
 مشعل الحب

.قلبي وصدري بركانا من النار الملتهب. لم يعد توجد مجاال للمزيد ................لقد امتألت

من بركان. تمر اياما وشهور وانا احاول كتابة ما يدور في ذاكرتي تلك الذكريات  اللتي مررت 

نفسي بمزيد من الصدق وتطهير  فيها الحقائق المرة والحرب اللتي مرت امامنا.واحاول اقناع

اضمك  باعلى صوتي لتصل الى االعالي السماء ووصوال ذاتي  من كافة انواع الكذب لكي ان 

الى العرش فتنزل دموع لتطفئ تلك النار المشتعل في داخلي الرتاح من المي وفي هذه اللحظة 

ورتك ورفاقك التي التي تمر في االفكاري اسعد واجمل اما في واشهدها حزما امام عيني ص

فكم اتمنى افراغ ما في داخلي من الغليان الدموع ..عشت معهم بروحك الوفي المخلص

 والحزن غدتي ممتلئ بالكالم ونطق اسمك منقوش في صور امهات الشهداء

فالعطاء ال تليق لنا. الن نورك التي تضيئ  امامنا جعلتنا ان د..............نعم يا رفيق الشهي

التي كانت فيه انت  ورفاقك الشهداء اللذين عشت معهم من قبل فراقكم والتي  نتابع طريقك

تحملت الصبر وثم الصبر وكلما تصاعدت مقاومتنا في التار بدمائكم التي يقهقر قلوب الخونة 

واالعداء الذين  يتامرون على الشعب بالحداع وتامر عن الحزب وقيادته لم يقدروا ان يقفوا 

ر صالبة وقوة من ذي قبل وافراغ كافة محتوى كافة االفعال تنا اصمت اكثامام اقدامكم وثور

الدنيئة التي كانت ان تريد يعانقا في مسيرة حرية شعبنا وارض كردســــــــــــــــتان 

 الحبيبــــــــــــــــــــــة

م  في 1970( في سنا .ولد الرفيق الشهيد البطل)رفيق شيخموس.........من هو مشعل الحب

جزء من الكردستان الجنوبية الصغيرة منطقة عفرين ناحية معبطلي وترعرع ضمن عائلته 

وطنية حالتها المادية ميسرة وترعرع في احضان محافظة حلب التي يتميو صفاتها المتقدمة 

حيث درس في مرحلته الدراسية وخاصة مرحلة الثانوية من دراسة التي كان متفوقا فيه 

عن طريق احدى الكوادر الذين APOعلى ايدولوجية  الحزب والقائد  واثناء ذلك تعرف

يناضلون ما بين صفوف الجماهير هكذا ترك  السنوات عديدة من دراسته ورائه وهو في  

من نضال بمدح حماسي  ومندفع بهذا في ايصال الجماهير الى معرفة  ربوع شبابه واقترب

الروح اكتسب حب الشعب واصبح محبوبا ما بينهم احقائق الثورة ومتابعة مسيرة القائد وبهذا 

وكان صاحبا لبرنامج ثوري من اجل حماية قيم مبادئ الحزبية وتطويره وتطبيقه في الواقع 

ونتيجة حبه لمطالعات والعلم رويدا رويدا نضج ثوريته على اثرة اتخذ قراره النهائي واضم 



بالنسبة الرفيق شيخموس اعوامه 1990-1989االعوام          م1989الى الحزب  في عام 

 مقدسة وعظيمة من ناحية معرفة الحزب جوهريا وروحيا بازديا وارتباط  بالحزب والقائد

بالتاكيد كان الرفيق شيخموس كان دائما منتظرا في هذا المجال وقد ............هكذا استمر

صر اصح صديق الوفي اعطى العلم لكافة رفاقه الذين عاشوا معه في الحياة وفي النضال والن

وفي كل االوقات وحتى في  ايامنا الراهنة الن النصر المحقق ياخذ قوته  من هؤالء الرفاق 

االعزاء والنصر كان دائما حليفهم وشريك حياتهم الثورية وباخالق الثورية الالحدودي وبقوة 

كافة فئات المجتمع  امتالكه لروح البرائة كان منبرا  كافة االعمال السلبية وااليجابية ما بين

وصفاته  الوفائية واالخالص والذكاء الفائق لبى الحزب طلبه التي كان يصر عليه كثيرا هو 

م وبهذا القرار 1991االنضمام الىال دورة االكادمية التدريبية معصوم قورقماز البطل في عام 

