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 الشهيد بدران الى العائلة رسائل 

 

 :األولى الرسالة

 

 : تحية ثورية)

 

له  ا  خير ،وشجاعة نسان أن يعيش ليوم واحد بشرفمن األفضل لإل

 يفيد مجتمعه أنمن أن يعيش مائة سنة دون 

 

أردت أن  ...أصدقائيقاربي وأكل أهلي و ...خيي... أأمي... أب

فوق قمم جبال  أسمعكم صوتي بهذا القول من شمال العراق من

الدماء  ت فيهسكبفيها إال و شبر لم يبق   يالت بالهذه الج .زاغروس

 ، فقدوني فرد من هذا المجتمع أحس بالمسؤوليةوك  . عبر تاريخنا

 .. كما ان هذا الشيء واجب على كل فردوتحرير شعبي جل استقالل وطنيأالتحقت بالنضال من 

ميع جكما أن الوطنية تتطلب النضال في  .األعداء ةدمفي خ اعيوودون ذلك نكون موض

 ،ة هذا الشعبيماالتاريخ ح فجر التي أصبحت منذ هذه لجبال .وفي مقدمتها الجبال ،الساحات

راقة الدماء ال يمكن تحقيق إيجب أن ندرك أنه دون . نسان الكرديوأصبحت السمة األساسية لإل

 لو أن أحدعندما قال عبد الرحمن في متينا )ف .أن تعرفها عن وطنكم فهناك حقيقة يجب. النصر

ولما تقاعس  افنظر حوله إلى الجبال واألنهار والينابيع واألشجار الرتبط به منكم زار كردستان

 ل. عن النضا

 أن ترفع عن قلبها الهمومو ،ندائي إلى أمي بأن تقوم بتربية أوالدها على هذا الطريق بفرح كبير

اسمي في قائمة  أن أدونأريد  .اآلن أشارك في بناء الحياة واالبتعاد عن الموت افأن. األحزانو

 (.دفعني إلى حب الوطن وحبي لكم هو الذي. الشرف

 

 :الرسالة الثانية

 

حقيقة أنني لست  .كردستان ومدنها بعد هذا االنقطاع عنكم تحية ثورية أرسلها من فوق قمم جبال)

أمام القاطع سيف الأصواتنا ونحن واقفين فوق قمم جبال كردستان ك فكل يوم تسمعون ،بعيدا عنكم
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نقول لألعداء وعمالئه كفى "وكما يقول القائد  .العار بدمائنا ونغسل ،هجمات االستعمار وعمالئه

يوما  لوال حبنا واحترمنا لكم لما كنا نبقىو .من أجلكمهو فما نقوم به  ".البقاء فوق ترابنا لكم

. فكما نسانيةواإل . فنضالنا هو من اجل حياة حرة ومشرفة ألهلنا ولشعبناواحدا ضمن النضال

حيث ان  ،أمام لحظات تاريخية نناإ .هذه األيامفي لينا إ وجهةتعلمون بأن أنظار العالم جميعها مت

 اللعين المنحدر.  من التاريخ األسود مثأرهبخذ ألرفاقنا وشعبنا يستعدون ل

ر نادقنا متوجهة نحو صدور االستعماوفوهات ب ،ن نستعد للربيع التاريخيآلانحن 

وذا  ،ضمن مجتمعه فائدةيكون ذا هذه المرحلة تتطلب ذلك اإلنسان الذي م. وعمالئه  ليةواإلمبريا

بل من  ،واحد أو ساعات محدودة ليس من اجل يوم نضالنا هداف أمته.أبمبادئه والصارم يمان اإل

من ماليين الوطنيين العظيم وحزبنا ا الفذة حول قيادتنيلتف فاليوم  .اجل مستقبل طويل ألبناء امتنا

الن حقيقتهم هذه تحمي  ،حقيقتهم ويدافعون عن ،دماء شهدائهمهدى يسيرون على  .أبناء شعبنا

وجود "كما يقول قائدنا و .PKKنا يأتي معنى وأهمية وجود من ه .ماليين البشر من الظلم

 وه هكذلك تاريخ .استطاع أن يمثل هذه الحقيقة ألن حزبنا، ب يعني وجود شعب كردستانحزال

 ". تاريخ كردستان جديدة

أبى اليوم  نك يا أمي وياإ. ه الحقيقة وتحسوا بهذه المسؤوليةأتمناه من عائلتي ان تخدموا هذ ما

كما أمام مسؤولية كبيرة  أنتم اليوم أيضا .لجميع المناضلين وحاملي البنادق منكما أبا وأما ماجعلت

إنكم بإحساسكم بهذه  ".الثعالب تخلفن وهناك أمهات ،هناك أمهات تخلفن األسود"يقول القائد 

  ى.من الدرجة األولواعين تاريخية ستكونون المسؤولية ال

لكم ذهبنا إلى  ولحبنا .ن تركنا حقنا في الحياة الشخصية من أجلكمآلاألننا  حقيقة أننا لن ننساكم

. آالف السنين مسلوبة منا منذ نبني الشرف والكرامة التي كانت ،ننا نبني كردستان. إحيث الجبال

وليس  ،نآلاخطى شهدائنا الذي نحن عليه  السير على يفوصيتي ووصية جميع الرفاق لكم ه

يجب أن يصبح حقدكم خنجرا في صدور  .العدو ألن البكاء يرفع من معنويات ،البكاء علينا

 .(الفاشيين

 

 :رسالة الشهيد بدران الثالثة

 

 : ية الجزء الصغيركردستان الجنوب إلى عائلتي الكريمة وشعبي في)

 

لكم دوام الصحة والعافية  وأتمنى .النضال إليكم تحية ثورية أبعثها لكم من أعماقي ومن ساحات

حيث رفاقنا متحمسون إلعطاء  ،هذه المرحلة التاريخية واإلحساس بالمسؤولية التاريخية في
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شعبنا في جميع طالما حدثت بدماء شهدائنا وبجهود رفاقنا و الجواب على هذه التطورات التي

مخططات  مقابلة مفي وحدة متالحا العظيمة ستجمع جميع أجزاء وطننا أجزاء كردستان. فثورتن

 أنا بخير وال .والخونة. في النهاية اسمحوا لتكون رسالتي قصيرة بسبب ضيق الوقت األعداء

 ائكمينقصنا شيء سوى سماع أخبار جيدة عنكم. وفي النهاية جاهدوا بأموالكم ورجالكم ونس

أمي, أخواتي, ي وتحياتي الثورية الحارة إلى أب .لكم وأرسل تحياتي أطفالكم في هذه الثورة.و

كما أرسل تحيات . كما أرسل تحياتي إلى جميع العائالت الوطنية .أخوالي, وجميع األهل

 هولير( إليكم جميعا . ) الوطنيين في أربيل

 

 29/5/1993واالحترام  مع التحيات الثورية

 

 (.حاصود در الدين عليب سليم

 

وبقطرات دمك كتبت على جبال  .في التاريخ أيها الشهيد دونت اسمكنعم أيها الشهيد بدران، 

رائحتك ومبارك لهذه األرض  ،فمبارك لنا دمك. لهذا الشعب زاغروس سمفونية الوجود والبقاء

لشهيد بدران وقطرات دمك التي ستروي لألجيال قصة ا ولهذا الشعب نضالك وصمودكالزكية، 

 .كردستان وحبه الدائم لقمم جبال


