
 سيظل الرفيق ليثاً هائجاً فوق قمم جبال كردستان الشماء

 ليحمي تراب الوطن من براثن ونحالب العدو المتوحش وأعوانه

شعب استطاع الوصول إلى الحرية واالستقالل إال وقد ضحى اآلالف من خيرة أبنائه  مامن

األشاوس في سبيل حياة حرة كريمة ، لذلك اقترن استقالل وحرية الشعوب بدماء الشهداء 

الذين دفعوا حياتهم ثمناً لذلك ، والحرية تقاس بحجم الدماء التي أرتقيت في سبيل األبطال 

ن عظمة أي شعب من الشعوب تكون بشهدائها العظام الذين حياتهم قرباناً الوصول إليها ، وإ

في سبيل حرية شعوبهم وتحرير أوطانهم ، والشهيد هو القلب النابض في جسد األمة ، هو 

األمل الذي تتجه به األمة إلى األمام الحرية  من أجل مستقبالً زاهر نحو السعادة . حيث لم 

وب والحركات التحررية إال من العظماء الذين ضحو بدمائهم يظهر في تاريخ نضاالت الشع

الذكية من اجل البطولة في تاريخ البشرية واصبحوا ساطعة في سماء أوطانهم ، ليمزقوا 

السحابة السوداء الداكنة فوق سمائهم لتظل إشراقه نور حياة جديدة ويبوغ فجر جديد لينير 

حوا مشاعل النور ورفعوا النصر والحرية على درب الحرية واالستقالل أمام شعوبهم ، وأصب

في شرق آسيا وجياب وافانتروافي أمريكا االتينية/ كيفارا / جبين تاريخ البشرية أمثال 

ومظلوم وعكيد في قلب الشرق األوسط  واليوم أصبح الرفيق خليل نجماً ساطعاً في سماء 

ي نحو طريق الحرية والخالص ميزوبوتاميا العصرية يهتدي به اآلالف من الشباب الكردستان

سيصبح كل واحد من شهدائنا العظام وردة حمراء متفتحة  > APO، وكما قال القائد الوطني 

إن الرفيق خليل واحد من  في المجتمع الحر الجديد تزين كل زاوية من زوايا هذا الوطن <

 الحرية واالستقالل .أولئك االبطال الذين أصبحوا وروداً حمراء على الثوار تعبق منه رائحة 

في أحدى قرى كردستان الجنوبية ضمن عائلة وطنية كادحة  1970خليل عام ولد الرفيق 

تعمل في الزراعة وتعيش من عرق جبينها وكدها أنجبيت العديد من الثوار الشجعان وقدمت 

 كوران < -جكر-عمر–العديد من الشهداء األبطال أمثال > اسماعيل 

يات العسكرية ضد الغزاة والمحتلين وكان النصر دائماً حليفه . وفي وخاض المئات من العمل

وقوات الجيش التركي قاوم حتى آخر قطرة من   ARGKأحدى المعارك الضارية بين قوات 

دمه ببسالة وشجاعة وانضم إلى قافلة شهداء الحرية واالستقالل وروى بدمه الطاهر تراب 

لتفوح منها رائحة الحرية قحوان والورود الحمراء في رياض كردستان الوطن لتنبت ازهار األ

 واالستقالل 



ستبقى مشعالً تضيء الدرب ، ستبقى قائداً ورمزاً للمناضل الثوري وليثاً هائجا هائجاً فوق 

 قمم جبال كردستان الشماء . 

حمرار نعاهدك أيها الشهيد > خليل < أن نسير على دربك ونحمل سالحك ونحافظ على أ

 الورود الربيعية التي رويتها بدمك الطاهر 

 <رفاق السالح  >