التي كان  التي اتخذه خطى خطوات بارزة في الحياة وكان يعطي المعنى  لكافة الخطوات

يخطوه الحزب في المسيرة الحرية وحرب كثيرا ضد الالمباالة واالهمال الشخصية الن هدفه 

االساسي كان عطئ  بكبريائه الجل شعبه شعبا مثل شعب الكردستاني التي يتطر الى التنظيم  

يم تاريخيا والى قوة القرار في الروح المسؤولية بالوحدة قام  الرفيق في بدايتة المر  تنظ

نفسة   وتقوية شخصيته ليكون الئقا بالمهمة التي  تقع على عاتقه  من قبل قيادة الحزب 

وبهذه المفهوم السليم استطاع الوصول الى كثير من الحلول واهدافه وتقديمه الى الشعب 

وتشويقهم في  التعابير ولالتحاد مع المسيرة الحرية وكما نعلم في الدورة التدريبية تخرج 

نا كافة الرفاق يقومون بكتابة تقاريرهم ومطلبه االول واالخير كان يطلب دائما من  نتائج وه

قيادة الحزب ارساله اتلى جبهة الحرب الساخنة ليشارك جنبا الى جنب مع الكريلال في 

 عملياتهم

 المعادلة  الحرب الغير  العادلة التي كان  يقدم من الدولة التركية تحت ادارة اليفارمثية الربعة

نتيجة الهجمات المستمرة من قبل الدورلة التركية  1992عام وفي تلك االعوام وخاصة 

وبمساعدة  القوى الرجمية  في الجنوب الكبير لم يحن الوقت مناسب الجل دخوله الى ساحة 

الحرب وبقي ما بين صفوف الشعب وبروح المسؤولية  وبدون تردد ناضل من دون توقف 

دسة التي كلفه الحزب و لبني هذه المهمات باندفاع وبروح ودفع مسؤوليات ومهمات مق

مضميلالنهاك في تطبيق بالرغم من ذلك مرة ثانية طلب من الحزب للدخول الى صفوف 

توجه  1992 الكريلال  واخذ مكانه مابين جبهة  الحرب وفي هذا السياق نفس العام واواخره

كم كان شعوره حاسمة وخياله التي ال توصف ابدا Guney Bate الى ايالة الجنوبية الغربية

وهو في طريقه الئ ساحة الحرب انضم الى احدى مجموعات االنصارية في جبل 



في البداية قام المحاربة المفاهيم الخاطئة التي كان يظهر في تلك الجبال engizekانكيزك

م من القائد لم التي كانت تنحرف وتخرج خارج النهج الحزب وعلى اساس تربية التي تعل

يتوقف ابدا ضد خطوط التي تعيد المر المرحلة ولكن بعيدا عن مصالحه الشحصية  ولهذا 

السبب  ببقام بحبك  المؤوامرات واالالعيب وتقوية االفترائات على رفيق الشهيد شيخموس 

 وهكذا لم يواصل  مسيرته نضالية اال  فترة قصيرة مابين صفوف الثورة  تم اغتياله من قبل

الخونة  مع سبعة عشر رفيقا في منطقة  كوني باتة واالخص في منطقة امانوس على اثر 

 تعذيب وحشي على االيدي هؤوالء المنحرفون عن منهج الحزب

وخلودلهم..نعم استشهد ر...هكذا انضم الى قافلة شهداء االبرا...................شهيد المخلص

ان الذات  من تلك المجموعة الرفاق االبطال بعد ان ابدى المسمى ايات الشجاعة والنكر

وسجلوا ارقى رقما عظيما لهم في صفات التاريخ واستطاعوا تحطيم قيود الخونة و الذين 

كانوا غامضين مابين صفوف الثورة التحق بقافلة شهداء الحرية . لك مكانا مقدسا في التاريخ 

فاه واالذن وعيون لن تغيب ابدا امتلك الكردستان واالنسانية وصورتك واسمك وصوتك على ش

طالما نحن احياء ونداوم مسيرتك في الخلود والحياة . انكم احياء في القلوب هجاء  ورايتنا 

نعم من هو الذي يولد ساعة رفاقه ومن  هو  ..الحمراء على سمائكم ورمزا لذكراكم الخالدة 

ام وسقيت تلك التراب بدمك الذي يتكلم في ترابه ويفهم في ذكراه في نفوس باالجالل واالكر

الذكي من ارادة الحق واالنسانية لالجيال المستقبلة ولعله بهذه الدم الطاهرة الذي سقى 

 انت ربيع اتي زهرة االمل. االمنيات يتفتح في وجوه  .االرض وسارت االشجار تحيى من جديد

 تكملة 

 كتابات الرفيق مصطفى علوش

 

