
 

 الشهيد نوري مثال للمثقف الثوري الملتزم بقضية وطنه وشعبه

 

 المعرفة -الجهل والتخلف –ذهان الظلمة والنور عن المثقف الثوري يتبادر إلى األ عند الحديث

 لى درجة التضحية.إزدهار إلى النور والمعرفة واالنسانية والفكر ودور المثقف في قيادة اإل

لعلعم وارتقعت كلمعة ابع اففي ظلمات الجهل والتخلف انبثقت شععلة المعرفعة والفكعر وتفتحعت منع

علعى التحليعل.. وانتشعرت فعي كافعة  لى مرحلته يسعتطيع فيهعا القعدرةالحق وأوصلت باإلنسان إ

ثقععف الععذي وعععى للبشععرية كافععة كععل ذلععل بفضععل الم نحععاا العععالم لترتععوي منععه ولتصععب  ملكععا  أ

نية نسعانسعانية  والشععا الكردسعتاني العذي كانعت بعثد  تمثعل الحضعارة اإللمسؤولياته تجعا  اإل

زمنا طويث لكنه غاا عن الحضارة والعلم والمعرفعة نتيجعة تعرضعه لثحعتثل معن قعو  ععدو  

 للحضارة والتقدم. 

والدة  للعلععم والتقععدم والحضععارة  لكععن الععزمن والتععارين خانععه  إال ان   نععم كانععت كردسععتان منبعععا  

مصادفة وأحيانا ترثه ا حيانوري الواعي لمهامه ومسؤولياته اإلنسانية والذي يأتي أالمثقف الث

ن التي تجسدت في حزا العمال كان فكر المثقف القائد الوطني اإلنساني عبد أوج اآلجيال. فاأل

لعى شعاط  إربعان لسعفينتها  يديولوجيتها ومنقعذوها بلى فلكل مرحلة من التارين أ الكردستاني.

القائعد العظعيم وبعو و مان والحرية.. فكعان للمجتمعع الكردسعتاني هعذا الفكعر العصعري المقعد األ

ديععد لمثقفيععه لكععي يلعبععوا دورهععم الكردسععتاني وبالتح الععذي مععن  الععروج بكععل جوانبععه ل نسععان

 خذ مكانه بين مجتمعات العالم.نحو الحرية والديمقراطية ولكي يأ ساسي في قيادة المجتمعاأل

متعه أنعه وتجعا  وط والرفيق نوري مثال للمثقف الثوري الذي نمت لديه ح  المسؤولية مبكرا  

خعذ أتعرف على فكعر القائعد العذي  1987ثناا دراسته الجامعية فرع الهندسة الميكانيكية عام أ

لعى تلقعي الدراسعة نعوري دراسعته الجامعيعة بعل انتقعل إ ينمو معه  ونتيجة لذلل لم يكمل الرفيق

معي الوطنية في كيفية قيادة المجتمع نحعو الحريعة والتحريعر  ومعار  العمعل السياسعي والتنظي

قد كان مثاال و 1988مية معصوم قورقماز في عام كاديماهير وتلقى دورة تدريبية في أبين الج

نضععاله بععين الجمععاهير لكععن نتيجععة  للمثقعف المجععد والنشععيط فععي حياتععه العلميععة وتععرجم ذلععل فععي

فانعه  16/1/1991طلبعه فعي لى سعاحة الععزة والكبريعاا لبعى الحعزا إلصرار  الدائم لثنتقال إ

ي احعد كتاباتعهم معا شععرت بالحيعاة لى الوطن حيث يقول فه تبدأ يوم ذهابه إن والدتكان ير  إ

 خر قطرة من دمائنام.ردستان التي نناضل من اجلها حتى وال وأنا في ربوع كإ

حتعى  أمي عندما أعمل أنا ورفاقي ونجاهدلى والدته يقول فيها:م وفي رسالة له يوجه كثمه إ

ل نعمل من أجل الجيل الجديد نفسنا بال نعمل من أجل أ هد بهاخيرة التي سوف نستشاللحظة األ



طفالنععا الععذين سععوف يولععدون مععن جديععد كععي يعيشععوا بسععثم وفععي ظععل دولععة كرديععة القععادم وأ

 مستقلة...م.

م معا نعدمت يضاأيمان الذي ال يتزعزع حيث يقول للمعنويات العالية واإلرادة واإل لقد كان مثاال  

أن يمد بعمري وأنا في ربوع رجو من هللا مشرف ولكن أولن أندم عندما اخترت هذا الطريق ال

 كثر وارتوي من ينابيع وطني وانتقل بين ربوعها....م.كردستان أقاتل وأناضل وأقاوم أ

 اط بالجمعاهير وهعذا معاوتميز بالحنان والعطف وحا الصداقة والروج الرفاقيعة العاليعة واالرتبع

 رسائله للعائلة. كان يظهر في

ومن اهتماماته أنه كان مولعا بالثقافة والمعرفة ويشجع زمثئه ورفاقه على المطالعة والبحعث 

ع المتفجعرات والقنابعل وضععها  باإلضعافة إلعى وكانت له مساهمات خثقة في كيفيعة التعامعل مع

غعاني الكرديعة الكثسعيكية. ألبعه للفلوكلعور والتعراث الكعردي وادبيعة والشععرية وحاهتماماته األ

تنقععل الرفيععق نععوري فععي عععدة سععاحات مععن سععاحات الععوطن وان يحتععل مكانععه بععين الرفععاق مععن 

داريععة وسياسععية وتدريبيععة وعسععكرية وكععان لععه شععرف المشععاركة فععي الكثيععر مععن إمسععؤوليات 

 1994محققا النصعر تلعو النصعر  وفعي ععام  شجاعة ضد الجيش التركي العمليات العسكرية ال

هو في منطقة ديرسمم كوج كريم وفي عملية جريئة وبطولية ضد الجيش التركي وبالتحديد و

استطاع الرفيق مع مجموعته أن يلقنعوا الععدو درسعا على قمة جبل فضل جرت معركة حاسمة 

في الفداا والمقاومة. وان الشعا الكردي الذي انتفض مجددا للدفاع ععن قضعيته مصعمم علعى 

اجعل نيعل حريتعه وكرامتعه وانعه لعن يخعاف المعوت وسعيعلم الجبنعاا بذل كل غعال ورخعيم معن 

لعى قافلعة شعهداا الحريعة إن انضعم الرفيق نوري في هذ  المعركة بععد أدرسا. وهذا ما ترجمه 

تاركا ورائه إرثا مقدسا للمثقف الكردي للسعير علعى هديعه. ونحعن رفاقعه فعي المقاومعة نعاهعد  

 طا  حتى النصر أو الشهادة.ونعاهد الشعا الكردستاني على السير خ
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