
 الشهيد آيدنلمحة عن حياة 

 

الحياة و صرخة في وجه الطغيان و االستعمار و هذه الصرخة ستدوى في االفاق ان الشهيد صرخة في سبيل 

أبدأ حتى تتحقق األهداف العظيمة و بهذا ستصبح روحه التي قدمها قربانا لحياة حرة لروح الماليين من أبناء 

 شعبنا و مشعال مضاء لنا في نضالنا .

بددة اردسددتانية فقيددرة الحددال و درم حتددى المرحبددة ولددد الرفيددق آيدددين فددي قريددة خالددد ابددو حيدد  اددان ابنددا لعا 

االعدادية و نتيجة لضغوطات العدي  الصدعبة تدرل الرفيدق الدراسدة و حمدل مسدلولية العا بدة بعدد وفداة أخيده 

األابدر بقنابدل العدددو التدي  رعهددا عبدى الحدددود و الرفيدق آيدددين ادان أبددن لعا بدة تتددنلف مدن سددتة أط دال و بعددد 

 \القوريا  \ايضا بقنابل العدو قرر الرفيق آيدين أن ينتقم من العدو و اان يعمل في  استشهاد أخوه األصغر هو

 تعرف عبى الرفاق و اان يقوم بمساعدتهم ضمن اماانياته . 1983و في ذلل الوقت سنة 

و بعد ها قام بنقل الرفاق عبر الحدود و أصيب الرفيق في الحدود ثال  مرات و لانه نجا منها  و بسدبب قدوة 

 1988ع مه وقوة ارادته قام ببعض األعمال و أصبح بذلل معروفا من قبل السبطات السورية و اعتقال سنة 

يقول دا من بعد االفراج عنه واان  1992ومضى في السجن مدة خمم سنوات حي  تم االفراج عنه في عام 

انه لم يرى في حياته اشرم واقذر من البطات السورية بما تمارسه من تعذيب وبذلل ا داد عشقه وحبه الى 

استشدهاد  1992\10\8الحرية واالستقالل وبد االفراج انضم  الرفيدق ايددين الدى الحد ب مدن جديدد وفدي يدوم

ض عبى خروجه من السجن عدة اشهر واان هذه رغبة الرفيدق الرفيق أيدين عبى أيدي العدو ولم يان قد انق

 الشهيد حي  اان يقول دا من:

اريد أن أموت موت" االشراف والنبالء لاي يبقى رأم عا بتي وأوالدي واردستان مرفوعدة وبالرفداق الدذين 

 ضموا بان سهم وأرواحهم رخيصة من أجل تراب الوطن واستقالله .

 طاه وأن نقاتل في سبيل القيم التي قاتل من أجبها.فعهدأ لبرفيق أن نسير عبى خ

 

 2007مبف الشهداء العدد الثال " شيالن" 

 

 


