
 رمز الشباب  الثوريالرفيق كابار 

 

)محسن رمضان ( في احدى مدن جنوب كردستان  كابر والد الرفيق 

الحدودي  متاثرا بالثورة  والثوار وتاثر  الرفيق الواقعة في المثلث 

رفاقه من الشباب بالفكر الثوري  الذي يقوده حزي  كبقيةكابار

العمال الكردستاني  هذا الفكر الذي انتشر  في المنطقة  كالنار في 

الهشيم  درس المراحل الثالثة  من منطقته وكان اقترابه في 

المرحلة  الثانوية  من افكار الحزب  تقربا سطحيا  البعد العائلة من هذه االفكار  وتعاطفها مع 

لقيادة  الكالسيكية  ولكن بعد انتقاله  الى دراسة  معهد الكهرباء  دخل الى مرحلة جديدة  ا

وحاسمة  في حياته حيث تعرف  على رفاق  الحزب  والفعاليات  السياسية  على قرب وبدا 

بة اوال  ثم بين الشعب لمدة السياسية  بين الطل  بالفعالياتثم قام  بدراسة ادبيات  الحزب 

وبعدها  تابع فعاليات  في قرى  1991وخاللها توصل  الى الحزب  وكان ذلك  عام  سنتين 

 وانتقل الى اكادمية  معصوم قورقمازالمنطقة التي يدرس  فيها ثم انقطع  نهائيا  عن الدراسة 

.تلقى فيها دورة تدريبية  سياسية وعسكرية  كما يتمتع خاللها  بروح رفاقية عالية  وجماعية  

استطاع فيها  على شخصيته  وبنائها من  جديد  فاصبح بحق كادرا ثوريا  يسعى دوما  الى 

رفع معنويات  الرفاق  والشعب ويساعدهم  في حل مشاكلهم  وخالل نضاله كان  يسسر  

وكان الرفيق كابار  APOوتعليمات قائدنا العظيم PKKب العمال الكردستاني وقف نهج  حز

يطلب في تقاريره  المستمر  على االنضمام  الى ساحة الشرف  والكرامة  الوطنية ساحة 

واالندفاع الثوري   1993عام  الىالحزب ندائه  فدخل الوطن   وإلصرارهالحرب الساخنة  

كان يطلب  من الرفاق مشاركتهم   في كل عملية  يقومون بها    وللروح القتالية  العالية لديه

ضد الفاشيه التركية  ومرتزقتها الخونة  وبعد دخل الرفيق  كابار  الوطن ارسل رسالة الى 

التنظيم الوحيد  في  ألنهPKKاهله  يطلب منهم االلتزام  بقضايا الثورية  التي يقودها 

ض  والشعب  يناهز االربعين مليونا وفي احدى كردستان  الذي يسعى  الى تحرير االر

المعارك  البطولية  ضد جيش االستعمار  التركي في منطقة سلوبي  التحق الرفيق  كابار  

وبذلك  وبذلك انار  طريق الحرية  للشعب والرفاق  واالجيال   1994بقافلة الخالدين عام 

 القادمة  معا نحو  الشعب .



اقد اديت الواجب  الذي امنت به  وسرت تحت قيادة  حزب العمال نعم ايها الرفيق  الخالد 

لرمق االخير  وتركت من بعدك اثاثا خالدا  النتسى ابد الدهر . فعهدا منا  الكردستاني  حتى ا

 وامنت به  ونستمر في المائها وتعظيمها  ايها الثوري  المندفع  ان نحافظ على ما ينبت


