
 لمحة عن حياة الرفيق شكري

 

ان الوطن الذي يتمرر ويتخلص من نير العبودية واالستعمار ويكرم 

الشهداء ال يمكن ان يقهر بل سيظل شامخا ثمنه دماء الشهداء 

وسيكتب التاريخ وبال شك صفحات مشرقة  ومصعبا لكافة النحديات

ومضيئة عند البطوالت والمقاومات  التي سطروها  في تاريخ شعبهم 

ووطنهم واالنسانية جمعا ومن القادر على كل هذا غير الشهيد الذي 

بدون اسمه في ضمير االمة ووجدانها  وعلى تراب الوطن في سمائه 

وهو التعبير  نية فالشهيد هو التعبير الصادق عن الوطن والوط

الصادق عن صرخات االطفال واهات االمهات  فهو السفير الروحي للمظلومين الى عالم 

اال احد هؤالء  شكري عبدوماهرالسموات لتحقيق العدالة والمساوات بين الشعوب والرفيق 

السفراء البررة الذين رووا تراب كردستان بدمائهم الزكية النه ال يمكن تحقيق االهداف 

 سامية والنبيلة بدون التضحيات الجسيمة والمناسبة ال

من اسرة وطنية فقيرة 1973ى قرى كردستان الجنوبية في عام ولد الرفيق البطل في احد

وري بقيادة حزب العمال الكردستاني حتى تعرف الرفيق وكان كادحة ومع ظهور الفكر الث

عن طريق الرفاق من خالل مطالعاته الدبيات الحزب 1990جمشيد الى فكر الحزب عام 

ونتيجة الحماس الوطني الزائد لدى الرفيق  قرر خدمة العائلة الكبر الوطن االم رغم الوضع 

المادي الصعب  العائلية  الن الغني هو غني الوطنية والشرف االنسانية  وايقن انه اليمكن  

لحرية في ظل قوانين االستعمار  وكان الرفيق التوافق بين الذل والوطنية بين العبودية وا

يتصف بالخماس الدائم واالقتراب  من المهام بروح معنوية عالية بجسدا في شخصية شكري 

وتجسيد وتجسيد االنضباط  الثوري والعالقة الرفاقية  ابوفكر الحزب وتعاليم القائد الوطني 

تبطا  بالشعب والوطن اكثر فاكثر  مما وهذا ماجعله  مر االنضباط الثوري والعالقة الرفاقية 

اكسب حب الشعب والرفاق  من حوله وهكذا كان شعلة لالندفاع  والنضال والمقاومة  الوطنية  

وبهذا االندفاع  والحماس الثوري  توجه الرفيق  الخالد الى ساحة الوطن  في نفس العام 

من الحزب ان يذهب الى ليصب  جامر غضبه على عدوه الشرس بعد ان طلب مرار وتكرارا 

ساحة الحرب الساخنة  ليشارك في الحرب المقدسة ضد االعداء الخونة  وحقا كان يوم تجهه 

جمشيد الى ساحة الحرب كيوم زفافه وبهذا الجسارة والروح المعنوية العالية  واصل الرفيق 



متهم في بعد عودتهم من  مهجمشيدلقد استشهد الرفيق مشوار الوطنية مع رفاقه الكريلال

احدى جبال جودي  وهي كانت مجابهة مع العدو حيث استمرت ثالثة ايام وفي وقت الستراحة 

اثر صاعقة سماوية و هكذا اضيئ مشعل جديد 1994الى ان استشهد في عام  وفي الوقت 

ان نثار الرواحكم للحرية في وطني لينير درب الحرية واالستقالل امامنا )عهدا لك ايها الرفيق 

 ة  الطاهرة  وان نبقى على طريقكم  حتى الشهادة والنصر الزكي
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