
 لمحة عن حياة الرفيق فرهاد 

 

 

ظل قيادات انتصرت الشعوب وحققت أهدافها عن طريق كفاحها ونضالها وفي 

المحتل متغطرس دائما، يمتص دم الشعوب التي مثلت آمالها وأمانيها، فالعدو 

تقع تحت سيطرته، دون السماح لها في تمثيل وطنيتها وشخصيتها المتنورة، 

النه يظن بأنه األبقى عبر ممارساته الإلنسانية. والعدو الفاش التركي متميز عن 

كفاح المسلح وانتشار فكر القائد الوطني غيره في هذا المجال، ولكن مع بدء ال

APO بدأ شعبنا الكردستاني يكتب تاريخ الجديد المشرف، ويمحو آثار المجازر ،

 والتهجير والصهر والذوبان، وذلك عن طريق دماء شهدائه االبرار.

يق فتم تأسيس الحزب على أثر استشهاد الرفيق حقي ومهدت دماء شهداء السجون مظلوم كمال وخير الطر

، ويتمتع شهداء ARGKآب التاريخية، التي جسدها استشهاد الرفيق عكيد، وبناء الجبهة وقوات  15الى قفزة 

بمكانة خاصة، النهم شهداء توسع رقعة لحرب والمجسدين للحرب المتحركة على أرض الواقع، من  1994

من ضمنهم كا الرفيق فرهاد عظيمة وتاريخية. و 1994خالل شعار إما النصر وإما النصر، فكانت مقاومات 

الذي نشأ في كنف عائلة وطنية فقيرة، يشهد لها باألخالق والسمعة الطيبة الذائعة الصيت في إحدى قرى 

 كردستان الجنوبية.

ناضل الرفيق فرهاد ضد ممثلي الجماعات االصالحية والقومية البدائية بمسؤولية عالية حيث جرد كل هؤالء 

 من أسلحتهم بعد أن بين حقيقتهم، وتميز بأخالقه الثورية العالية وكان مثاال يحتذى به بين أقرانه.

في سبيل خدمة الثورة والتنظيم،  وكان الرفيق فرهاد متفوقا في دراسته في جميع مراحلها التي كانت جميعها

ووقفت في  1991ودخل ساحة الوطن  1990فأحب الشعب وأحبه الشعب، فقاد فعاليات منطقته في عام 

مواجهة المفاهيم التصفوية البعيدة عن مفاهيم الحزب. التحق بعدها وبناء على طلبه بدورة تدريبية في 

حيث طبق كل  1993ثانية وانضم الى القوات المسلحة  أكاديمية معصوم قورقماز، ودخل بعدها ساحة الوطن

ما أعطاه إياه الحزب في بستلر، وشارك في عمليات عسكرية كثيرة، بعد أن تمكن من التعامل مع مختلف 

صنوف االسلحة وكان منتصرا في جميع مهامه. وكان الرفيق فرهاد خير مساعد لكل الرفاق، وبعد رجوعه 

لوا فيها كتيبة معادية بكاملها، وبعد انسحابه إلى ) جياي رشي( من خالل من إحدى العمليات التي أزا

اشتباكات عديدة بعد العملية لمدة أيام متواصلة، التحق الرفيق فرهاد بقافلة الشهداء بعد أن أبدى مقاومات 

 بطولية خارقة، كانت وستبقى ملحمة لجميع الرفاق ولجميع أبناء شعبه الكردستاني.

فيق الدرب، وعهدا لكم يا رفاق النضال ويا شهداؤنا االبرار، بأننا سنرفع رايتكم واسلحتكم فعهدا لك يا ر

 عاليا، كي نثأر لكم ولدمائكم في سبيل بناء كردستان حرة مستقلة.
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