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االنسان يولد مرة واحدة فقط، ومن ثم يموت، لذلك عليه ان 

خدمة اإلنسانية والحرية وكلمة يكرس حياته التي يعيشها في 

فرصة او حتى دقيقة واحدة  فرصة تركان ال ي الحق، عليه 

خلق بحياته حياة، حينها سدى، بل يجب ان يعرف كيف يتذهب 

ال يمكن القول انه مات وانتهى. فالشهيد وحده الذي يلد مرتين 

وتكون الوالدة الثانية اعظم واكبر من االولى كونه يخلق الحياة 

لالخرين عند نهاية حياته، وهو ال يعيش لنفسه وال يعمل 

ويناضل ويحارب لنفسه بل لالخرين، لشعبه ووطنه 

الشهيد عظماء ليس النهم حاربوا واستشهدوا فقط بل النهم كرسوا حياتهم ولالنسانية. ولهذا ف

وهم في مقتبل العمر في خدمة االنسان والحرية والكرامة، فما اعظم ذكراهم وما اكبر حياتهم 

واهدافهم. فال ناسف عليهم بل يجب ان ناسف على انفسنا، كوننا مازلنا لم نلحق بهم ولم 

 االنسانية، فهم فقط يستطيعون القول نحن احرار.نضح بما ضحوا به في سبيل 

شعب او قومية هم، االهم من ذلك انهم  أيفالتاريخ مليء بمثل هؤالء االبطال واليهم من 

ارادوا الحرية واستشهدوا في سبيلها، وبذلك اصبحوا طليعة لك التطورات التاريخية وغيروا 

 تاريخ شعبهم بدمائهم.

لئك العظماء الذين لم يرضخوا لحياة العبودية والذل والتي ال والرفيق صابر هو واحد من او

قيمة لالنسان فيها، ناهيك عن عدم وجود وطن تعيش في ظله، اراد الرفيق صابر خلق حياة 

 لشعبه فاحترق كشمعة رويدا رويدا لينير الطريق امام شعبه.

طق جنوب كردستان، ينتمي الرفيق صابر الى عائلة وطنية متوسطة الحال، ولد في احدى منا

وعاش وترعرع في وسط كان خاليا من النظام ويرزح تحت تاثير االفكار الرجعية 

واالصالحية، وعش حياة كباقي الشباب االكراد الخاضعة للتاثيرات العبودية. اال ان الرفيق 

صابر ميز ذلك والنه كان يتمتع بروح ثورية وتمردية رفض هذا الواقع المخجل الذي يعيش 

 الشباب الكرد.فيه 

بعد ان انهى دراسته االعدادية في مسقط راسه، تاثر الرفيق صابر بالنضال الثوري الذي 

يجد نفسه بعيدا عن ذلك بل وكانه كان يخوضه حزب العمال الكردستاني في المنطقة، ولم 



يبحث عن الحزب من زمن بعيد، فسارع الرفيق الى االنضمام الى الحزب، حيث عقد عالقاته 

، وبدا مرحلته االولى ضد المفاهيم العائلية المتاثر بالحرب 1988مع الكوادر الحزبية في عام 

د، ومن ثم انتقل الى محيطه الخاصة، وكان ذلك اول نضال يخوضه وحقق خالله النصر المؤك

وبدا بنشر االفكار الثورية بين الشعب وقام بزرع افكار حزب العمال الكردستاني في كل منزل 

كان يدخله، مما ازداد محبة وارتباط الجماهير به، وتحلى الرفيق صابر بقوة االبداع و 

اخالق الكادر الحزبي االصرار على تنفيذ المهام والواجبات الحزبية الموكلة له، ومثل قيم و

 الثوري، وبذلك اصبح محبوبا من قبل الجميع. 

. لم يكن 1992دخل الرفيق صابر باصرار شديد ساحة الوطن، ساحة الحرب الساهنة في عام 

يعرف الخوف والتردد، وكان مقداما يملك روحا مرحة يجعل كل من يسير معه يحس 

المستحيل بل كل شيء في قاموسه كان باالطمئنان والراحة، لم يكن الرفيق صابر يعرف 

 ممكنا.

تلقى الرفيق صابر تدريباته العسكرية والسياسية في معسكر مصطفى يوندام في حفتانين، 

واستطاع اثبات شخصيته في التدريبات، كما كان يتحلى الرفيق بالروح الرفاقية العالية، مما 

الية من الوطن ليخوض غمار حصل على ثقة الرفاق، ولذلك رشح للذهاب الى الساحة الشم

المعارك ضد الفاشيين االتراك والخونة المرتزقة، وبمعنويات عالية استقبل الرفيق هذا النبأ 

واتسعد لذلك، ومن شدة فرحه لم يدع احدا من رفاق مجموعته يحمل شيئا من الحاجيات بل 

يتمتع بمحبة الرفاق، تكفل بحملها عنهم جميعا، ليس النه يملك بنية قوية فقط، بل لكونه كان 

 واالمر االخر كان بسبب ذهابه الى القتال.

ذ سنين جميع من التقوا بالرفيق صابر سرعان ما تاقلموا معه وكانهم يعرفون بعضهم من

انفجر لغم خبيث بالرفيق وهو في وسط  1992طويلة، وفي طريقه الى منطقة " بستا" عام 

، ولم يستطيع متابعة المسيرة، حيث حمله المجموعة، مما ادى الى اصابته بجروح بليغة

رفاقه على اكتافهم الى ان وصلوا الى المنطقة، اال ان الرفيق صابر لم يستمر طويال حتى 

فارق الحياة وانتقل الى حياة الخلود، وذلك بعد مقاومة عنيفة وصراع مرير لكي يستطيع 

يمنح المعنويات لمن حوله مشاركة رفاقه في الحرب متاثرا بجراحه، اال انه استشهد وهو 

 ويوصيهم باالنتقام له، واطالق الرصاص في كل عملية ضد العدو الفاشي بدال منه ايضا.

فعهدا لك ايها الشهيد ان نسير على خطاك حتى تحقيق اهدافك التي استشهدت من اجلها في 

جسد  بناء كردستان حرة مستقلة، وعهدا ان نطلق آالف الطلقات كما اوصيتنا لتستقر في

 العدو الفاشي والخونة والعمالء.
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