
 العظماء هم منبع الحقيقة

 

تبقى قابعة على مهد الجمال  بعض الحقائق و الحقيقة الكلمات لقولال تكفي  أحيانا

قيقة الغالية والنفيسة والتي الحو ،وتخطفها من مملكة الصداقةال كلمات تأسرها 

مستوى   إلىولم تكتفي بحيويتها بل وصلت ت على حيويتها في كل وقت حافظ

من خالل جوهر نفسه ويحولها  اإلنسان إليهاهي التي يصل  لكلماتوأعظم ا أقدس

اإلنسان حدود؟ الحقيقة التي هل لقوة عمق ذات اإلنسانية .تتشرب من  كلمات إلى

 .تنبع في قلوب األحرار تتجاوز الحدود المصطنعة من قبل رجعيات

الجديد وانبتت في  اإلنسانها الحقيقة وسقت برحيق أبوة الكردية بقيادة القائد الحركة الشعبيأزهرت 

أو جمال قرية  أو إنسان ذاتيالحقيقة التي نقصدها ليست تلك التي تمثل حقيقة  .الحقيقة فؤاده اخضرار

تتجاوز  بها وعشناها وأحسسنا، بل الحقيقة التي وجدناه فحسبعائلة واحدة  أفرادعالقة بين جمال 

والشخصيات العظيمة التي   .منابع كافة الحقائق إلى هم الذين تحولوا ؟ذلك. من هم أصحاب الحقائق

. المتشبثة بالعدالة الحقائق حملت على عاتقها تمثيل كلضمن نضال حزب العمال الكردستاني   ظهرت

العظيم هو الذي يجمع  اإلنسانمحدود العطاء، ولكن  إذا بقىفرديا وضمن نطاق ضيق  اإلنسانيصبح 

لماذا الشخصيات  .اإلنسانيةالحقيقة  أصل إلىالنفس هو العودة تجاوز  .القوة في ذاته ويتجاوز نفسه

 فأنهملذا  .وتنفسوا من عبق األمل مع الحقيقة بكل قوة توحدوا  ألنهم ؟الموجودة في ب ك ك عظيمة

هؤالء لم يكتفوا بالموت  .اإلنسانية واألصالةبل فدائي الحقيقة  ليس من الناحية الجسدية نفدائيي

تركوا الموت في زنزانات  ،ونصر من المقاومة حياة  ،ا من الموت حياة وبزوغ جعلوالجسدي فحسب ،

ثقافة ال يملك كريمة وعظيمة واو حياة  أهدافاالذي ال يملك  اإلنسان ذاك الميت هو اإلنسانالماضي ، ف

.  ال تنطفئ شعاعهم أصبحوا مشاعل تنير دروبنا والشعلة تذوب وتنتهي ولكن هؤالء  . طبيعية

الشخصية بل التضحية الكبرى هو خلقهم  عن العائلة والحياة همنقطاعقط اة الكبيرة ليس فالتضحي

 . العظيمبنضالهم  حقيقة األمل

فكر  تان هي ساحة القائد ابو. حضن اآلالفوقبل كل شيء ان ساحة غرب كردس األساسعلى هذا 

ل الذين قبلوا الفكر بصدر رحب القائد ابو وتقدموا بكل نفيس في سبيله. وكذلك ظهر الكثير من العوائ

ه " او فيلو كما كان يصفن " باهوزجوافعائلة الشهيد  ومازالوا يتقدمون للثورة بكل نفيس وغال.

 -في الهاللية واإلنسانيةالوطنية والتي تقدمت بالعديد من الشهداء في درب الحرية  رفاقه من العائالت

في العائلة فإن أحدى أهم خصائصه الشخصية حب إن أردنا معرفة شخصية الرفيق باهوز  .القامشلي

كان يعمل في محل إصالح دواليب السيارات وكان محبوب من وسطه  ، مثال:اإلنسان واالرتباط بالكدح



متألُق في عمله وتقربه البارز كان ينظر إلى الجهد ليس فقط من الناحية الجسدية بل كان ينظر إليه من 

أكثر الخصائص التي كان يشد إنتباه  ،ي تعامله مع اإلنسان واآلخرالناحية الفكرية والمعنوية أي ف

الجميع روحه المرحة وخاصة حبه لألطفال والمسنين من العمر، ولكي يستطيع أن يعيل أسرته 

" وإنما كان يعمل إلى جانب عمله هذا في بيع "تصليح الدوليبوعائلته لم يعمل فقط في عمله السابق 

أجهد كي تكسب  " ذلك، وكان نظرته إلى العمل بأنه مقدس ومنطقه في العملالكعك والكاتو وما إلى 

وعلى هذا األساس احتضن الحزب وروح اآلبوجية بكل سهولة، وانضم إلى الفعاليات  "الحياة 

مع ظهور  والنشاطات التنظيمية مع الرفاق بعد أن ترك الدراسة وهو مازال في المرحلة المتوسطة، 

الشهيد باهوز بعمه  تأثر، حيث في روح هذه العائلة تبرعمت الوطنية كردستانية  الحركة التحررية ال

