
 الرفيق عزيز ، رمز االندفاع والحماس الثوري

حادثة استشهاد تخلق معها فرص الحياة ، وان الدماء التي تسكب  ان

تشكل ماء الحياة القومية واالجتماعية ، الحياة الحرة على تراب كردستان 

الكريمة لشعبنا . والشهداء هم أمواتاً في أجسادهم ولكنهم أحياء روحياً 

بدياً ومعنوياً في عقولنا وقلوبنا ومنبع إلهامنا وهم سنداً وميراثاً أ

للشعوب والثورات . والرفيق عزيز أصبح أحد قادتنا المعنويين بعد ان جسد في ذاته 

الخصوصيات التي تليق بالحزب والثورة وبعد أن منح وطنه وشعبه أغلى ما يملك ، إال وهو 

 روحه الطاهر ، 

ضمن عائلة وطنية تعمل بالفالحة والزراعة  1967ولد الرفيق الشهيد ) اللش ( في عام 

 سطة الحال في طردستان الجنوبية . ومتو

وبدأ يسير الفعاليات السياسية والتنظيمية  1991انضم الرفيق البطل عزيز إلى الحزب في عام 

في احدى مناطق كردستان الجنوبية ، وكان يتحلى بصفات ثورية مثالية ومفعماً بروح 

لبى الحزب طلبه المتكرر في جماعية وذو مبادرة قوية ، ولم يهدأ بال الرفيق اللش إال حين 

الذهاب إلى ساحة الحرب الساخنة في الوطن . ولم ير في مرضه المزمن واآلالم التي يعانيها 

في رجله أي عائقاً جدياً أمام ذهابه للوطن وتحقيق أمله وشوقه الفراغ حقده الدفين على 

 العدو الفاشي التركي . 

ظيم توجه إلى ساحة القتال ساحة الشرف وبمعنويات عالية وجسارة ال محدودة ، وحقد ع

، ليرفع السالح إلى جانب اخوانه ورفاقه رجال 1992والكرامة الوطنية والثورية عام 

 كردستان الشجعان .

لقد قاوم مقاومة األبطال ومشاركاً في كل الفعاليات االيالة . وفي الفترة األخيرة من نضاله قام 

لتميزه بأسلوب خطابة قوي ولخاصيته في كتابة صوت كردستان الحرة بالعمل في اذاعة 

 الشعر وإلقائه الرائع والذي اليعبر إال عن مضمونه الوطني والثوري . 

وعلى أثر هجوم وحشي للجيش الفاشي التركي وقصفه البربري  1994/  1/  28وفي تاريخ 

بته بشظايا بطائرات التي تجاوزت الخمسون طائرة ، استشهد الرفيق عزيز ) اللش ( بعد اصا

 األكارم وروى بدمه الطاهر تراب الوطن . احدى القذائف وبذلك انضم إلى قافلة الشهداء 



داً لك أيها الرفيق الشهيد عزيز أن نكمل المسير نحو النصر والحرية حتى بناء كردستان عه

 حرة موحدة . 

 صوت كردستان الحرة   PKKعاش 

   APOعاش قائدنا الوطني الفذ 

 شهداؤنا قادة معنويين لنضالنا 

 رفاق السالح 


