
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد صالح شيخي )باهوز ( عاشق كردستان وألوان الوطن

 

 أم بارين

 

ن يعلع  أن عندما يأتي الربيع  أتعركر ويويتع  و عشعه  لهعرا الالعي  العرا كعان داظرعاب ينت عرص باعارا اللع ر   كعا

كعان صعالح يرلعك الر يعر معن الخلعال تجعلع    الربي  وودص يحري ذلك الجرال الرا يشتهي أن يتروق  كي األيعام 

كانع  هعرص أقهقع  منعر طاولتع  التعي    موض  ثهة الر يرين و موض  إعجاب ومح ة األهي و األصدقاء والعاظلة

  و الشوارع الترابية  يوت الطينيةبين ثنايا تلك ال ,قضاها في أوياء قامشلو

ال تتركر أم  أن  أودث مشرلة فعي الحعارأ أو     كان منر طاولت  م االب لرلك الرا يرنح ما يستطي  إلسعاد اآلقر 

 ل    كان ذكياب يتجول م  أبي  ق ي أن ي لغ سن الردرسة فهد أو   أبوص ك يراب  غير ذلك و ال وتى كي الرهربين ل  

ومع     بلعغ قرعة التهعريي فعي التعامعي مع  كعي الرحعي   فران ك يعراب بخلعال  الحريعدأ يرن ياارق مجالس الر ار 

 ،ن ياعاب إلعى أبععد وعد ،كعان نروذاعاب يحتعره بع    ذهاب  إلى الردرسة أكد أن  من األذكياء و الرتاعوقين فعي صعا 

لردرسي كان يعطي  سراف وتى أن ملروف  ايرلك قطاب اريهب فهو يتهن رس  الرلرات والحروف   كان يررص اإل

  ألقوات  فهد أدرك منر ذلك السن أن علي  اوترام أقوات  ال نات و كرلك الش اب

 يحلع  بعوطن يرعون   بأشياء تجعي من ويات  ووياأ أسرت  راظععة واريلعة  ,ومنر صغرص كان يحل  بأشياء ك يرأ

قععادراب علعى ال ععو  برععا فعي داقلعع  مععن    فيع  قععادراب علععى العترل  بلغتعع  وقععادراب علعى عشععق  األلععوان التعي يريععدها 

   وبدأت هرص األوهم تر ر م  ك رص  عواطف واناعاالت

فخععهل الررولععة اإلعداديععة بععدأ وعيعع  الهععومي ي هععر بوضععو  وبععدأ يععدرك قلوصععية شععع   دون أن يععدرك تلععك 

  األساليي التي يرون فيها قادراب على الرطال ة بحهوق ذلك الشعي الر لوم

تهول في أعراق   ،تطلي من  الرجيء ،كان  ثرة صرقة من بعيد تنادي  أن الج ي بحااة إلي ,ك ر صالح وأدرك 

إن الدم ينزف وإن ار  الوطن بليغ وعريق، كان  لللرقة أثرها فعي رووع  فأقسع  أن يرعون ابنعاب لعرلك الج عي 

يسعتطي   وأن يروت في وضن  ويان بين صعخورص فعالروت فعي وضعن الج عي معن أاعي العوطن هعي أروع لووعة
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بدأ ينري فرعرص  ،أن يحري أفرارص ويتج  صوب ذلك الحل  اإلنسان أن يرسرها إذا شاء هررا كان يحل  وهررا قرر

يعشعق وعشعه  لحضعن أمع ، ويهرأ ك يراب ليرعون قعادراب علعى العطعاء، كعان يعشعق الرتعاب كعشعه  لتعراب العوطن 

   يحل  ب  ويرغي في الوصول إلي  يعشق السهر ألاي شيء ،أصدقاظ  وأقوت ، شوارع ويّ  وأزقتها

كعان ولرع  أك عر وأك عر ولرعن  ،ك ر صالح وك ر ولر ، درس معهد الرراق ين الانيين ول  يرعن ذلعك أبعداب طرووع 