 إلىردستانية عمه بركات المعروف بوطنيته منذ ان دخلت الحركة التحررية الك وأبناءالشهيد صالح 

والشهيد مصطفى الرفيق مروان والرفيقة البطلة مزكين وادريس ) الشهداء بكل وتأثر غرب كردستان

 .(...كلو

 الرفيق جوانكادحا بكل معنى الكلمة، لم يعرف  ، طليقة وحب العمل في نعومة أظافره انتشى بروح

كان البكر من  أعباء العائلةأخذه الحياة بجدية حامال على عاتقه جانب  إلىالكلل او الملل في عمله، 

روحه بالمسؤولية وهو  امتألت الرفيق باهوز. إخوتهالعائلية كانت اكبر من  همسؤوليتالعائلة  أبناء

لم يغض النظر عن ما كان يعانيه شعبه الكردي . صغير العمر وبقى جديرا في السمو بأفكاره الوطنية

عائلة اندمجت فبالرغم من صغر سنه اكتسب الروحية الوطنية من  ،ردستانمن ك األربعة األجزاءفي 

أثير المباشر وأفكار القائد ابو  فتحت  بكل ذراتها في النضال الوطني والحركة التحررية كانت لها الت

. كانت الفرحة  بكل إصرار وعزم الحركة التحررية  معالنضال واختار  عينيه على حقائق الخفية عنه .

التي تمد الحركة بالقوة  في كافة المجاالتومع الرفاق والشعب الطوعي العمل  أثناءال تفارقه  والنشوة

ومنذ ذلك الحين تحولت بوطان الى قلعة حب ......بوطان بوطان  يةعرفه الكثير بنشيده لغن. ووالعلو

 أعوامقبلته وكبر هذا الحب معه، وخاصة في  إلىالجبال  تتحولورويدا رويدا . الصغير في فؤاد باهوز

بميالد نصر  كردستان أجزاءالكبير في كافة  وفة باالنتفاضات الشعبية والنشوة األملالتسعينات المعر

دخل   1991 أعوامفي بداية وصفوف الكريال  إلىينضم  أن الرفيق باهوزعمق كبيرة قرر بعد ت .قريب

بقائه في ساحة  أثناءتميز  وروح عالية وعواطف جياشة . حماسبوطان منطقة بستا وكارسا ب ايالة

األمامية خندقا الصفوف  وشارك في عمليات كثيرة أخذا الصدارة و الحرب بروح االنتقام من العدو

لطبيعة كردستان الجذابة. حيث عرف وصف هذه ة حافظ على حبه جانب جسارته الكبير إلى. سهلنف

يستمد من أعاصيرها القوة والصمود ويتلمس بعواطفه  ودفاتر مذكراته الطبيعة الخالبة في رسائله

عن جبال . كتب كثيرا نسائم الهضاب ويشق وعورت الجبال بأنفاس تتالطم على أموج المستقبل 



الشاهقة  من بعيد نعرف اختالف  الجبال إلى: عند النظر قال حيث بتهبشموخه وعظمته وهي جودي

 . " العيش فيه وبزوغ الشمس فيه اختالف 

ه بالرفيق فيلو دليل قوته فه الرفاق بروحه الحركية لذا سمووعرفي منطقة كارسا  الرفيق باهوزبقي 

ليست بمعناها العسكرية فقط بل النقاط المهمة  ال الحياة ضمن الكري إنتعلم  الرفيق باهوز وحركته. 

بنهج التنظيم خلق وبالقائد  لبناء  الشخصية هي المهمة. ارتباطه الرفيع دهي الروح التي يعطيها القائ

 .منه شخصية رفيعة المستوى من كافة النواحي العسكرية والسياسية والتنظيمية والروح الحزبية

 ة المتطلبات والمهمات ضمن الفصائل والكتائب. دوماً كان مستعداً لتلبية كاف

في كافة ايالة بوطان لذلك فقد  "ا ر ك ك"على قوات  بدأ الجيش التركي بالهجوم 1993ففي عام  

بالتحضيرات قامت الكتيبة  1993لعام  األولمن الشهر  3. ففي حضرت الكتائب نفسها لمباغتات العدو

باهوز هذه العملية . شارك الرفيق في منطقة كارسا  األتراك العسكرية والهجوم على مخفراً للعساكر

الكوبرا وقصفوا مكان العملية الطائرات ب تقهقرت قوات العدو ارضا وبداية بالهجوم جو .BKCبسالح 

 ع بقية رفاقه وبقيت زغاريد  سالحه يعلو ويعلو وتعالتصغير ببسالة كبيرة مال باهوز  الرفيققاوم 

 فداء و حهليكون روونجاح العملية ب تشبث " " يعيش الكرد وكردستانابو" د شعاراته "يعيش القائ

صفوف شهدائنا العظام الذين تقدموا  إلىتضحية للنصر والنجاح دون رادع وبذلك انضم الرفيق جوان 

 . واإلنسانيةبكل شيء في سبيل الحرية 

 عاش القائد ابو

 ةعاش نضال كافة الشعوب في سبيل الحرية والديمقراطي

 عاش شهداء الحرية والديمقراطية


