
 فجر باستشهاده مقابر االسمنت المتراكمة فوق شعبه الرفيق عوني

 

عندما تريد التعرف على شعب ودرجة علووه يجوب عليول التعورف 

قوودمها اوولا الشووعب مووي هجوو  تريتووه علووى موودت الت ووتية التووي 

وكرامتووه ووجووودهع وشووعب كشووعب كردسووتاي المسوولوب التريووة 

صوووهر لوالكراموووةتع تعووورأ وشووود هنووووال اال ووو هاد والقهووور وا

والسوولب والنهوووب منوول نالف السووونيي تتووى بووودت للووبعأ هي اووولا 

لشعب قد دفي في مقبرة مي االسمنت وظهوره متعلق بمعجزة هو ا

 مهدي الجوااري:متمد قيامةع لكي شعبا كما قا  الشاعر الكبير 

 تت معلجماجم والدم  تتت م الدنيا وال يائمه اشعبا دع

لوى الت وتيات التوي قودمها عبور ب  هكثر، وعندما ننظر إ وشعبنا الكردستاني جدير بهلا المديح

مرات الغابرةع ومع فجر التاريخ وبرغم ك  ما عاناه الا الشعب مي ويالت ونالم ومؤالعصور ا

ي اولا الشوعب علوى اده وتشرد وتورم موي هبسو  تقوقوه اننسوانية تتوى عيو  للعوالم بو وا  ه

اامش س ور التاريخ ولم يعد هتدا في العوالم الواسوع يكتوره بوه ونسووا هي شوعبا اوو التواريخ 

كيف له هي يموت ويمتى  لإلنسانية ووليد مهد الت ارات موزبوتاميااوولى وصانع الت ارة 

 قبله من ق وال تر اه إنسانيةعيمي التاريخ الا الشيء اللي ال 

وقائوداا نبوو وت ثيراوا الكبيور بتغييور النظورة  PKKوبظهور التركة الكردية التترريةع بقيادة 

وسو  ة، هي سواتة الشورق اوتالسوابقة عوي الكورد وكردسوتاي وظهوورام موي جديود علوى السوا

ه ليلعبوا دورام موي جديود فوي كافوة المجواالت السياسوية واالجتماعيوة وتتوى العسوكريةع ليتود

قليمية والدوليةع هما على ساتة كردستاي وجغرافيته المقسومة التغيير المعجزة على الساتة ان

ي يسواند اوله التركوة إلى هربع هجزاء فكاي ت ثير التركة كيوم البعه وهصبح الشعب الكردستان

 مداد التركة بعيرة شبابه موي المثقيويي الثوورييي هموالا والمعنوية وإمي جميع النواتي المادية 

ال يتجزه مي تياته  بيجر جديد نتو االستقال  والتريةع وهصبتت التركة تديثه اليومي وجزءاا 

ي الت تيات في سوبي  اليومية تتى هصبتت تياته كلها ولم يعد شيئا يثنيه عي تقديم المزيد م

الغد المشرق والعيش بكرامة كسائر الشعوب في المن قة والعالم والرفيق الشوهيد عودناي كواي 

مي بيي اآلالف المت ثريي مي رجوا  وشوباب ونسواء كردسوتايع واعتوار رفيقنوا وقائودنا الشوهيد 

البشوريةع بويي  عودناي  ريوق الن وا  وبكيوا  فوي سوبي  التريوة والكراموة والعدالوة والمسواواة

يديولوجيوة قائودنا الوو ني نبوو بموا فيهوا  موي العيور لمجتموع كردسوتاي والمن قوة وعلى ادت ه

 والبشرية جمعاءع



هبدت الرفيق الشهيد عدناي مساندته وت ييده للتزب وهفكاره وبده ن اله بويي  1982وفي عام 

شوعب وموي جميوع صيوف الجمااير وقام بدعاية ونشر هفكار التزب ومبادئه بيي كافة فئوات ال

ساسوية الكرديوة وتوجيههوا نتوو ق ويتها او الدور البارز فوي توعيوة الجموااير اليئات وكاي له

والتي تتمث  في التصو  على تقوقه المشروعة وتق تقرير مصويره كسوائر شوعوب المن قوة 

مي عورب وهتورال وفوروع وعوال  ن واله اسوت ال الشوهيد عودناي موي كسوب ع وف الجموااير 

  فكر التزب ومبادئه واتترام الشعب له بتجسيده الثوريوة التوي يصوبو لهوا فكور وااللتياف تو

يصوا  الرسوالة توه وتيانيوه الودائم فوي الن وا  وانصورار علوى إالتزب وارتبا وه العميوق بو ني

مووي هقوالووه الموو ثورة: ت لووو قتلووت هلووف موورة ال هوفووي الووو ي  والقيووام بواجبووه علووى هكموو  وجووهع

 تقهتع

التتوق الرفيوق عودناي ب كاديميوة معصووم  1990والا كله جعله متبوبا ويقتدت به وفوي عوام 

