
 

 

 

 الشهيد ساالر رمز المثقف الثوري

 

ة عريقة ومحافظة على قوميتها ولغتهاا وعاااههاا  عائل إلىينتمي 

كتابااة  –حياات هملاال اللغااة ال رايااة  -كاااا الشااهيد  كيااا مناا  والهاا 

من والده ال ي كاا يتقن اللغة  وهملل ممنى القومية من    -وقراءة

وعند اخولا  المدرساة االبتدائياة كااا مان المت اوقين باين  قرا ا   

اللغة  إلى باإلضافةاللغة ال راية  كمل اراست  االبتدائية وهو يتقن 

المربيااة فااي مدينااة حلااا  حياات كاااا والااده مدرسااا فااي مدارسااها  

 هناك و كملها بت وق ثل الدراسة الثا وية  اإلعداايةواخل المدرسة 

يزال في الصف األول الثاا وي فعماد  بد   شاط  القومي والوطني بين رفاق  في المدرسة وهو ال

 إلاى باإلضاافةرفاقا  حيات يملمهال اللغاة ال راياة  هجمماا  إلاىا يا ها ا تهائ  من المدرساة كاا

 ماهها جغرافية كراستاا الطعيمية والعشرية وهقسي

وعمال ضامن خاياا حازع المماال كراساتا ي  " 1984عاا   PKK"ال  ر" وعندما همرف إلى 

يادرس  في المدرسة والحي ال ي يميش في   كاا يدرس في كتع  المدرسية وبمد منتصاف الليال

والعاغة  كاا مت لما بارعاا  واألسلوعمن ال  ر  كراسا  وكتا الحزع مما  كسع  ثقافة واسمة

  اآلخرينهمامل  مع  وطريقة  سلوب في  لآلخرينومقنما 

ع  هال العياو ومان حولا   كاا يتغنى اائما بالوطن وب راستاا  كاا ها ا الغنااء مااثرا فاي جميا

سرة ي تا من  سايل كراساتاا  عان كلها غناء و لل وح من الورق كلما وي تا على قصاصا  

رض  عان كال بياو شمع  عان كال قطارة ا  ياراق علاى ها ه األ ال  التي يما يهااألشجار  عن اآل

جار التاي شاة علاى الجعاال   عان ال واكا  واأليتهد   عن كال سانعلة قماع  عان الثلاوت المتراكما

ة كاارا من كاواار حازع المماال ال راساتا ي  لى اراست  الثا ويامرها المستممر كاا باإلضافة إ

 يجمع بين اراست  وعمل   هممق في ال  ر الحزبي وكاا ل  هأثير كعير بين الطلعة في المدارس 

لي  مان  هلا  و صادقاء  هلا  لت ملاة ة الثا وية  رفض المروض المقدمة إبمد ا تهائ  من الدراس

ا ي مل اراست  في جاممة امشق  حيت اختار قسل التاريخ في  وربا و اختار   اراست  الجاممية



في ه ه الجاممة  ولدى ساال   لما ا التاريخ؟  جااع كياف  كاوا مواطناا كراياا وال  عارف شاي ا 

 عن هاريخ  متي 

ارس ساانتين فااي الجاممااة وحااي األكااراا فااي امشااق  بمااد ساانتين ماان اراساات  الجاممااة  التحااق 

عمل   و هى حاما مم  همو  الوطن والرفاق 1991هر  يلول شبأكاايمية ممصو  قورقماز  في 

في ال ماليا  في مدينة حلا وضواحيها  وكاا من الا ين اساتقطعوا حاا الجمااهير ال راياة  لال 

 صدقائ  القدامى ال ين استشهدوا  و ما زالوا في ساحة النضال  كااا فاي كال حاديت يوما  يأسي

 وسيدو وغيرهل  -شيار -فموريعين للمستمع مدى شجاعة هاالء  مثال 

ا لا  هاأثير لمان حولا  طلا من رفاق  االلتحاق بساحة الشرف  ول ن طلعوا مان العقااء قلايا  أل

ول نا   جااع بااا هنااك مان ينتظااره  وهال  هال مان الا ين هنااا و صار علاى الا هاع حيات التحااق 

  10/6/1992بساحة الوطن في 

ق  الحميدة هارك اثاارا و كارى عطارة باين  هلا  لمعاائ  و خا بإخاص كاا محعوبا لدى ممارف  

 وممارف  وحتى عند ال ين ال يت قوا مم  بالر ي 

 إم ا ياهاا لقااوة ووبمااد  لاا     1992حاارع الجنااوع فااي ح تااا ين عااا   إلااى ساااالرا ضاال الشااهيد 

السياسية وال  رياة والثقافياة  هوجا  باين الجمااهير  زر  روط الوطنياة والثورياة  وهارك  ثارا 

 في قلا كل وطني ال ي همرف علي   و سلوب   شخصيت

 -فاي جناوع كراساتاا مااامرة حيت استشهد اثر  1995حتى عا  ة بقي هناك في ساحة الممرك

   1995محافظة را يا  احية اوكاا في  واخر شهر اع عا  

هجماع    حياتغارع كراساتااشهااه  عرسا كعيرا لدى  هل  وكل المخلصين في  إعااكاا يو  

 األلوف يحيوا  كراه رغل المضايقا  عشرا  

ميما في امائنا وقلوبنا وسنعقى  سير على اربهال ماا امناا  حيااء  مان  قاوال سيعقى الشهداء ج 

والدة الشهيد" ه  ا هميش اسرة الشهيد ساالر في  كاراه و كارى رفاقا  االبطاال  هجدياد للحيااة 

 وامتداا لآلمال وسنعقى على  كراهل  وعلى خطاهل سائرين 

 المجد والخلوا لشهدائنا األبرار 

 الحرية للقائد ابو 

 عاشو كراستاا حرة مستقلة 

 

  2007ملف الشهداء المدا الثالت" شياا"  -كتاع 

 


