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 وشجاعة ليوم واحد بشرف ولو من األفضل لإلنسان أن يعيش

 "شهيد سليم"

 

ليست قطرات الدم ندى ينزل بسهولة من الورود، وليس األحمر رمزا للحب، بل للوجود. 

أعطيت فأثنيت في العطاء، لونت األرض والتاريخ لتعيد البسمة إلى عيون الوطن واألمهات 

الدرب فكرا  واألطفال، وتركت أثراً في النفوس يقول: نراك نجما في السماء أيها الشهيد تنير لنا

 للصمود.   ومنهجا وعطاء وتاريخا

. كان هسبيه درس الرفيق الشهيد بدران االبتدائية في قرية حاصودا، وأتم اإلعدادية في ترب

هادئ الطباع، مخلصاً، يساعد الكبير والصغير من أهالي قريته. ابتسامته عالمة على شجاعته 

ل وفي المقياس. كان محبا للفن، وذكائه، تبقى دوما معه ال تفارقه. اإلنسانية سمته في التعام

 فانضم إلى الفرقة الفلكلورية التي بقي فيها مدة سنة.

فكر الحزب عن طريق كتاب  ، وعندما كان يعمل في دمشق، تعرف على1981وفي عام 

"المقاومة حياة"، كان أخذه من شخص عربي فلسطيني. حينها كان قال بينه وبين نفسه: إذا 

الفكر، فلماذا ال نقبله نحن األكراد؟ لنا أولوية ذلك، فلماذا التقاعس   كان العرب يقبلون هذا

 إذن!!؟

 ئم له.تعطشه لفكر الحزب جعله يحول كتب الحزب إلى رفيق الدرب الدا

بالذهاب إليها  جبال كردستان بعزتها وشموخها لم تفارق خياله. لذا كانت رغبته األساسية

 والعيش في أحضانها. 

أكاديمية معصوم قورقماز. وفي أحضان الوطن جرى  لذا تلقى دورة تدريبية لمدة شهرين في

اني، حيث بقي قوات بشمركة الحزب الديمقراطي الكردست اشهر من قبل اعتقاله لمدة أربعة

معتقال عندهم، يعاني من التعذيب إلى أن نال شرف الشهادة لعدم رضوخه لما كان يفرض عليه 

من عمالة أو تواطؤ أو خيانة لنهج الشهداء والقائد والشعب. نعم، لقد قاوم الرفيق بدران فعالً، 

نبعاً لحياة خالدة وجسَّد أول كتاب قرأه عن المقاومة في شخصيته المقدامة، ليشكل من مقاومته 

 ال تنضب فيها اآلمال السامية. 

واهباً دمه الطاهر هدية  استشهد الرفيق بدران لينضم إلى قائمة الشهداء بشرف وكرامة،

 ألرض كردستان وشعبها.

وصداقاته ووفائه، وال حتى برسائله الثورية الرائعة التي تمنح األجيال  لم يبخل بعطائه وأفكاره

 األرض والشعب. ثقافة الثورة وحب 
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