
 الشهيد نور حق

 اختار طريق المجد والكفاح

 

تقاوم وتناضل لتتحلى بروح وفكر القائد و الحزب,  وتكزون  التي من الشبيبات الشبيبة الكردية

لنفسها القاعدة التي ستقيم ما هدمه الشوفينيات  وتكون الشخصية الحرة الديمقراطية وتصبح 

طيزة بقيزادة القائزد صوت شبا, الكرد على ذرى جبال الحرية تحزت جنزاح الكونفدراليزة الديمقرا

 آبو.

منقسزم ومحتزل إن الشهيد نور حق أحد الشبا, الذين رفضوا أن يكون شعبه بال وطزن ووطنزه 

 رفض الذل والقمع والطغيان والظلم ... . من قبل دول

نور حق كان طالبزا  للعلزم والحقيقزة والعدالزة التزي تعيزد الحقزوق  صزحابها و  نزه لزم يجزد مزن 

  طريزق مظلزوم دونزان ورفزاق دربزه لمجزد والنضزال والكفزاح طريزق ا يعينه على حقه فاختزار

 .الطريق الذي يجعل الحلم حقيقة والحقيقة نشيدا  واإلرادة حياة والدماء مقدسة

وإليمانزه الشزديد بفلسزفة   كان نزور حزق طالبزا  فزي المرحلزة الةانويزة حزين تعزرح علزى الحزب,

القائد وجمزع مزن حولزه الطلبزة الكزرد في فكر عمق تالقائد والحب, ناضل بين طلبة المدرسة  و

ووجزه أفكزارهم نحزو القوميزة الكرديزة وحقيقزة القضزية وعمزق  ذين كزانوا معزه فزي الدراسزة ال

  وكزان يقزوم بواجبزه ان يزوب  المنشزورات و الكتز, آنزذا كز .لأفكارهم نحو الحريزة واسسزتقال

انضم إلى الرفاق وبقزي فزي الفعاليزات فزي الرقزة لمزدة   وطليعي كردي ه كشبيبيعلى أكمل وج

قزبض عليزه ودخزل  سنوات حتى 4 – 3أربع سنوات إلى أن انتقل إلى كوباني  وناضل ما بين 

حيث بقي في السجن مدة عام وبعد خروجه أصر بإرادته الجبارة أن يذه,  1993السجن عام 

عسزكرية والسياسزية والتحزق بجبهزة إلى ساحة الحر,  فاستجي, لطلبه بعزد أن اكمزل دورتزه ال

إةر اشتباكات مع قوات العدو التركي  فزي جبزل أنكزي 11/10/1994وأستشهد  1994الحر, 

 ب  وأنضم إلى قافلة الشهداء .

 

 

 سالم إلى مسافر                        

  إلى الشهيد نور حق                       

 



 أهدي  السالم أيها المسافر 

 السماءإلى ملكوت 

 وتحية عب وفخر 

 ر  حمراءوو باقات  به

 وألح بنرودة وألح قبلة 

 يمينا  و وفاء 

              *       *    * 

  أنت أقدم من الوجود

 فأنت الخلود والبقاء

 أنت التاريخ والمستقبل

 والمجد والكبرياء

 ها الدماءتوأنت السمفونية التي شكل

              *      *  * 

 كرت  باكرا  حجبت تذ

 والتحقت بقافلة الشهداء

 أبيت أن تكون ذليال  

 فتحديت كل الجبناء

 ونيرت التاريخ من الظلماء 

 واإلباءإلى الحرية 

             *      * * 

 علمتنا  أن الذل 

 هال  وفناء

 و أن الوطن ح, 

 وتضحية وفداء

 و أن الحرية س تصان

 بالدماءإس 

 و أن الشهادة عبم 

 وإحياء وبسالة

          *      *  * 



 أنت رجل من رجال هللا

 أبى أن يكون عبدا  لغير هللا

 استشهد عبيبا  بأمر هللا

 فاستحق بحق  رضى هللا

 ونحن سنكمل الدر, بإذن هللا

 وسنحرر كردستان إن شاء هللا

 

   *      *             * 

 

 

 2007ملح الشهداء العدد الةالث" شيالن" 

    

 