ال عروف الرعيشععية ألسعرت  والعع  دون تحهيعق الر يععر مععن طروواتع  علععى اللععيد التعليرععي فهعد كانعع  درااتعع  

ن ذلعك بعدأ يعدرس لينهعي واا ع  كطالعي نعااح واسعتطاع فععي ذلعك فهعد تخول  للدراسة الجامعية وعلى الرغ  مع

تخعر  معن الرعهعد دون تعأقير وأنهعى بعععدها الخدمعة العسعررية ليععود إلعى ال يعع  بععد سعنين وليرسع  معن اديععد 

أوهماب كان  قد ك رت مع  ف دأ يرم  ما كان يؤمن ب  وما هو قادر على فعل  في ال روف الرتاوة، تععرف علعى 

بعدأ يتعرعق فعي قعراءأ أفرعار  ،ومعن هنعا بعدأت تجربتع  السياسعية الحهيهيعةمن وزب العرال الرردسعتاني أعضاء 

PKK  بععدأت هععرص األفرععار تتسععرب إلععى دمعع  وترتععز  برووعع  وليهععرر الرويععي إلععى ا ععال ، ويععؤمن بهععا بعرععق

 ،دو وهرجيتع ذهعي وهعو يعدرك صععوبة النضعال وقعوأ العع ،كردستان ليتحهق ولر  في الحريعة والععيا الرعري 

ذهي دون أن يودع ألنع  أدرك أنع  ربرعا ترعون دمعوع أمع  أقعوه معن ولرع   ،ذهي وفي داقل  ألف أمنية وأمنية

مع   ،تعرك ذكريعات عريهعة وك يعرأ مع  العاظلعة، مع  الرفعاق وربرا ن رأ أبي  تخرد في  ذلك التطل ، ذهي بعد أن

كعان سععيداب برهابع  وأرسعي صعوراب معن هنعاك وهعو يعرق  مع   ،ذهي إلى الج ي وعانق تراب الوطن ،األصدقاء

رفاق  لعل  فروة لهاظ  برردستان، كان يحري سهواب ياتخر ب  ويؤكد من أعراقع  أنع  سيناضعي ك يعراب ك يعراب معن 

 أاي تحرير كردستان  

دص ورووع  ي تلعك األلعوان بيعويرغعي أن يحرع (األصعار –األبعي   –األورر  –األقضر كان يعشق ألوان وطن  )

  ذات يوم استشهدداظراب، يرغي أن يران بتلك األلوان إذا 

ك  الحل  اريي، وماذا يرلك الرردا غير الحل  والرغ ة في تحهيه ، يرلك اإلرادأ والعزيرة يرلك تااصيي الربي  

الرهروععون وكي ذلعك يخولنعا أن نرلعك معا نحعن نريعد، نحعن الرعرد  ،يرلك أنهاراب وا االب وسهوالب  ،وقسوأ الحديد

 وتى الرمق  

هو الدم إذاب سندفع  ثرناب ألوهمنا، هي الرو  سعنهدمها ثرنعاب لرغ اتنعا ومهدسعاتنا، هعو العوطن أغلعى ولع  نرلرع  

 وأاري ول  نشاء بناظ  قري اب  

قر  صالح إلى ذلعك الحلع  و أراد أن يحهعق معا يريعد فعروه بدمع  تعراب العوطن ومعنح تلعك الج عال رووع  وكعي 

وين يداع ك نسرات ذلك الوطن وأن  بين ذراعيع  مرعداب مرزواعاب بأعشعاب  ك  أن  ع ي  أيها الشهيدتااصيل ، 

   نيسان، مرزوااب بطع  العسي ورويق الورود، مرزوااب براظحة الجنة وتااصيي اآلقرأ

معا كعان نعل  أنك ما كن  تريد الروت ولرن هو ثرن لتحهيق الوطن، ما كن  تريعد أن ترعوت ولرعن الع لن قانعك و

