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ال تقددر ثدنم ، ولهد ا  اإلنسان، فمدة حياة شيءهو معيار كل المفكر  اإلنسانكان  إذا

ن ألذلدد  تحدددد معددالت مسددتق ال فددي الحيدداة، وت أظددافر مندد  نعومددة  اإلنسددان إننالحدد  

   يستغل وقتل لحظة ثاحظةه ا الكائ  ليست ماكا لل، فنرا ايحيياهالمدة الزمنية التي 

 قيددد  حتددو ولددو  يكددون حددرا   ، تددرا  حكيمددا وثالحكمددةواإلنسددانية اإلنسددانفددي مدمددة 

تددتحكت فيددل  أنالحكدديت الم دددص يتبددرع ثدددافه مدد  ذاتددل دون  اإلنسددانن ثالسالسددل أل

 .الشهوة أوالخوع 

 وقيمدا   أفكدارا  مد  بد ا  فقدد كدان يجمده فدي ذاتدل  األزليدةوالرفيق قهرمان تحددد  معدالت حياتدل 

لنضددم  لهددت حيدداة  لاألطفدداجددل   أن نضددحي مددوسددامية فنددرا  يقددول فددي ذلدد    يجدد  أمقدسددة 

ال تن ددده إال مددد   اإلنسدددان.. . هددد   الر يدددة المسدددتق اية المقدسدددة لمسدددتق ل سدددعيدا   ومسدددتق ال  

نسدان حيداة يضدم  لإ األطفدالن الد   يضدم  ترثيدة لاتداري  أل نظرة ثاق دةالشخبيا  التي لها 

 والمح ة. اإلماءسعيدة مزدهرة شعارها 

  روحددل يعددزع عاددو  لتددل مدد أكنددرالموسدديقو تميددز  شخبددية الرفيددق قهرمددان ثددالمر  يهددو  

وطنيددة رائعدة فددي الدقدة والمعنددو فندرا  يقددول فدي إحددد   أغنيدا  ويددنظتوكورديدون المفضداة األ

 قبائد  

 ه و يا م  تعرفوني... ه و يا م  ت كروني

 أرواحكت م  تراثها أنعشوثل  ....أرضكتفي  أجسادكتواغرسوا 

 ونوا وقوداثالنورة روحا وفكرا........... ولها ك

 كونوا لاتحرير جيشا.....   ...من عا  لآلمالكونوا 

 جمعا لألمجادسيروا     ......... كونوا لاغزاة طردا 

 واقطعوا شوطا ثعيدا

 وال ت كروني ثحزن ......... ثل ثعز وإثاء

 فأنا يوم رحات ..... يوم عانقت التراب

 وسمعت روحي م  ثي  السحاب

 ... ثل يومها عانقت الترابيومها ال لت أمت ........

 جديدا   يومها بر  جنينا  .......... ثت مولودا  

 



ولدل عددة جدوائز. كدان مح وثدا ثدي  أبددقائل مجددا دائدت النشداط كدان رياضديا  ذلد   إلو ثاإلضافة

بديقا لاعائاة. وثعد حبولل عاو شدهادة ال كالوريدا بدقل كدل ووالحيوية ال يعرع المال، حنونا 

ثددل مدد  حدد  النوريددة لمددا كددان يتمتدده  األفكددارلقدديت ثددالرو  الوطنيددة فاحتضدد  هدد   المواهدد  وا

حزب العمدال الكردسدتاني اسدتجاثة لميولدل  وإيديولوجيةوم ادئ  أفكارالفضول والمعرفة فكانت 

  مرونورفاق  1986  سمكو  إسماعيلثالرفيق الشهيد  تأثر  إلو ثاإلضافةوتطاعاتل الوطنية 

الفعاليددا  الج هويددة وتاقددو دورة تدري يددة فددي أكاديميددة الشددهيد  إلددوفددي تادد  المرحاددة. وانضددت 

، وفي تقدارير  وإيديولوجياوعمل جاهدا لتدري  ذاتل سياسيا وعسكريا  1987معبوم قورقماز

لو ساحة الحرب السامنة لمشداركة رفاقدل فدي الفكدر لحمايدة إلو الحزب كان ياح دائما ثال هاب إ

ن أوفددي هدد   السدداحة اسددتطاص الرفيددق قهرمددان  1988فددي عددام ، وكددان لددل ذلدد  اإلنسددانيةالقدديت 

ن كدان الكنيدر ف عدد أ إليهدايترجت ما كدان يتمتده ثدل مد  مبدائا فدي الواقده العمادي ثدل أضداع 

ا يدداو  رفاقدل ويعدال  يعات الناس القيت والمعارع أب ح ط ي  وإنسانيااجتماعيا ووطنيا  مرشدا  

 كتس ل م  قوة في المجال العسكر  حتدو أبد ح قائددا  تغل ما تعامل في بغر  ما االجرحو، واس

ممنال لاقيت الروحية والرفاقيدة والمعنويدة. تقادد مسداوليا  كنيدرة فدي  وفكريا   وعسكريا   سياسيا  

ة الخالثة عدة ساحا  م  ساحا  الوط  حتو تقاد مساولية قائد كتي ة، وفي تنقال عانق الط يع

يالددة ديرسددت مددوط  انتفاضددة وفددي إ قاهددا لقدداء العاشددقي ثسددهولها ووديانهددا و ج الهددا المح ددة ال

قام الرفيق ثالكنير م  الفعاليا  السياسية والفكريدة واالجتماعيدة ثدي  شدع ل  السيد رضا، األمام

ج الها وسدهولها وكدان لدل شدرع الددفاص عنهدا فدي الكنيدر مد  في ديرست فاحتضنو  واحتضنتل 

الجدي   أنبدار  حيث جر  معركدة المقداتاي  مد  العمايا  ال طولية، وكان أمرها منطقة هوزا

 األسدداحةاسددتعمل مددالل العدددو مختادد  بددفوع الشددع ي لتحريددر كردسددتان والجددي  التركددي، 

 إرادةالحق التي كان يمتاكها الرفيق قهرمان ورفاقل انتبر  عادو  الخفيفة والنقياة ولك  إرادة

 قو  الغدر والشر.

الفدداء ماقندي  العددو درسدا فدي المقاومدة وال طولدة   يدا  أسدموالشدهيد قهرمدان  وسطر ماللها

 لألطفدالوفدو الرفيدق قهرمدان ثوعدد   أثرهداوعادو  تلشع  ديرست وقائد انتفاضد ثإرادةمتحاي  

 .. .سعيدا   حياة حرة ومستق ال   لألطفاللكي يضم  و  اءجمع ولإنسانية

حدزب ثدأن جمعداء  نيةلإنسداوثاستشهاد  اث ت  1997في شتاء  الوط  ورو  ثدمل النقي تراب

نكون ماتزمي  ثفكدر  ونهجد  حتدو  أنيها الشهيد هو حزب الشهداء فعهدا أ العمال الكردستاني

 م  اجاها. ضحيت الن ياة التي األهداعتتحقق 

 

 2007ما  الشهداء العدد النالث  شيالن  بادر في 



 

 


