
 الشهيد هوزان مثال المثقف الذي عاهد فصدق وعده                                  

 

من يمتلك القوة والشجاعة يكوون عييمواب  ول الوذي يبوفس  وبروح و يوسوح فوس  و يل  كل ليس

ن الشهداء هم مشواعل الوووع علور طييو  ألب (الشهيد) العييم وطوح هو

 الفيية والفياة الكييمة.

سيووك كووان  بادسووةموون عاةلووة وطويووة ك )هوووزان( يوفوودع الشووهيد سوووا 

مون ب ول  وكان مف و ا  يتفلر الشهيد هوزان  ف ح المبعم لوطوح وشع ح 

لقود  ويزه هوذه الصوباه فوس  بعفابح وزمالةوح ومعلميوح وجييا وح جميع 

طبوال ألح لف و  مولعوا   كوانبد  و شخصيتح من خالل  بالح  ين الجماهيي

وكوان يهوو  المشويقب  مروتق لن   وس لهم كل شسء فهم  وياعم الإ هم يرتفقون أكثييا ويقول 

وطوية ع ي فيهوا  ولح كتا اه شعيية جكي خوين ك ييالشاعي ال بصاةد ايددم و هالشعي موذ صغي

سا يرح الوطويوة والقوميوة وهوو فوس ميسلوة يقيتوح العلميوةب عوودما كوان عن صدق مشاعيه وأ

القوميووة كمووا بووا   لقوور العديوود موون بصواةده فووس الموا وو اه الوطويووةأفووس الميسلووة الجامعيووة  طال وا  

 اشعاعه اهم عواوين ومن  توزيعها علر البيق المو يقية كبيبة آكيي فس عامودة

  Evina min kurdistane"  و "lolo sahino" الوطويووة  " وغييهووا موون القصوواةد

 والقومية والثوعية.

 ةولواشوهداء األالإلعداديوة مون دعا وتحب سيوك تو  ي  تعيف علر فكية الفزب وهو فس الميسلة ا

 .كان واعيا ومثقبا  وعيا كمال وميلو . لهذه الفيكة أمثال

شووبس غليلووس موون هوو  ء كووان يقووول" لقود اكتموول فيستووس و   فييووة وواسة الوعوودما توجووح  فووو 

 اجرودا  الجراعة والشجاعة   يهواب المووهب متصبم ".الخو ة والم جوعين ب ل مفا  ة العدو

عوواد موون الروواسة الروواخوة  1995 وووجس وفووس  هايووة عووا  الثوووعي اآ ذاتووح صووباه الموا وول فووس

لتلقس دوعة تدعي ية فس البكي وال فك العلمس  عدها  و طجها  فو مقي القيادة فس الشيق األمتو

اء والوبوال قو للو  عليوح كثيويا لأ و بود ب علما  ان القاةد آ5/8/1996 لر الوطن فسإبيع العودة 

ا بوال لوالدتوح سيوهو فس بياعه الفي. صي  ح ألكو جتماعسب ين الجماهيي  ييا لوعيح الريا س وا 

لور  وواسة المعيكوة  وواسة الشويف والكيامووة ودعوك وأخووي  إأمواه أعيوود أن أكلمتوح المشووهوعة  )

مببال ا  تشوهاد فوس الووطن ولويس علور فويا   .(يفاق الذين   قو سالشهداء وال داء  ألل س

ع ل أو عد فتية من ذها ح  ويوصيكم أ شاء هللا.هللا ييعاك  –ب بالت أمح م ترما هللا معك الموه

 ف يكثوي لودي العوواد أع  القوي  المهجووعة  واآع الة من ج ل متيوا ذكي فوس ع والتح" عوودما 

 هوا كا وت تشوعي س  و ن  رر كلمواه والودتس عوودما ودعتهوا أل وس لم أإينب ويوالعداء علر الباش



شوواعك اليفيوو  فووس عوودة  المروو ولية.  كيد ووتان مفوويعة وتجعلوووس امتلووك بوووة ك يووية والشووعوع

جييئووة و  وليووة   ووواء مشواعكتح فووس عمليووة ا وت العيةأو  1997عووا  وفوس عمليواه عرووكييةب 

فيسا ها بد عده إلويكم خيية )ء الفيية ميددا كلمتح وهو يتلبظ أ با ح األلر بافلة الشهداإا بم 

والوووطن  مووةا  ووداء األصوودق وعووده مل يوو (.  ووذلكيووا أجيووالس يووا شووموخس وك ييوواةس -يووا عفووابس

لتبوواف سووول بوويم الشووهادة والروويي علوور خ ووا الشووهداء فووس الوسوودة لال  رووا ية جمعوواء مواديوواواإل

 والمف ة والترام  والعدالة ا جتماعية.

وفياء لبكيكم ساملين لوواءكم وعايواتكمب عايوة هذا الدعب  عاهدكم علر أن   قر أ  وا عفابكم فسوأ

مروتق ل مشويق مزهوي  ل  بيس لت قر عايتكم خبابة تلوح وت شوي الفيية والرال  م ذلين كل غا

 .لألجيال القادمة
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