عام 

، ومنذ صغره مارس شتى األعمال للمساهمة في تأمين معيشة عائلته ، ولهذا السبب لم يكمل 

تعرف على الحزب وأصبح  1984نة دراسته االبتدائية وذهب للعمل في المدينة وهناك وفي س

مؤيداً لحزبنا وعمل عالقته معه وتقرب بشكل ملحوظ من ايديولوجيته وفكر االستقالل 

وبعد اتمامه الخدمة العسكرية مباشرة  1987والحرية التي ينادي فيها الحزب . وفي عام 

 لحزب طلبه .أعطى قراره ألجل االنضمام إلى الحزب ويصبح مناضالً ثورياً محترفاً فقبل ا

بأكاديمية معصوم قورقماز ألخذ مكان ضمن التدريب . استفاد من التدريب  1989فالتحق عام 

كثيراً ودقق على أخطائه الزالتها ليصل بشخصيته إلى شخصية جديدة الئقة بحزب العمال 

 الكردستاني ، وبعد اتمامه التدريب اصبح جاهزاً للنضال على أرض الوطن ، وفي البداية دخل

إلى الجزء الجنوبي الكبير من الوطن وبقي هناك حوالي السنة ومن ثم اتجه نحو ساحة 

الحرب الساخنة لقد كان دائماً على استعداد تام للدخول في معركة يثأر للرفاق الشهداء . 

ولديه حقد وكراهية ال متناهية في مواجهة المستعمرين في محاسبة تاريخية واحتضن بذلك 

 ذي يعشقه بال حدود . تراب كردستان ال

األبطال ، حامالً سالحه يدافع به  ARGKلقد كان همه وأمنيته الوحيدة أن يكون احد مقاتلي 

 عن أرضه وشعبه وقد أثبت ذلك بجدارة ومقاومة ال تلين . 

لقد نال الرفيق باقي مرتبة الشهادة بعد أن سطر صفحات من البطولة وأصبح رمزاً نهتدي به 

 دربنا . 

 رفاق السالح 

 