لما كانت لناو شعبنا من بعدك هذه القوة الخارقة لنا ال  االطفال واالمة  لوال روحك المضيئ

عزة وال كرامة مشرفة وهكذااولئك لنا طريق الحرية نحو االمام وفتحت كلفة السبل امام 

.وغياب الالحدودي جعل منك قوة في ..الشباب والفتياة هذه االرض لتبني ضياء العالم الجميل

تلك  ..ول الى مرتبة المشرفة والمعانية في الحياةالتصميم والتصدي االصرار في القرار للوص

االمم التي تفتقر الى شهدائنا فاننا نراها فاقدة معرفتها وعلما في الحياة وعيشنا في الحياة 

تاخذ قوة مثلك الميراث الذي تركته لنا هؤوالء الشهداء االبطال. ان اعظم شيئ في الحياة 

ن خالل االشواك الخطر ليصل الى زهور السالم االنسان هي سعادة المرء بان يخدم وطنه م



وعقال  طالبته ومصر في  .جميل لوجه مبتسم.قلب واسع وكبير ينبض رمزا للنصر واالنتصار

تحقيق الحرية. وجدت هذه الصفات المجيدة في شخصية رفيق الشهيد والذي تحلى بالفوالذ 

وكل ماحوله بدأ يشير بخوة  .حياةالفكري وااليدولوجية الثورية برنامجا من النار تكتب في ال

خطوات نحو االمام وبشرهم بالنجاح والتوفيقز انت منارة االرض وما فوقها ضوء في السماء 

زين  كردستان ..انار العالم باجمعه ..بما حولها شمعة اليالي تشتعل وتضيئ عيون الجميلة

قام ببناء  ارضية  .لمظلمةالحبيبة بدمه..نبأ االنسان من جديد وانقزه من حلفاته المخيفة وا

وبذلك كافة جهوده المكشفة للوصول الى االهداف المقدسة والنبيلة   .قوية النشاء انسان الحر

ومثل كافة الشهداء االبرار جعل التاريخ يفتح  ..وحقا توصل الى هدفه الذي كان يطالبه

ل هؤوالء ينحبون ومث ..صفحاته من جديد. نعم هذا هو االنسان الذي كان يكافح وهو مبتسم

ولم يكن  ..فورا ويستطيعون خلق المستقبل وتصحيح وتسيل  دورية لالجيال وهكذا كان حياته

 ...........حلمأوهميأ

 من اهم الحقائق الشهداء هو حقيقة الوطن المقدس                           

 شيخموس بقلم رفيقة شيالن........          مع تمنياتي واحتراماتي الثورية  

 

 املي الكبير هو القاء باخي الشهيد    

 اهداء الى روح الشهيد   

ما اجمل ان يتم القاء االخت باالخ وهم معا ضمن الثورة وفي جبال الكردستانمااجمل ان يمثل 

نماذج جوهرته والرفاقية معا وبقيم نبيلة والمبادئ االنسانية.. لقد ظن في قلبي  االنسان

حسرة في رؤية اخي قبل استشهاده في ساحة الحرب رفيقي الغالي ربما كان هذه الفترة 

االخيرة لم نرى بعضنا البعض التعرف على احاسيسك  وبماذا تفكر نعم المهم لنل سنظل غلى 

مدافعون عن القيم الحزبية وااليمان بهم بالرفاقية التي يؤمن الحب   المبدأ االنساني وسنظل

 ؟!!!!!!!ولكن..ويطور االحترام الحقيقي ربما الفراق يشكل جزئا من الصعوبة مرتبطة بالقيود

االمل والثقة ال يفرق بين االخ واالخت وحاولت ان اراك وانت امام عيني . حاولت رؤيتك 

يا اختي  .تسم  وتقول لي . اتيت خيرا الى ساحة الشرف والكرامة فيزيائيا .. جسديا وانت تب

 .. مهماشيالن ليس 

 انني اراك كل يوم وحتى في االحالم وكل االعياد



 اراك في خطابات الرفاق 

 اراك في االرادة الرفاق االنصار

 roj basاراك في كلمة صباح الخير

 التقينا في تراب الوطن بنسيمها وورودها

 اخي الشهيد سامحني لم اعرف بانك رحلت 

 .....................من دون وداع او اللقاء

نعم تاخرت قليال لدخول الى الوطن  اه والف اه اشم رائحة تراب وطني التي رويتها برائحة 

 دمك الذكي

 انا اختك شيالن لقد كبرت كثيرا  واالن اصمت نصرا مابين صفوف االنصار  ....رفيقي الدرب

 اناضل

 اكافح على دربكم

 مع تمنياتي واحتراماتي الثورية

 

 

 

 


