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" إلى الدنيا في إحدى قرى كردستان نوري"  جاهدجاء الرفيق 

متوسطة الحال وتمتع بأخالق عالية ية الجنوبية لعائلة كردستان

وبمحبة شعبية نادرة بين أهل قريته والجماهير التي كان يقوم بالعمل 

الوطني ضمنها. استطاع الدراسة حتى وصل إلى الثانوية وأنهاها 

ومن ثم انضم إلى الرفاق الثوريين للعمل الجبهوي، وتميز بالصبر 

تطاع أن يحظى بحب واالندفاع والرزانة والثورية الحقيقية اس

الجماهير الفقرة من صغار وكبار وكل فئات الجماهير وخاصة الشباب حيث نموذجا يحتذي به 

الشباب إذ كان الرفيق جاهد يرى في الشباب أمل المستقبل والوطن. وكانت لديه مقدرة فائقة 

لت من في مخاطبة األطفال حسب استيعابهم، ويجيد العزف على البزق، كل هذه المهارات جع

 الرفيق محبوبا ومرغوبا من قبل الجماهير والرفاق على السواء.

كان الرفيق جاهد يحب شعبه وجماهيره إلى درجة التضحية بنفسه ألجلهم ويرغب في البقاء 

معهم أيضا ولكن الشوق إلى الكفاح المسلح والنضال على ساحة الحرب الساخنة كان حلم ال 

عديدة لتحقيق حلمه حتى لبى الحزب طلبه حيث التحق  يفارق ذاكرته فطلب من الحزب مرات

وانضم إلى الكفاح المسلح بعد  1991بدورات تدريبية في أكاديمية معصوم قورقماز في عام 

في  دورته مباشرة. وانضم إلى العمليات العسكرية في أماكن مختلفة إلى أن استقر به األمر

 جبال جراف حيث كان بين صفوف الكريال... وله عالقات وثيقة مع الجماهير والميليشيا.

ونظرا لشعبيته وعلمه وثقافته اختلط بالجماهير هناك أيضا. مما تسبب في انضمام القرويين 

" نوري" جاهدوالجماهير إلى الثورة بشكل فعال حيث يقول أحد رفاق سالحه: إن الرفيق 

ول منطقة جراف باسرها إلى قلعة للمقاومة في وجه العدو الفاشي، وكذلك كان استطاع أن يح

 محبوبا بين الرفاق أيضا.

قبيل نوروز وفي فعاليات التحضير لها يقع اشتباك ضار بين الكريال وقوات العدو في منطقة 

 .1994 آذار 20جراف يستشهد فيها الرفيق جاهد لينضم إلى قافلة الشهداء بتاريخ 

. هنيئا لك أيها الرفيق الشهيد فقد عشت محبوبا بين جماهيرك وشهما كريما خلوقا بين نعم..

أترابك ورفاقك فكنت نعم الكادر ونعم المقاتل... ونعم الثوري... ونعم ابن الشعب... لقد وجدت 



مكانك في قلب كل كردستاني أيها الثوري المثقف... وأخيرا هنيئا لك بشهادتك. ونعاهدك بأن 

 على دربك وأن ال تترك سالحك أرضا حتى نحقق ما كنت تحارب ألجله.نسير 
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