
 الوطن تسقيه الدموع وتحييه الدماء

 

نعم إننا فقدنا في ليلة منن  ،جديد ها هو الشهيد الرفيق حقي يركب األهوال ويكتب بدمه ميالد فجر  

 .كل عنفوانال يهاب الموت ويعشق الحرية رجالً  ةردليالي الشتاء البا

كنان  ولد الرفيق الشهيد في قرية صغيرة ومنن عاللنة فقينرة تتنمل  منن سنتة أخنوة وأخنت واحندة.

همننه األساسنني أن يبحننق عننن لقمننة العنني  كننان الرفيننق الشننهيد شننهيد المحبننة وصنناحب رسننالة 

 التسامح كان صبوراً وفارساً شجاعاً ومنبعاً للحنان.

 سل حيق عمل في مجال الصناعة وأبدع فيه. كان الشهيد حقي ذكياً مبدع يهوى األمل ويرفض الك

كان دالماً يقول إنني أطالب بالحق وأتمنى أال تسود الجوهرة الثمينة تحت أيدي األخوة كهذا الطلب 

 اإلنساني. 

من الظلم واالضطهاد فقرر السنفر إلنى دمشنق ليعمنل ويسناعد أهلنه  اً لقد عانى الرفيق الشهيد كثير

اك تعر  على بعض األصندقاء فني الحنوب وبندأ يتعامنل منر أفكنار الحنوب بكنل مثالينة وحرينة وهن

 واحترام  .

)معصنوم قورقمناوف فني  ةعاد الرفيق بعد فترة وجيوة إلى بيتنه وعنرض فكنر التحاقنه إلنى أكاديمين

 لبنان ولم يلق أية اعتراض من أبيه. 

لشنهيد حقني ليكتنب بدمنه قصنة البطولنة منه وأوجاعنه أنطلنق امن هذا الجو الحوين ومن وسنط لال

والنضال علنى صنفحات التناريس مسنطراً بنذلك ملحمنة تاريخينة خالندة منن أجنل النوطن. كنان يقنول 

شهيد: )الوطن تسقيه الدموع وتحييه الدماءف وهكذا بقي الشهيد فني عملنه النضنالي إلنى الرفيق ال

ي الشننهادة يننا أمنني تحلننو معهننا لدتننه: كننان يقنول لنناوتقننول و 1991أن وصنلنا نبننم استشننهاد  عننام 

ينا "الحياة ولوالها لضاع الحق وأنتصر الباطل وساد الجهنل والخنراب وتقنول أيضناً أنني قلنت لنه: 

بني في جسدك دماً أعطيه لوطنك أبذله من أجل بسنمة األطفنال. إذاً كنان الشنهيد عننوان ألسنطورة 

 كردستانية. 

قه إلى أن وصل إلى الشنهادة وكننت دالمناً أقنول تقول أخته: لقد تبلور العشق الكردستاني في أعما

 جعل شبابك جسراً للعبور إلى مرافئ الحرية. اله 

 عهدنا لكم يا صانعي تاريس كردستان المعاصر أن نسير على دربكم إلى النصر المؤور. 

 الخلود لشهدالنا 

 عا  القالد أبو قالد الكونفدرالية الديمقراطية  
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