
 

 لمحة عن حياة الرفيق فراس

 

 وبتعرفه  ،لعائلة متوسطة الحال درس حتى المرحلة الثانوية  1969عام ولد الرفيق فراس 

الشعب والوطن ومنذ ان كان  الى قناعة ان المصلحة الشخصية التفيدعلى فكر الحزب توصل 

طالباً تأثر بشدة بالواقع الذي يعيشه شعبنا تحت نير االستعمار حيث يقول في أحد تقاريره الى 

كنت أريد أن أدرس العلوم االجتماعية وسبب رغبتي في ذلك هو تأثيري الحزب >> . . . 

 <<. . . بمشاكل المجتمع الكردستاني من صراعات وقتل وهروب الى الجبال 

بتجزئة شعبنا وبتعرفه على الحزب أدرك أن سبب هذا الواقع يعود الى االستعمار وقيامه 

أخترت  : >الرفيق في ذلك ووطننا واليمكن حل هذه المشاكل إال عن طريق الثورة حيث يقول 

الكردستاني  وتغرفي على الحقيقة عن طريق  الشعي طريق الثورة  بسبب أحساسي  بواقع

وكل مافي الواقع . . . الحزب ، والواجبات التاريخية التي القاها على التاريخ على عاتقي 

الكردستاني  جعلني ان أكون ثورياً وأقوم بواجبي التاريخي تجاه شعبي ووطني وشهداء الثورة 

 . >> 

معصوم قورقماز في عام كري في أكاديمية حيث تلقى الرفيق فراس تدريبه السياسي والعس

دورة شهداء باكوك. واستفاد من األمكانيات الموجودة في األكاديمية بشكل جيد لتطوير . 1988

تأثير اليقدر إن األمكانيات الموجودة في األكاديمية أفادتنا كثيرا وتركت  : >>شخصيته اذ يقول 

بالحزب والقادة والشهداء في قمم الجبال وظالم  على شخصيتي من زيادة أيماني وأرتباطي

 . . . << . السجون وزادتني ثقة وإيمانا ورفعت معنوياتي الى أن باتت التقهر 

، وأستطاع الرفيق بشخصيته الناضجة أن يدخل في قلوب الشعب ويجمعه تحت راية الحزب 

رساله في الربيع عام ونتيجة اصراره للدخول الى ساحة الوطن وافق الحزب على طلبه وتم إ

وفي احدى االشتباكات مع العدو  ،وبعد فترة قصيرة من دخوله الى ساحة الوطن  . 1990

لبى الرفيق فراس نداء االستقالل والحرية وسكب دمه الطاهر فوق ثرى الوطن ليزين  ،الغادر 

 . به ربيع كردستان ويؤدي الدين الذي عليه ويلتحق بقوافل الخالدين  

 نحو كردستان مستقلة حرة . ى الرفيق فراس وردة حمراء في طريق الثائرينستبقى ذكر

 <<رفاق السالح  >>


