
 الرفيق / أمين / خبات  مثال الشجاعة والتضحية 

عند أختياري لهذا الطريق الصعب ومعرفتي بأنه مليء باألشواك ، أال أن ايماني القوي 

وارادتي يمكناني من تخطي كافة الصعاب لتعبيد الطريق وزرع الورود والريحان لألجيال 

 القادمة  . 

 مقولة الرفيق أمين .

 إن الوطنية أصبحت من السمات األساسية بالنسبة لالنسان الكردي . 

وأن الوطنية بالنسبة لنا وردة أرتوت بالدماء .. جبال ال تعرف الدموع والبكاء .. شجرة 

وصخرة استمد تحتها ثوري وكتب .. أمي .. وطني .. سأغتسل العار المتراكم . إننا نستمد 

جرد من وطنيته ماتت انسانيته وأصبح عبداً .. أو عميالً .. معاني الوطنية من االنسانية فمن 

أو خائن . ومن األجدر به أن يعيش مع الحيوانان . ألنه بذلك قد فقد االحساس وهو سائر 

 وفق الشخصية . 

في كردستان الجنوبية نشأ وترعرع في  1972ولد الرفيق محمد امين حاجي / خبات / عام 

اطلع  1988ال أتم دراسته الثانوية ، تعرف على الحزب عام كنف عائلة وطنية متوسطة الح

خالل تأييده على أدبيات الحزب وتشرب مافيها من أخالق ثورية وتأثر بنبأ استشهاد الرفيق 

خبات وعلى أثر ذلك اعطى قراره وحمل اسم الرفيق خبات ، التحق بالحزب في اول رأس 

أثناء منطقة . مارس الفعاليات السياسية . انضم إلى الدورة التدريبة في ال 1991السنة 

وجوده في المنطقة ونتيجة أصرار الرفيق امين / خبات / في الذهاب إلى الساحة الساخنة لبى 

دخل الوطن بمعنويات عالية شرف كبير لي أنا أناضل  1992الحزب طلبه في بداية ربيع 

/  وبعد ذلك    APO/ وقائدنا  وأقاتل كتفاً لكتف مع الرفاق في وجه العدو وتحتى راية حزبنا

 انضم إلى الدورة السياسية والعسكرية في معسكر الرفيق / مصطفى يندم / 

 KDP  - YNKواستشهد الرفيق / محمد أمين خبات / أثر اصطدام بين القوات البيشمركة / 

الجزء الجنوبي والتحق الرفيق  في منطقة مركاشيش  1992/  10/ 28/ وبين قواتنا في 

 بقافلة الشهداء ..

قسماً أن نكمل ذلك الطريق الذي عبدته بدمك الطاهر وأن نروي الورود والرياحين بدمائنا 

 . لتفوح منها رائحة الحرية والنصر 



 رفاق السالح 

13 /2 /1993  

 تحياتي الثورية 

 

 

 


