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ولد الشهيد نادر فيي رريية مين ريرر عفيرين الناايية والبسييطةنوكار مين يسيرة عر يية يةييعة نمدركية م نيى ي يوة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الش وب وتوحيد المصير المشترك في شرق يٍوسطي  ال من القمع والظعم واالضطهاد.                                           

ويخصص جزءا كبيرا من ورته لعتحدث م يه ومنارشية  لده يوليه اهتماما  اةاكار نادر الكبير  ين ي وته وكار وا

  كل شفافية .م ه  األمور

مدينية عفيرين  إليىينهيى مين  هلهيا الدراسية اال تداايية  تفيوقنقم ينتقيل ة رضى الشهيد يجمل ييام طفولته في القريي

ش الهميوم الكرديية عين ريرب يرتهنوهناك عياععى الرغم من الحالة المادية الصي بة ألسي اإلعداديةدراسته  إلكمال

ولغية وتياريخ فعمياالا ال يمعكيور  ةل في نفسيه :شي ل ليه عياداق وققافيءفرير م اناتهم  و ؤسهم وشقااهمنوكار يتسا

 سئعة تتراكم وتتراكم في مخيعته . ديق هذه األ نيستطي ور التكعم  عغتهم  حريةينهم ال دولة؟! حتى 

 إليىوم هيم نيادر ليكميل دراسيته اليانويية وهنياك توسي ت يفقيه ويةيبس ييقي  نفسيه  مدينية حعيل إلىنتقعت يسرته ا

رري تجارب الش وب واليوراق والنظرياق ال الميية وريري ييضيا    يب كتيل  القاايد ع يو ف عجيل  إالجانل دراسته 

  مباداه القريبة من الشيوعية  فتقرب من يعضاء الحزب ولكن  شكل غير مباشر .

دراسيته وال ميل  إكميالالشيهادة اليانويية ولكين الحالية الماديية المترديية ألسيرته يجبيره ععيى عيدم نال الشهيد نيادر 

                                                                                                                                          ليبيا  حيا عن فرةة عمل ل عه ي ين والده. إلىلمساعدة  والده لتخفي  ال لء عن كاهعه فقرر الذهاب 

سافر إلى ليبيا وهناك ت رف ععى   ب من الشباب الكرد المنتسبين إليى حركية التحيرر الوطنيية  1983وفي عام 

_حييث وجيد   يب  حيث طعل منهم يد ياق عن اليورة  و  يد فتيرة مين رراءتيه لتعيب األد يياق  PKKالكردستانية 

حييزب ال مييال  إلييى_ رييرر االنضييمام منييذ الصييغر عيين القضييية الكردييية األجو يية التييي كانييت متراكميية فييي مخيعتييه

سي يا وراء مكسيل دنييوي يو منصيل سييادي  يل عميه  مبيدي األمميية  الكردستاني ليي  لغايية فيي نفي  ي قيوب يو

قييرر ال شييريننحيث يدرك ير الييدماء و قصييد تحرييير وتخعيييص الشيي وب المضييطهدة ميين جييزاري وانكشيياري ال

 . تعطت مع دماء ش وب الشرق األوسطامتزجت وية االكرد

وفي ليبيا تم تكعيفه من ربل التنظيم لعقيام  ب ب األعمال من يجيل  دمية اليورةنحييث ريام   األعميال المطعو ية منيه 

تجياه الشي ل الكيردي ن فييالتح    ععيى يكميل وجيهن وميين قيم يةير االلتحياق  سيياحة القتيال لت ديية الواجبياق األممييية

  كاديمييية م صييوم روررميياش حيييث شييارك   ييدة دوراق سياسييية وعسييكرية نفييالتقى هنيياك  القااييد  عبييد  يوجييهر 

فطعل منه القااد الذهاب إلى البيت لمساعدة عااعتيه ألر عااعتيه كانيت يمي  الحاجية ل معيه ولكين إةيراره  وإيمانيه 

ار يرور من كل شيء حيث رد ععى القااد ريااه :ال يمكين ألحيد يير يقي  فيي  حركة تحرير الش وب المضطهدة ك

 طريقي إلى االلتحاق  صفوف اليورة انها ليست قورتكم فقط  ل قورتي ييضا نينها قورة كل إنسار يريد ال يش 

ميه األكيراد قوره تحرريية إنسيانية نواداركيه ماردPKK حرية وي وة وسهم نلقد كار إةراره نا  ا من إيمانه   ر 

من تضحياق في سبيل ش وب المنطقية نواسيتوعا ه لعواريع المتيردي والجبيروق والطياغوق المتسيعط ععيى ررياب 

 الكرد.

يلتح   صفوف اليورة  ليكور يول عر ي ينال شرف االلتحاق  ياليورة فيي كردسيتار في نتز  مين  1985وفي عام 

نوررر رد ما يستطيع مين تضيحياق الكيرد فيي سيبيل نفسه رداء وميهد عر ي سوري ويستبدله  إنسار  شري حر 

                                                                     رضايا ال رب  .                                                                                                               

ععييى سييفوا جبييال كردسييتار التييي اةييطفت لتشييكل حييرض شييرف وتنحنييي تواضيي ا   حييدث هييام1986وفييي عييام 

وإجهال ل ظمة شهيد سيقط فورهيا .....انيه الشيهيد عزييز كي ول عر يي سيوري يمميي يضيحي  روحيه ودميه أل يوة 

الش وب نول ل دمه يصبس نبراسا وسراجا منيرا لعحرية وال دالة التي يتمناها ويتخيعها  مضطهدو األرض ويذمها 

ويتجاهعها ظالمو وسفاكو الدماء فيها نفكار يردد دااما )س موق إنا ال ر ي الجنسية ولتحيى ي يوة الشي وب الشيرق 

 يوسطيه(.حقا انه غيفارا ال رب.

 

 


