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الشعوب يمر عبر الطرق الشااكةة و المليكاة بالصاعاب و  نضال إن

الاانين يضااحون باادماكه   ااف  الثااوريينالمخاااطر التااف تحاا  حياااة 

  .سبيل استقالل و حرية الوطن

 اف ررياة  1969حمد عبدو محمد )ريناس (  ف عا  أولد الر يق 

ياارة الحالااة اارتصااادية باصاالحايا  ااف منطقااة عناارين ماان عاكلااة  ق

بالةاد تؤمن روتها اليومف حيث ةانت هنه العاكلاة مثلهاا مثال بقياة 

النقيارة  اف  األحياا  إحاد المديناة واساتقرت  اف  إلىالعواكل الةردية التف هاجرت من الري  

يت  دراسات   أنالبسيطة  اإلمةانياتالر يق ريناس بالدراسة  يها واستطاع رغ   أحلب حيث بد

مين راوت ألتا مبةارا   اكية ولةن  ل  يةمل مشواره التعليمف واضطر لاللتحااق بساوق العمالاابتد

واستطاع ةسب الةثير من المهاارات الننياة رغا  بممارسة مهنة الميةانيك  أالعاكلة اليومف وبد

هانه  تأججتنبع من داخلها عشق الوطن و ت روميةةانت روح الر يق ريناس روح  صغر سن 

 اإلعالماافواستشااهاد الر يااق عةيااد وصااداها  1984آب  ااف عااا   15رناا ة بعااد  أةثاارالااروح 

ساحة الوطن ولةن  إلىاانتقال والضخ  وظهرت لدي  بوادر الرغبة باالتحاق بصنو  الةريال 

ولةان علاى  1988  ف عا  اإلل اميةالخدمة  إلىينهب  أنتية ل  واضطر آالظرو  ل  تةن مؤ

ةاساب ميعمل لصالح الح ب حيث حقق العديد مان ال أنطاع است العل  الرغ  من التحار  بخدمة

ثبت  ف الةثيار مان الموارا  الصاعبة أةسب الةثير من المؤيدين و إلى باإلضا ةالمادية للح ب 

  .انتهى من خدمة العل أن  إلىان  شاب شجاع و يتمتع بالةثير من المهارات 

ثبت وجوده  ف ةل مةان وجاد أو  1991النعاليات السياسية بين الجماهير  ف عا   إلىانض   

 الجدد باس  ريناس األوادالةثير منه  ةان يسمف  أنةبير على الشعب حتى  تأثير ي  وةان ل  

استشهد عدد من ر ار  القدامى والبعض مانه  ةاان معا  منان الطنولاة ا داد شاور  و  أن دوبع

استشاهاد ر ياق طنولتا   دالةاريال وبعا  بين صنوخن مورع  أحب  للشهادة و حمل سالحه  و 

خن الر ياق راراره بحمال ساالح  و النضاال حتاى آخار رطارة تاالشهيد)محمد عبدو(من حماملف 

 .من دم   ف سبيل الوطن

حياث  معنوياتا  عالياة جادا   ةاناتو  1992ساحة الوطن  اف بداياة الربياع مان عاا   إلىنتقل ا 

ربل التحار  بالساحة الساخنة هنا اللقا  ر ع معنويات  و روحا  الثورياة ةثيارا  بوآالتقى القاكد 

الةثير من العمليات العساةرية و ةانات  إلىو انض   ننيحنتا إلىاتج  الر يق  ف بداية مسيرت  



جميااع المشاااةل و الصااعوبات التااف تظهاار  ااف حياااة  تجاااهلاا  الةثياار ماان المواراا  اايجابيااة 

 إلاىرار مان الحا ب انضا  قاوب ( باش رل )منطقة إلىاتج  الر يق  1993و  ف عا  ، األنصار

المؤتمر الخامس للح ب ممثال عن منطقت  التف ةان  يها , وبعد انتها  الماؤتمر و بتوجيهاات 

العماال  ااف أ المرحلااة الجدياادة و بخطااوات جدياادة و بقااوة راارارات المااؤتمر بااد أتماان القاكااد بااد

  .هناك القراراتالمنطقة وبتننين 

ساحة  اغروس وبقاف هنااك حتاى نهاياة عاا   إلىث  نهب  1996وبقف هناك حتى نهاية عا  

ايالة صوران )رنديل(  إلىةبير بين الر اق و هو عضو المؤتمر ث  نهب  تأثيروةان ل   1997

منطقاة )ةلا  شاين(  إلاىنهاب  1998و ناضل  يها وشارك  ف الةثير من المعاارك و  اف عاا  

وجاد تةاون معنوياات الر ااق مان حولا   أينماو أينما نهب للروح المعنوية  ا  وةان الر يق منبع

  .عالية لنلك ةان محبوبا ةثيرا من جميع الر اق و الر يقات  ف جميع الساحات

ةاان يعتبار  ألنا الوطن و القاكد و ةان داكما  ف مقدماة الر ااق  أجل ةان مضحيا بةل شف  من

 .التضحية مراحل و مراتب أعلىمرحلة الشهادة من 

من معنى ا يقبل التقربات الخاطكة و السلبيات مهماا  ةما للةلمةان راكدا و مقاتال و ثوريا بةل 

ينةر بننس  و ةان داكما  أنةان ينةر بالر اق ربل ةان مصدرها و نوعها و مهما ةانت صغيرة 

و علاى  األعادا د هاو النصار علاى هما  الوحيا ةاان القوياةن الصعاب تخلق الشخصاية أيقول ب

و مناااهي  خاطكااة ماان رباال الةثياار ماان الشخصاايات التااف تمثاال  لتقرباااتالاارغ  ماان اناا  تعاارض 

و رااوة ارتباطاا  بالقاكااد و الحاا ب و الشااهدا  و الشااعب ةاناات  أرادتاا ع يمتاا  و  أن إاالحاا ب 

  .من جميع التقربات السلبية و المناهي  الخاطكة أرو 

 الر يق ريناس: أروالمن 

ة التف نساتمدها لةن روحنا الثورية و معنوياتنا العالي ،بالمصاعب و العواكقطريقنا مليكة  إن)

 إن السااامية تجعاال هانه المصاااعب ا وجااود لهااا هاادا ناألولشااعب و القاكاد مان حبنااا للااوطن و ل

 نااف هاانه الحياااة تظهاار وتضااحيت   إصاارارهمااد   لإلنسااانرب تظهاار بشااةل واضااح حااساااحة ال

 .(حن  ف ح بنانتبناها ن الثورية الحقيقة التف 

  