قورقماز وتلقى تدريبه مي الناتية السياسية والعسكرية وبعداا عاد مرة ثانية بمعنويات عالية 

وشوقا للن ا  تيه عم  بالساتات التي تتواجد فيها الجمااير الكرديوة متسولح ومتشورب موي 

والتوي كانوت تقودره توق  1992نسانية وظ  ينا   بيي الجمااير تتى عام ئد هبو انهفكار القا

لوى السواتة السواعنة والجبوا  الشوامعةع جبوا  كييه الا بو  اتعول قوراره بالولااب إالتقدير ولم ي

س ورية لالستغال ع الا اعتار الن وا  المسولح ووافوق ستاي والتي تت مت عليها القوة اوكرد

ب الى تلل الساتة وتتقق هم  الرفيق الشهيد عدناي، اللي كواي يوراوده  يلوة التزب له باللاا

نعر لت تيته التي كاي يتتلى بها رفيقنا الشوهيد عودناي هنوه كواي ن اله بيي الجماايرع ومثا  

الت وتية والتيواني زادة رغبوة فوي عزيمتوه بو   لوم يوثيم مويرب عائلة وهبا لعمسة هوالد واولا 

 يا  كردستايع وعصا  الثورية تسبقه هيي ما اتجه وفي عوام وقة بروته وهصبح شمسا مشر

وعال  وجوده في شما  الو ي في من قة بو ايت بستات قامت الدولة التركيوة بتملوة  1998

عسكرية كبيرة  د هنصار ومقاتلي توزب العموا  الكردسوتاني فوي معركوة غيور متكافئوة والتوي 

بريوة والجويوة منهوا وباالشوتبال موع الجويش التركوي سولتة الاستعدم فيها العدو كافة هنووال او

وكتوب بدموه  وجها لوجه التتوق الشوهيد الب و  عودناي بقافلوة الشوهداء العالوديي وهصوبح رموزاا 

اكولا بقوي اسومل تاجوا يوزيي مشوع  التريوة  ب وليا في تاريخ كردستاي وشعبه الكوردي  س راا 

 امة وسالمعستاي وكاي مي يعشق الترية ويريد العيش بكردوجيا  كر

 شعب كردستاي هيها الشهيد بالسير بع ال تتى النصرعدل يعاا

 مي كاسيت الشهيد 



ارتبا وه ب بيوه  ومودتمعه بتتياتوه التوارة يسو لب مي هعيه فريد هي يرس  له كاسيت منه كي 

ارتبا وه ب موه ولكرياتوه  بويي مودتمنه هي يوسع صدره وعدم الر ى عنه وهراد  رغم معرفته

 يريد هي يسمع هعبارام التي تسعدهع وا،نهعيا روت افة والبعد ال تيصلهوهي المسمعها 

ام القيوك  واتد م لووب منوه يلكره على لسانه وك  مي  لى ك  فرد باسمه كما هرس  التتيات إ

مي بيي  ) تسي هبو عوشناف (مكانياته ويجد في عائلة عاله باليعاليات والنشا ات ك  تسب إ

 العم  مي هج  الو يعهعواله ك  اوم  والثقة و

  ععمامه وعماته والى المعلصيي وعوائ  الشهداءه إلى ك  هقربائه وهتتيات

ى هموو  وبوعوودنا مووع الووو ي والقائوود إلووى نعوور نق ووة دم موورتب يي وعلووى الرفوواق هي يعيشوووا علوو

 لى هيام الترية ورفع راية كردستاي بيي رايات العالمعبشعبنا إ

قة فيداي وتوجيهه لها ووبنائه في  اعوة همهوم ويعا وب كو  لى زوجته ويسميها الرفيإتتياته 

 التياة تنتظرامعفولد باسمه ويمازتهم  وبناديهم بصياتهم واو ينتظر منهم هي يكبروا 

التيوواة ونووور همووام التا وور  لصوونعيموواي ووصووف للرجولووة هقوالووه متا وورة قيمووة وتوجيووه وإ

والوو ي والشوهداء تتوى تتريور ورفوع  م  الميقود على وعهدام للقائودواوجيا  ويعبر عي او

 الراية عياقة بيي الراياتع

نهوا مشولولة، التيوت بزوجهوا الشوهيد علوى بواب الزوجة الوفية تلموت بزوجهوا رغوم إ قب  وفاة

ي، وبعوود لقائنووا تعوووديي الووى ي إلووى الوودار اآلالبنايووة واووو داعوو  وعائوود يقووو  لهووا الشووهيد ارجعوو

تلاب الى مهمتها ثم تعوود وتشورب القهووة موع زوجهوا مهمتل التزبية لكنها تصر هي تتركه و

 لى زيارتهاعإتدت الرفيقات المترددات إ ا التلم سمعت منها قب  وفاتها ميالشهيد، ال

 رتمها هللا ورتم هللا ك  شهيد مي شهدائناع 

 

 2002صوت كردستاي در في مجلة اص


