
 ) سينور ( شيخموس الشهيد

  

  

ي صفوف الوطنية لتحقيق يعمل فيكون بإمكانه أن ن ول ،ال يكون وطنيا ،نساناإمن ال يكون )

 الخالد شيخموس الرفيقأقوال  من (نفكر بكل موضوعية أنيجب  . لذا،اإلنسانية

 

 ويبحث ،ومن يعشقها سوف يحيى في معاقل عشاق الحرية ،يعشق الحرية الوطنيعشق  من

وال يهدأ له بال طالما يحلم بهذه المبادئ  ،لحق والعدل والمساواة في كل مكانوا الحريةعن 

  .من مقارعة األعداء مهما كان الثمنله ال بد  إذا   ؛السامية

تحت ظلم  الكردستانيظل شعبنا  لقد .جل تحقيق النصر على العدوأ ونجاهد من نعمليجب أن )

هذه كيف نصحح  ،ولكن .اإلنسانيةعن  تىوح ،جعله يبتعد عن الحضارة ،العدو سنين طويلة

  .(!األشياء ونزيل هذه التناقضات

رض محررة بكل أقبول وعشق الحرية على يرى الحلول لهذه التناقضات ب سينورالشهيد  كان

وهذا مرتبط  ،وعدا ذلك ال يحق لنا أن نقول أننا أناس ولنا كرامة ،أرضا وشعبا الكلمةمعنى 

ن ندعم أو ،أن نحب شعبنا ووطننا الكرامةشروط  ومن .وطنيةوثيقة مع مسألة ال بروابط

بالنسبة لنا لبناء المستقبل خطوة  مهمةوهذه مسائل  .مسيرته التحررية بالغالي والنفيس

  .خطوة

لذلك نحن نعمل بكل طاقتنا  .التي يجب علينا جميعا االعتراف بها الحقيقةهذه هي  نعم

  .بيل آخرأو بأي س ،بدمائنا سواء ،وإمكانياتنا

 .PKKحزب العمال الكردستاني  ،مبدأ متمثل في حزبنا ،الحرية واالستقالل مبدأ ،المبدأ هذا

 ،أسير على طريق الشهداء ،ضوء هذه المبادئ وعلى ،APOهدى قائدنا الوطني  وعلى

على  والسيراألرض والشعب والوطن  مقدساتندافع عن أن ألنني وعدت الشهداء والقائد 

 ...الحرية طريق

حتى العاطفة لم تسلم من  ،ال ودس سياسته الخبيثة فيهإيترك مجاال  ملن العدو إ ،جلأ

فلنجعل المقاومة شعارنا من اجل  .متفائلون بتحرير ذواتنا وشعبنا نحن. ولكن سياساته

  .وهكذا يجب أن نتعلم ،هكذا علمنا القائد .لنا والمستقبل ،االنتصار

زيز بين أ، وأعالي قمم جبال كردستانفي ق الطبيعة الجميلة اإلنسان حرا فو يكونأروع أن  ما

 ،الروائح الطيبة بين أحشاء كردستان السحريةنسيم الينابيع العذبة وخرير و الرصاص

معبرا عن  ،وخصوصا عندما يكون اإلنسان ثوريا وعاشقا للحرية ،جديدةالكتشاف أشياء 



 ،ية العالية التي تقف في وجه كافة المحاوالت التصفويةالرفاق والروح ،جوهر الحياة الحقة

وهذا هو جوهر الخالف بين  .علمية تخدم اإلنسانية من كل جوانبها نظريةوالتي تستند على 

  .الكردية األخرى والقيادات PKKقيادة 

 :الشرفاء الوطنيون أيها

حرر وجهود الشعب نحو المستقبل والتخطوة عتبر يعلى حزبنا التحررية  يمركل ربيع  نإ

وهذه هي إحدى المقاييس التي يتميز  .لثورتهم في حرب االستقالل ومساعدتهمالكردستاني 

تكتيك العدو في قتل الكردي ألخيه إلفشال من أبناء الشعب الكردستاني  الشرفاءالوطنيون  ابه

 ،حلةلذلك يجب استيعاب المر .يكون مصدر قوة عظيمة لناس شعبناإرادة  وتوحيد .الكردي

فالموت  ،الإو، الشهادةنيل وهي أال  ،إلى أعلى المراتب والوصول ،والنضال ضمن هذا اإلطار

  .لنا جميعا فضلأ

وأكمل اإلعدادية في مدينة تر  ،االبتدائية في مدرسة قرية الصوفية شيخموسالشهيد  درس

  .بسبي

االبتدائي إلى الصف  حيث رفع من الصف األول ،طفولته بين أقربائه بذكائه منذ متميزاكان 

  أشد البكاء. الكردي جكر خوين عند مماته الشاعربكى على  وقد .الجتهاده المتميز الثالث

وبقي  ،ودخل ضمن الفعاليات ،الحزب علىترك الدراسة في الصف األول الثانوي بعد تعرفه 

  .يلتقي بهم من أبناء شعبه منوكان ينال محبة كل  ،لفترة ثالث سنوات في الجزيرة

وبعد استشهاد  .حيث كان يعمل هناك بعد أن ترك الدراسة ،الحزب في الشام صفوفإلى  نضما

لذلك كان الشهيد الخالد يقسم على هذه  .أعطى عهده باالنضمام إلى النضال يرذنالرفيق 

  :القسم الشهير في رسالته األخيرة إلى العائلة بهذا ئالمباد

  ،اسم الشهيدبقسما  ،سم عكيداقسما ب ،يدسم مليون شهاوب ،كردستانقسما باسم )

 سوف ؛والسائرين على دروبهم والقابعين القادمين من خلف قضبان الحديد الراحلينكل  باسم

  (.وأقاتل سأقاتل ،مضيأ

  !في سبيل االستقالل الثوريحزبنا  عاش

  !االستقالل لتحقيقمعا  لنمض  

  !APOالقائد  عاش

  

 السالح  رفاق

 

 



  2006العدد الثاني" شيالن" ايار ملف الشهداء 

 


