
 يكون منتصباً ومغروراً بثورته  أن  ARGKعلى مقاتل

العدو منذ مئات السنين ، من قتل ونهب وتهجير  إن ماقام به

تشتيت وهروب الشعب الكردستاني بحق شعبنا ، كان سبباً في 

وتركه لوطنه ، وكانت عائلة الرفيق حسين هي من إحدى 

العائالت التي هاجرت من موطنها األصلي ماردين إلى جنوب 

 كردستان وعاشت في إحدى أكبر مدنها . 

دة الفقر وسوء ، ونتيجة البؤس وش1968في كنف هذه العائلة عام وقد ولد الرفيق حسين 

المعيشة دفعت والده مجبراً للهجرة إلى لبنان للحصول على لقمة عيشه وهناك عمل الرفيق 

 1975حسين إلى جانب أخيه األكبر في بيع أكياس الورق ، وباندالع الحرب في لبنان عام 

 1984آب التاريخية في عام  15وا ، ومع انطالقة عادوا إلى مسقط رأسهم خائبين مثلما ذهب

، التي خلقت حماساً كبيراً في كافة أنحاء كردستان ، يث كان الرفيقحسين هو من ضمن أولئك 

عام الذين عاشو ذلك الحماس ، عقد عالقته مع الحزب وانضم إلى الفعاليات الجماهيرية حتى 

على حمل السالح ، واالنتقام لجميع  احمد وخيري وأقسم -ولكن استشهاد الرفيقين 1987

الشهداء وللتاريخ والشعب ، وقد لبى الحزب طلبه والتحق بأكاديمية معصوم قورقماز في 

وبعدها انتقل إلى لبنان لتسيير الفعاليات الجماهيرية ، وفي آذار عام  1987أواسط عام 

ياة ،ن ولذلك أريد ، وقد بقيت أنا وحيداً على قيد الحتوجه ساحة الحرب الساخنة  1992

 االنضمام إلى مجموعة الهجوم األمامية <

وبقيت –وعنداتخاذ المكان ضمن المجموعة أزداد غبطة وفرحاً وقال حينها : >> أتينا معاً 

 وحيداً << 

وصب حقده وغضبه على  وقد لعب الرفيق حسين دوره بشكل جيد وفعال في عملية روباروك

وفي األعداء ،ومع كل انتصار كان يحققه ضمن العملية كان ينهض فرحاً والضحكة ال تفارقه 

تلك االثناء ، صوبه أحد الخونة من وراء ظهره واستشهد وما تزال عالمات الفرحة ترسم 

 على تجاعيد وجهه . 

، منتقماً من األعداء الفاشيين وهكذا انضم الرفيق حسين قائد االنتصارات السامية في بوطان 

 إلى قافلة شهداء الحرية .



عهداً لك أيها الرفيق ولكافة شهداء االستقالل والحرية ، أن نتابع مسيرتكم ، حتى تحقيق 

 الهدف العظيم . 

 رفاق السالح 

 

   


