
الشهيد محمود  يمثل قيم الحياة  وفلسفتها  وطريقها الى عزة  وشرف االمة  

 الكردستانية

 

الشهادة  قمة الخلود  والشهيد هو قمة المقدسات  وهم زينة 

الشهادة ليست حالة طارئة  في الحياة  رغم مراراة الموت  الن 

تاريخ  الشعوب المناضلة وانما هي  طريق وسلوك  تختاره  

الشعوب المضطهد لنيل حريتها واستقاللها  وتمارسه بوعي  

نظرية  ومال انبعاث    وادراك تاميين  حتى تجعل  من االستشهاد

حزبالشهادة PKKشعبنا  في القرن العشرين  تحت لواء 

ونشرها للبشرية  بمعان جديدة  لدى العالم وخصوصا  لدى  والشهداء  اال تجيد لهذه النظرية 

الشعب  الكردستاني  فكل شهيد  يفجر بركانا  في اعماق الشعب  ويحطم القيود والسالسل  

شعبنا وبناءا وطن مستقل  خال من االستغالل  واالستبعاد والظلم    النفسية  المكبلة بها

هو احد هؤالء  العمالقة  الذين استوعيوا هذه النظرية  المثالية المقدسة  محمود  والرفيق 

على فكر محمود مدرسة الشهداء  مدرسة الشرف  والعزة والكرامة  عندما تعرف الرفيق 

 في المعهد الصناعي  الحرية واالستقالل اثناء دراسته 

في احدى قرى كردستان الجنوبية  ضمن عائلة وطنية  فقد اختار طريق  محمود  ولد الرفيق 

الثورة خالصا ونجاحا له والسرته  ولشعبه  يمارس فغاليات  بين الطلبة  بروح وطنية  

بما ان 1989فقرر االنضمام  الى الحزب عام  صادقة  وباسلوب  اكسب محبة من حوله 

قد ترعرع في وضع مليء  بالتناقضات العشائرية  البالية  فهو يختار طريق محمود الرفيق 

الثورة  حالصا من هذا الواقع  المؤدي  فهو الذي يعلن للجميع مرارا وتكرارا  في مناقشاته 

م مع الشعب  بانه ال معنى للحياة  بدون مقاومة  مع الرجعية والفكر الرجعي  والخونة  النه

سبب التخلف  وعدم وحدة الشعب  الكردستاني  فهو الذي يهوي ويعشق  تحطم مثل هذه 

القيود  المعنوية على شعبه  اال ان الرفيق  الخالد يطالب باصراره  ان يحارب  االعداء في 

معانقا  جبال 1990فوق قمم كردستان الشامخة  فيدخل ساحة الحرب الساخنة  ساحة الشرف 

ا هوتئها النقي ليصب مابداخله من غضب اتجاه  عدوه الذي  حرمه من كردستان  مستنشق

العيش  بشرف وشرف ابتسامته  فتقاتل  الى جانب  رفاقه كريلال ويخوض  في كثر من 

والتحق بقافلة محمود  المرات معارك الشرف والعزة والكرامة  الى ان استشهد  الرفيق 



بتاريخ  سرحدزاغرودو  الفاشي في منطقة الشهداء  الحرية واالستقالل  معركة مع الع

بدمه الطاهر  وروى شجرة الحرية  اصبح شمسا ساطعا   وبذلك  روى بتراب كردستان 1996

في سماء الوطن  اليغيب وال يزول الف تحية  لروحك الطاهرة  ايها الشهيد البطل  وانت 

تصنع العز  والفخار لشعبك  ونعاهدك  على متابعة مسيرتك  حتى تحقيق طوحات شعبنا  الى 

 الحرية  واالستقالل 
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