ما كن  تريد أن تروت ولرن  الرغ ة في التضعحية ومعنح السععادأ لاايعال الهادمعة، معا  ،قادراب على إقااء آثارك
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 امعرأأكن  تريد أن تروت ولرن هي مشيئة التعاري  فعنحن نعلع  أنعك كنع  تريعد أن ترعون م عي كعي الراعال تحعي 

 لك طن كان أك ر بالنس ة اظلتك ولرن عشق الووتعيا معها كرا يعيا اإلنسان عادأ وتتسامر م  أصدقاظك وع

لتهول ألمك إنني أو ك أمي فاعرريني على الغياب   نعل  ايداب أنك ق ي أن تتناس الناس األقير ن رت إلى السراء

ولتهول ألقوتك إني راوي ألالر   فأعرروني أني ما استطع  إرسال قوس قز  إلير  فوقتي ما كاعاني، ولتهعول 

أقدم  عربوناب لعشهي لر ، هرا دمي فخر من  ما تريد وامنحني لح ة أقول فيهعا ألبعي ع عي  أن لشع ك هرا دمي 

نروت من أاي الوطن فه ت ك وارف  من عزيرتك وكعن أبعاب لرعي الشعهداء، وألقعول للجريع  امنحعوا دمعاظر  لهعرص 

 بغزارأ وليستهر في أعراق أوالدنا   اريهب وردياب، ليأتي الار  غداب السهول ليأتي الربي  داظراب كرا نريد ناصعاب 

ل  ترن بندقيت  تاارق  وتى لح ة موت ، أراد أن يرون فداظياب مضحياب بناس  في سع يي إنهعاذ معا ت هعى معن رفاقع  

 هناك، فاستشهد صالح وكان ك يراب وع يراب في ذلك  

وتعركرت أوالب أمعك وأقوتعك نعل  أيها الشهيد أنعك ن عرت إلعى السعراء وتعركرت سعريعاب كعي أصعدقاظك، كعي ويعك، 

ووالدك، تركرت تلك الررأأ التي أو  تها ذات يوم ول  ت ح لها برا في قل ك، تركرت تااصيي مدينة قامشلو وقل  

 للجري  سنلتهي لنؤكد أن وي الوطن ال يروت وهو أع   وي وهيهي في الرون  

على تلك الحهول، م ارك دمك على شعع ك، ك  أن  ع ي  أيها الشهيد فر ارك دمك على تلك الج ال، م ارك دمك 

 م ارك دمك على كردستان وأطاال كردستان وكي كاظنات كردستان، وست ق أبدب في ضراظرنا وياب قالداب  

 

 

 2007ملف الشهداء العدد ال الث" شيهن"  

 

 

                             

 

 

 احتراق               

   العريق إلى الشهيد صالح ) باهوز( في غياب

 

 على حافة الحلم 

 بدأ الدم يتساقط 
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 قااحتر

 

 

 إلى الشهيد صالح ) باهوز ( قي غيابه العميق

 

 

 على حافة الحلم 

 بدأ الدم يتساقط

 الجرح بليغ ونازف 

 من سيكون سيد الربيع

 !في هذا السهل المزركش ؟!!      

 من سيقرأ فصول األمكنة

 !  التي كانت باألمس وطناً لي ؟!!      

 من سيغني 

   ألم الجبل ونزيف الطير ؟!!!      

 هذه أصابعي مثل عشب يابس 

 حين الوداع سيحترق أوالً 

 حين الرحيلسيحترق ثانياً 

 وسيحترق أخيراً حين الخلود 

 حبيبي أنت منذ المطر 

 وحبيبي أنت حتى انتهاء الغياب 

 تسكن تلك المسافة البعيدة 

 تحمل أشجاراً وباقة رغبات 

 عينيك  تغمض
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     وتنتظر والدة كردستان

 

 

 


