
 سوف امطر صواريخي ناراً على االعداء

 

طالما أن عدونا الفاشي ال يعرف معنى للقيم االنسانية ويهاجم 

قيم الشرف والكرامة، كان جدير بنا بوحشية الشعب األعزل مدنساً 

ان نلتحم بحزبنا وقيادتنا الحكيمة وأن نستفيد من كل طاقاتنا المادية 

ليس للعدو حق الحياة على تراب والمعنوية لمقاومة العدو الفاشي. 

وطننا وها هي ساعة الحساب قد اقتربت على يد جيش التحرير 

 . ARGKالوطني الكردستاني 

 

الذي تخرج من مدرسة القائد العظيم . كان الرفيق محي الدين مثاالَ لإلرادة التي ال تعرف 

ية ويعقد االجتماعات بإندفاع الراحة أو اللين وخالل فعالياته السياسية كان يحتل المواقع األمام

 وحماس ليس لهما حدود .

مة بالروح الثورية والوطنية، من مفعولد الرفيق محي الدين في كردستان الجنوبية في منطقة 

عائلة متوسطة الحال، وبسبب الحالة االقتصادية المزرية كأغلب عائالت كردستان . ترك 

ليعيل العائلة وهناك في الغربة في عام المدرسة في المرحلة األعدادية وتغرب عن وطنه 

تعرف على الحزب بين صفوف العمال فآمن ان خالصه وخالص عائلته وشعبه ال  1988

يتحقق اال عبر الثورة فأعطى قراره والتحق بالنضال بين صفوف العمال وقام بتسيير فعاليات 

 الجبهة .

 

، تلقى تدريباته السياسية  1992عام  صراره التحق بأكاديمية معصوم قورقمازونتيجة أل

لتطبيق تعليمات قيادة  1992والعسكرية ودخل أرض الوطن مع مجموعة المداخلة في صيف 

الحزب في بوطان وبهدينان ولصفاته المميزة، التحلي بالصبر والجسارة والتفاؤل ولخصائصه 

جموعة وخالل الحرب الثورية العالية دخل ساحة الوطن في حفتانين حمل مسؤولية قائد الم

كان يحمل الصواريخ ويهجم األعداء ويمارس في نفس الوقت دوره كقائد للمجموعة وكان 

ولي الشرف ان يقول خالل الحرب ضد الخونة والعمالء : >> هذه الحرب هي يوم الحساب 

 . أقاتل هؤالء العمالء الذين مزقوا قيمنا الوطنية وامتصوا دماء شعبنا األبي <<

 

ثل في شخصيته كل قيم الشجاعة والجسارة واالندفاع ورفع معنويات الرفاق وبعد كان يتم

انتهاء الحرب توجه إلى الجنوب الكبير وعمل بين صفوف شعبنا هناك مستفيداً من اسلوبه 



الشعبي والخطابي فواجه مقاومة عنيفة من ممثلي القومية البدائية التي رأت في انتشار فكر 

لى حفتانين وفي احدى المعارك البطولية التحق الرفيق ) ، فذهب إتاً لهااالستقالل والحرية مو

 محي الدين ( بقافلة الشهداء بعد أن أبدى كل صور القوة والجسارة والمقاومة

 

 ، سوف ننتصر <<.وحتى اللحظة االخيرة كان يردد شعارات >> يعيش القائد آبو

 

 عهداً لك ايها الرفيق الشهيد أن نتابع طريقك

 

 اق السالحرف

 


