
 

 عشق كردستان وحرية الشعوب

 

 

التابعة لناحية تربسبية محافظة  1971علي بدران من أسرة ميسورة الحال في قرية  آزاد "دلكش"لقد ولد الرفيق  

الحسكة في جنوب غربي كردستان ودرس الرفيق المرحلة االبتدائية في قريته وأكملل بقيلة دراسلته فلي تربله سلبيه 

وبعد أن تعمق في أدبيات الحزب قرر االنضمام إلى الحزب بقرار تاريخي  1990منذ عام كار الحزب وتعرف على أف

ليلتحق فيما بعلد بميلادين القتلال  1992رغم كل العراقيل والعقبات األسرية له فانضم إلى مسيرة الحزب رسمياً عام 

 .ليلتحق بقوافل الشهداء 1996ام كردستان عفي قلب  آمد فوق جبال كردستان إلى حين استشهاده في منطقة

المتفوقللة بللالعلم اإلنسللاني دللي األيديولوجيللة التللي ال تفسللً المجللال أساسللاً أل  نللو  مللن أنللوا   اإليديولوجيللةإن 

أن الشلهادة جلزء ملن  .إللى نتيجلة اإلنسلاناالستسالم فلي مسليرة حلزب العملال الكردسلتاني وخادلة عنلدما يتودلل 

وحتى من مقدسات األديان السماوية السامية لذا فهذا شهيد قادم ملن مكلان مقلدس معرفة الحزب ومن أجمل أسمائه 

توجه إلى رفاق يحملون  ،إلى قال  الشهداء ،توجه إلى مقابر الشهداء ،إلى مكان مقدس ويتجه إلى قبلة يهتد  إليها

افلل الشلهداء ألجملل بللد أملة تقلدم قو إللى ،شلعب يعلرف معنلى الكبريلاء إللىأسمى معاني الشهادة ويعيشونها يوميلاً 

ليلدف  القهلر والظللم فلي  ،في مأزق االغتراب الكرد  في ماضيه و حاضره و مستقبله ليبحث عن الذاتا)كردستان( 

رغلم أننلا جميعلاً  ،ى األدللحتل إرادتلهفلي وقلت يدلبً الجميل  عائقلاً أملام  ،لحظات الضعف في زمن الموت المرعلب

، أجلل دلذا حيلث الشلجاعة و المقاوملة واالسلتقالل ،بعيلدا علن الهلزائم األملام إلىميالد جديد ليتحرك التاريخ بحاجة ل

لقلد  ،للحرية و االستقالل لقد دنت العهد أيها الرفيق وطهرت األرض من رمق كلل غادلب آزادعطش الرفيق  سبب

حلدود عشلقت كردسلتان وحريلة الشلعوب و اسلتقالل الكلادحين لقلد كسلرت ال ،اآلبلاء مقابرجئت مستشرقاً من دمت 

سليبحث علن  ا بندقية ودرباً ومن يريد الخللودوأدبً دمك ورايتك وساماً يزين ددر التاريخ وعنواناً للحياة تاركاً لن

وال بد أن يزيل الظالم ومن يريد االسلتمرار فلي الحيلاة سليختار طريلق الحلورة حتلى تكلون  ،الحقيقة في عالم الحقيقة

ألطفللال اواأللللم والحللزن واليللأس ألنلله يحللارب مللن أجللل الحيللاة و أعماللله خالللدة وفللي أدللعب المدللاعب رغللم الجللر  

اليتللامى واألمهللات الحكلللى فهنيئللاً لللك الشللهادة والخلللود أيهللا الرفيللق الخالللد وأنللت تدللن  الحيللاة مللن المللوت وتحللول 

ن وملا مل ،وكلان الشلهيد رافعهلا بدمله إالفما من أمة تحررت بدون شهيد وما من راية ارتفعلت  ،الدحراء إلى جنان

  .وكان الشهيد وقود إالشمس أشرقت بعد ليل حالك 

ازدادت آمد جماال وبريقا وروى تراب الوطن بدمه الذكي الطادر ليعيش في قللوب الماليلين   آزادوباستشهاد الرفيق 

إلى األبد أيها الحور  العظيم فعهدا أن نسير عللى خطلاك وأن نرفل  رايتلك ورايلة جميل  الشلهداء ونلداف  علن وطننلا 

 ....... قوقنا وكرامتنا وحريتنا حتى النهايةوح
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