
 

 أن جنونا في سبيل الحق والحرية خيرا من الرصانة مع العبودية

 

وبالشاهر اوو   1975في مدينة قامشلوا وبحييها هالليه عاا  

الحياا  الشاهيد خليال محماد سالي   استقبل الشهيد أولى نسمات 

ماان أساار  ةادأااة ن ةاال ماان ةااد ياادها وعاار  جبينهااا   أساار  

ن له   عالقة معهاا محبوبة من قبل الناس المحيطة بها وةل م

 ئاااهأيااام نمتااااا هااابع اوسااار  بعاااة  الااان   والن اااو  وا با

والمساعد  لغيرها والمصاالحة والبسامة ونقبال اوماوو بارو  

مرأة نرعرعه الشهيد بهبع اوسر  مع أخونه وأخوانه التسعة يعيله  أب عامال ووالاد  أنوناة 

المرألاة بامتيااا وانتقال منهاا للاى  أتى بلغ سن الدواسة،انتسا  للاى المدوساة ا بتدائياة وأنهاا

 اإلعدادية  

ولسوء اوأوا  المادياة وا قتصاادية ةغياره  نارد الدواساة فصاقل أفلااوع النووياة مان الرفاا  

البين ةان يترددون للايه  وهاو دون سان العا ار  فبارا   هاباه للاى العمال ماع والادع لماا بااقي 

فشااود فاي ال عالياات وساميا  1990أتى عا  أوقانه فلان يقضيها مع الرفا  في اال  اوأيان 

أيم ةان مناا  محبوباا باين وفاقاه ويمتااا بمعا ار  اجتماعياة جياد   1992بالمنطقة أتى عا  

 وللنر  لصراوع وطلبه من الحةب بالتحا  بالساأة الساخنة   

جمياع والاى  تديرس  الرفا  والرفيقا-متينا -هروو -أ تانين  –وأخيرا لبى الحةب طلبه فلانت 

اوط اا  الاابين يالعباون فااي الشاواو  ة اارار العصاافير والااى ةال منا اال مان اجاال قاي  الشاار  

 واإلنسانية  

 في البداية اوجوا منل  ان نعبووني  ن وسالتي يملن قد ن خر عليل  هبع المر   

وللان ةتبتهاا مت يارا   وعلاى ةلاي الحاا   ةال  أوت ان يصل هبع الرسالة  لليل  قبال عياد نياروا

عا  وانت  ب لف خير  أننا أ ن في ميدان الحرب نقترب من ا ستقال  والحرية   وأربنا فاي هابا 

( أارب سااخنة أةنار مان جمياع السانوات الما اية   عنادما يقتارب ال اي  العادو 1994العا  ) 

سااتان يتحولااون أمااا  عيونااه للااى ال ا ااي نحااو جبااا  ةردسااتان فااان جميااع أ اا او وصاا وو ةرد

  ةااريال ماان ةناارع خااوفه  وهاا  لاا  يعااد يعرفااون ماان أياان ينااة  الضااربات الشااديد  علااى و وسااه

 وصاووا منل ارابا

 ساأات نضاله وفعاليانه الحةبية النووية 



فلااان ي اطبنااا ماان نلااق المناااطق بمعنويااات عاليااة ووو  وفاقيااة   ن وقهااا أيااة وو  أتااى بلغنااا 

 لشهاد       الوسا  اوفضل نقليدع  ر  ا

 

أويااد أن أقااو  للاا  عناادما استشااهد يومااا مااا وياا نيل  خباار   استشااهاد  في اا  أن ماان مطالبااه  )

 نلونوا فرأين فهبع مهامنا وواجبنا الب  نقع على عانق الشباب والشابات اللرد(  

 شود      فعهدا لل  أيه اوبراو أن نلون لل  م لصين ونسير على خطاة  أتى الهد  المن

 وال لود لل  أيها ال الدين                                   

 

 


