
 لمحة عن حياة الرفيق فرزندة

 

نشأ الرفيق فلمز في عائلة وطنية فقيرة ودرس الصف األول و الثاني االبتدائي في مدرسة 

 القرية و بعدها انتقل 

مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة حيث درس المرحلة االبتدائية وتابع الدراسة  إلى أسرتهمع 

  اإلعداديةو حصل على الشهادة 

و تأثر بشقيقته الكبرى كونها كانت على صلة بالرفاق وكان  1985تعرف على الحزب في عام 

الرفيق فلمز يقرأ منشورات الحزب منذ تلك الفترة و تابع دراسته و دخل المرحلة الثانوية كانت 

اكبر بكثير من سنه وكان  أفكارهخالل تلك المرحلة وكانت  مرحة و معنوياته عالية جدا   روحه

مع  أخرىو نتكلم لغة  أنفسنانخجل من  أنمن المعيب  أليسبلغتنا  دائما يقول لماذا ال ندرس

و يطرحها  األسئلةكان يسال نفسه الكثير من  نملك لغة وحضارة عريقة جدا   إننابعضنا رغم 

كان يعيش في حالة صراع دائم مع نفسه ويناقش زمالءه في المدرسة من  و أصدقاءهعلى 

مثقفا جريئا  كان طالبا   األكرادعن تاريخ  أرمنوكافة القوميات عرب وشراكس وآشوريين 

 .ووارده  شاردةل عن كل أيس يناقش كثيرا و

كان الرفيق فلمز يحب رياضة كرة السلة كثيرا وبعد انتهاءه من التدريب كان يحول الفريق 

اجتماع سياسي يناقش فيها النواحي االجتماعية و الثقافية و الفنية و حتى  إلىالرياضي 

تستمر ذكريات الرفيق فلمز في مدينة الثورة لغاية الصف  ية كان يتمتع بروح المبادرةاالقتصاد

حيث سكن في حي الشيخ مقصود غربي يمحافظة حلب و  إلىالحادي عشر و بعدها ينتقل 

ناضل ضمن صفوف الطلبة درس البكالوريا و نجح وسجل في المعهد العالي التجاري بحلب 

صفوف الحزب حيث كان  إلىوكان يعيش حالة صراع دائم مع نفسه من اجل قرار االنضمام 

  .و الشهداء بشكل عام أصدقاءهجدا بالقائد آبو و الشهداء من  متأثر

بكل  إنسانايكون مثقفا و  أنو التعليم شيء آخر و الذي يريد  يءالثقافة ش إنكان دائما يقول 

هذه  أوجالنالقائد آبو و ينخرط في مدرسة القائد  إيديولوجيةيتعرف على  أنكلمة عليه معنى ال

 1990سنة  السياسية  بالفعاليات أصفوف الرفاق وبد إلىالمقولة كانت بداية قراره باالنضمام 

كان يتميز بخصائص و صفات تميزه عن غيره من المحيطين به كان محبا لوطنه ومحبا للنظام 

حتى في المنزل كان يحترم رفاقه في النضال و يحترم شعبه و يفرض  ط في عملهو االنضبا

للمنطقة  أداريااحترامه على كل الناس مارس الفعاليات التنظيمية في حلب وكان منسقا 

 أنقرر االلتحاق بصفوف الكريال وهذا ما كان يحلم به الرفيق  1993الشرقية منها و في عام 

 ألصدقائهيصفها دائما بساحة الشرف و الكبرياء و كان دائما يقول  يرى هذه الساحة التي كان



 أكونوان  أحققها أنهذه الساحة لدي مشوار طويل وحسابات قديمة علي  سأرىو رفاقه متى 

الموجود في ظهره  األلملم يتحقق هدفه في تلك المرحلة نتيجة ، مستعدا لهذا المشوار النبيل

 .الوطن إلىيعبر الرفيق فلمز مع المجموعة الثانية   25/10/1994وبتاريخ وبعدها تم عالجه 
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