
 رمز تفان في االخالص ورمزا للتضحية ونكران الذات خبات الرفيق محمود عيسى

 

لم يعد شعبنا يقبل حياة الذل والهوان وشرع يناضل بكل ما لديه شبابا، شيوخا، نساًء، وأطفاال في سبيل حياة 

حرة كريمة. ويزداد وتيرة هذا النضال يوما بعد يوم بقيادة طليعته الثورية حزب العمال الكردستاني، فشعبنا 

أمانيه متجسدا في الحزب، ولهذا بادر دون تردد السير خلفها مهما كلف ذلك من ثمن ومن وجد آماله و

تضحيات. فمئات الشباب ينطلقون نحو ساحات الشهادة وألوف الجماهير تهب منتفضة في وجه الظلم إيمانا 

ستعمار منهم بذلك. وقد أبدى شعبنا من خالل مناضليه أعظم مالحم البطولة في نضاله المعاصر ضد اال

 الفاشي التركي.

فالروح التي انطلقت بها ثورتنا واالرادة التي استندت اليها هذه الثورة كفيالن بتحقيق النصر، إن إرادة 

الشعوب قادرة على تمزيق اطار الظلم مهما بلغ جبروتها، ونقول بان شعبنا االن هو صاحب لمثل هذه االرادة 

ك المحتدمة واالنتفاضات العارمة في جميع أرجاء كردستان. والرفيق القوية التي تبدو المع صورها في المعار

 خبات كان واحدا من أبناء هذه االمة الذين انطلقوا بهذا االدراك والوعي لبناء كردستان حرا ومستقلة.

ولد الرفيق محمود في كنف عائلة وطنية متوسطة الحال في كردستان الجنوبية وتابع دراسته حتى المرحلة 

قام بممارسة الفعاليات الجبهوية  1988وفي بداية عام  1986الثانوية، وخالل دراسته تعرف على حزبنا عام 

يواظب على دراسة أدبياته بين الجماهير الشعبية، وقد تعرف خالل هذه الفترة بعمق على الحزب هو 

ومنشوراته. لتطوير مؤهالته الثورية وخلق شخصية قادرة على تلبية مهام المرحلة، طلب الرفيق االلتحاق 

فتابع في االكاديمية تدريبه السياسي والعسكري باندفاع وحماس  1989باكاديمية معصوم قورقماز في عام 

سل الى ساحة الوطن ليخوض النضال الثوري في اصعب قويين، وبعد انهاء الدورة وبناءا على طلبه ار

وشارك خالل تواجده في ساحة الوطن العديد من العمليات العسكرية والمهام  1991الساحات في بداية عام 

 ليلتحق بقافلة شهداء االستقالل. 1991تموز  9الثورية، واثناء أحد المعارك استشهد في منطقة شيروان 

 .راية التي استشهد من أجلها حتى تحقيق النصرعهدا للرفيق أن نرفع ال
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