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بالعظماء من أبنائهاا  والعظماال ال  إالالشعوب ال ترتقي  إنحقا 

ناا  الاا ي يعاارم قيمااال العظمااال ا. فماان هااو منحااال أوهبااال تاايتي 

ووطنا  والعاالم  وأمتا شاعب  الثوري الاواعي لحقيقياال  اإلنسان

ودقياااق الشاااعور الط يعاااي رقياااق مرهااام الحااا  جمااا        أ

   نعم لقد أبدع الشاعب الكاردي والمقدام في جمي  جوانب حيات

الكثير من العظماء ال ين سقوا بدمائهم الزكيال والمقدسال تاراب 

 والخونال.  األعداءمن دن   ليطهروهاكردستان 

والرفيق" الشهيد رزكار هو  اك المثقم ال ي وعي واق  شعب  وما يعاني  من اضطهاد قومي 

الختياار المنحاا الثاوري والع ماي  الا ي دفعا  وبكال حماا  ووعاي ومسا وليال األمروعرقي  

الخ اود وبا لك اساتطاع  إلاالحيات  من  صباه و لك ل وصول إلا العظمال ومنهاا  وأس وباطريقا 

 ن يجسد مقولال" يجب أن يعيش الفرد لشعب  قبل أن يعيش لنفس ".أ

العمل السياسي لخدمال  تعائ ال وطنيال ميسورة الوض  المادي مارس إلافالرفيق رزكار ينتمي 

في أحضان ه ه العائ ال الوطنيال وت قا تع يم   رزكار الشهيدنشي وترعرع  لقدرووطنها  عبهاش

التااي عرفاات بينهااا منباا  الوطنيااال ومصاان   إقامتاا والثااانوي فااي منطقااال  واإلعاادادياالبتاادائي 

تم تاب  تع يم  الجامعي الهندسال المعماريال  وحينها كان مثاال ل مثقم الشاب  واألبطالالرجولال 

عي والمدرك لحقيقيال شعب  وما يعاني  من آالم وقهر واضطهاد  وقاد تمياز الرفياق رزكاار الوا

والثقافيااال  حاااد  األدبيااالاهتماماتاا   إلااا باإلضااافالبااالخ ق النبياال وال ياارة ع ااا مصاا حال الشااعب 

ال كاء واس  الصدر راجح العقل تمياز بقدرتا  ع اا نيال محباال وثقاال كال مان يعاشاره ويتعارم 

وشارك في فعاليات الحزب سياسيال في عدة 1988ع يهم بسهولال. تعرم ع ا فكر الحزب في 

ماسااي وكااان هماا  الوحيااد هااو ساايا  حياان النضااال الدب ووور األوسااطساااحات" أوربااا  الشاارق 

لا طموح  وخيال  الطفولي لا لك كاان ي اح وبشاكل دائام فاي تقااريره إلاا الحازب أن الوصول إ

وط باا  المقااد  والتحااق  لندائاا ياا هب إلااا ساااحال الشاارم والكرامااال حتااا اسااتجاب الحاازب 

وغيرتا  ع ااا مصا حال الشاعب والحاازب  وجرأتا ونظاارا لبداهتا   1995بصافوم الكاريال عاام 

الكثير من المس وليات  مت فيسا ثقال الرفاق والحزب وثقت  العاليال بنفس  استطاع أن يحظا ع 

وكاان لا   األخارىلاا المسا وليات العساكريال إ باإلضاافالغرب كردساتان مستوى حتا  اإلداريال

شرم المشاركال والتخطيط لكثيار مان العم ياات البطولياال. حتاا ناال شارم الشاهادة وهاو قائاد 



ماا  ثمانيااال ماان  1998الشااامف فااي  األشاامع ااا  رى جبااال كابااار  األبطاااللكتيبااال ماان الكااريال 

من القضاء ع يهم القوات  ييسواالرفاق تحت القصم الجوي ل طائرات الحربيال التركيال بعد أن 

وهاو الوصاول  يطمحالنظاميال. وب لك يكون الرفيق الشهيد رزكار قد صدق عهده ونال ما كان 

 بد الدهر.شامخا أبيا أ ظلالعظمال والخ ود بالشهادة  وروى بدم  الزكي تراب جبل كابار لي إلا

 ك عيت لمهامك أن نسير ع اا خطاالشهيد رزكار المثقم الثوري ال ي والرفيق ا أيهالك  فعهدا  

 تبقا شع تك مضيئال وإننا ع ا دربكم ماضون.ل
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