
 

 

 لقمة العيش لن تهضم بشكل سليم ما دام الوطن سليب

 

رود العطرة المنثورة على  دروب الشىرو واليريىة انبثى  من باقة ندية مليئة بالو

الواقفىىة  باألشىىرارعفىىرين تلىىم المنطقىىة المكللىىة  ةنبىىع علىى  تربىىوالرفيىى  فىىو   

التىي   تللىوا بقعىة  األ  ىارببصمود في وره العواصىو العاتيىةم م ينىة روار ىا 

 رض الوطن من عبقها وعبير ا.من أ

وبيكم الظىروو  1969ايية عفرين عام في شيركان التابعة لن الرفي  فو  ولد 

 وعمره قرابة السنتين لم يهنأ بطفولته .  األبالتي رعلته يتيم 

فقىد  أنفبعىد  األبىوينالرفيى  يياتىه يتىيم بىدأ بلغ الرفيى  ربيعىه السىاد   أنوبعد 

 األربعىة إلوتىهالرعاية واليماية بموع والده فقد اليب والينان ب واج والدته التي تركته مى  

 معاملتا تشعر م دائما باليتم.ريمة  ورة عمهم التي عاملتهم  تيع

رغىم صى ر سىنهام ييىل يملىع على   األمالكبىر  للرفيى  مقىام  األلىعفي  ذه المريلىة ألىذع 

 إبعىاد م دائما   ياولعوربتهم لير تربية ييل  واألم األبكا لها مسؤولية تربيتهم فألذة مكان 

المدرسىة رغىم فقىر م وظىروو العىيش القاسىية .  فىي إبقائهمعل   ويرصععن رفا  السوء 

 ونضىالها فىي سىبيل تىأمين مسىتقبل بهىم عىادع إلوتهايرص ابنتها عل   األموعندما شا دع 

صىىدر ا ولترفىى  مىىن معنويىىاتهم  بىىدوءم لتشىىعر م ابنتهىىا بىىه  بىىدأعلتكمىىل مىىا  أو د ىىا إلىى 

يكمىل  أنلرفيى  الشىهيد وم  ذلم لم يسىتط  ا إ  الظروو. ةليستطيعوا الصمود في وره قساو

الظروو لترم المدرسة ليبدأ بالعمل لكسىب  أربرتهالصو الثامن  إل  وصل  أندراسته م فبعد 

 .واألردنسوريا ولبنان لقمة العيش الم موسة بالدم متنقال بين 

العمىل لكسىب لقمىة العىيش  أساسىهان الييىاة وبيكم الظروو التي بدأ بها يياته التي علمته بىأ

 .الي ب بأفكارآلرلم يهتم كباقي شباب وفتياع قريته  شيءو  أ  

بىان لقمىة العىيش لىن تهضىم تأكىد وتعلىم فىي مدرسىتهم   PKKالرفا  فىي  إل وبعد ان تعرو 

رديىدة أساسىها  اصىفوو اليى ب ليبىدأ يياتى إلى انضىم ولىذلم بشكل سىليم مىادام الىوطن سىليب 

للىوطن والعىيش  واإللىالصالصد   اوبنيانهاليب والنضال الذ  تعلمهما في مدرسته القديمة 

 درو  تعلمها في مدرسة اآلبورية.  ذه بكرامة



اسىتقل الرفيى  قطىار  1993السىنة  يوتيديىدا فى ربيعىه الثالىل والعشىرينوعندما بلىغ الرفيى  

بىىه فىىي أولىى  ميطاتىىه النضىىالية فىىي المعسىىكر التىىدريبي بلبنىىان وبعىىد أن تعلىىم  طالنضىىال لىىيي

التيى  بصىفوو المقىاتلين فىي الىوطن فىي العىام نفسىه ييىل كىان أساسياع النضىال والمقاومىة 

 يساعد الرفا  بعبور اليدود بيكم لبرته بذلم وينكته بتلم المسائل.

تعلىم لين وفىي تلىم ال يىارة توبعد مرور عام  ار أ له للمرة األول  بعىد التياقىه بصىفوو المقىا

 أكل لقمة العيش بهناء.ية ة وكيفاليياتراه  ون نظرتهممنه شباب القرية دروسا" ترعلهم ي ير  

به ليثبىع للرفىا  بىأن تىراب الىوطن بيارىة لىدماء  أربهة القتال ليكمل ما بد إل ثم عاد الرفي  

 ....لتنبع عليها ورود اليريةطا رة ترويها 

يسىنا غىاب شىم  الرفيى  عىن  ىذه  بىالء   الشىهيدفيهىا الرفيى   أبلى المعارم التىي  إيد وفي 

الييىة الضىمير وذلىم فىي  األريىاللتمثل أشالؤه منارة تقتد  بها وا ألر  الدنيا لتشر  في دني

العىام ليكىون الرفيى  بىذلم عىاش ييىاة مليئىة بالنضىال بشىت  أشىكاله النضىال ألرىل لقمىىة نفى  

وستكون يرية كردستان أفضل  ديىة نقىدمها  العيش ومن ثم النضال للعيش في وطنه بكرامة.

 ...لهؤ ء الشهداء


