
  

 باسم شهداء االستقالل والحريةباسم الثورة و الثوار باسم كل من يقاتل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                  

شوكة كبيرة في  أصبحت التيتحية ثورية وبعد من جبالنا الشامخة 

كردستان "بوطان الحبيبة " التي احمرت بدم قلب العدو و من قلب 

مئات الرفاق المقاتلين الذين ضحوا بكل ما هو غالي في سبيل هذا 

وخاصة بعد  أكثربالحزب  وثقتهم إيمانهمالهدف الكبير و الذي زاد 

وهي قفزة المؤتمر الوطني  إالالقفزة العزيمة التي خطاها الحزب 

كشمعة تنير لنا دربنا ونسير على خطاه  أصبحتالخامس الذي 

كل  أمنية أصبحتونتقدم يوما بعد يوم ويزداد عشقنا للحرية التي 

قة في يدنا والذي يثبت ذلك حقي إلىطفل وامرأة وحلم لجميع الوطنيين ذلك الحلم الذي يتحول 

تعاني منه الدولة وعدم قدرته على وضع أي نتيجة في يدي , رغم استعماله  الذيهو الوضع 

القضاء علينا وعلى  فيلم يستطع تحقيق حلمه  ألنهعاجزا  أصبحانه  إاللجميع الوسائل ضدنا 

حربنا  إال إنء علينا , القضا فيلشعبه والعالم  واألكاذيبالوعود  بإعطاءحربنا رغم انه يقوم 

العدو لذلك يزيد التناقض بينه  ألجلاعد يوم بعد يوم ويجعل تلك الوعود حلما صالتحررية تت

الجيش التركي  إلى أبنائهافي عدم بعث  بإضراباتوبين شعبه ويقوم الشعب التركي في الداخل 

قتل  الذيط التركي كلمة زوجة الضاب هيحقيقة عدم قتال الدولة ضدنا ومثال ذلك  أدرك ألنه

قتل في سبيل حرب غير  ألنهال احسب زوجي شهيدا  إنماردين . حيث قالت  فيعلى يد الرفاق 

يجبرون على القتال بضغط  أنهم إالعادلة وهو كان يدرك ذلك وكل من يقتل يرك تلك الحقيقة 

على وقوع  وهذا الكالم دليل على وقوع الدواة في موقع صعب وهذا الوضع دليلالدولة عليهم 

تدركون  ألنكمالتطويل في الكالم  أريدالدولة من الناحية السياسية ودليل على نصرنا . لذلك ال 

الدخول في التكلم عن وضعي والسؤال عن وضعكم . تحية وبعد : لقد  أريدمن ذلك .  أكثرفي 

وقد تلقيت تدريبي العسكري في ساحة  1994دخلت ساحة وطني في الشهر السادس عام 

رفاق  رأيتتنين وبذلك التدريب زاد فرحي وذلك ألني استفدت منه كثيرا وفي فترة بقائي حف

كورك "ومزكين  كأنيين من الذين اعرفهم منهم الرفيق "عمر " زهر الدين " رشيد من كثير

"وبريم ابن محمد من تتار" ولهم تحيات  حصينوذات الشعر الطويل "والرفيق زنار ابن احمد 

عائلة الشهداء في برجك "شهيد  إلى وأشواقيتحياتي الثورية  أيضاا ولي ثورية لكم جميع

بهجت والى عائلة الشهيد محمد بافلور والى عائلة الشهيد عماد من جقلي جوم والى بيت 



والى عائالت جميع الرفاق بين صفوف الثورة والى جميع الرفاق  سجند يرالشهيد فاضل من 

العزيزة زينب والى عائلتي وابني  أمي إلى وقبالتي شواقيوأفي الفعاليات السياسية تحياتي 

ال تنزعجوا من موقفي لعدم رؤيتكم  إنالعزيز خليل وزوجتي فيدان , عائلتي العزيزة يجب 

وزوجته مزيات وجميع عمي احمد  إلىمرفوعة دائما وبلغوا تحياتي الحارة  مرؤوسكولتبقى 

 واسألها أوالدهمالعزيزة فيدان وزليخة وجميع  أختي إلىخاصة الرفيقة زينب وتحياتي  أوالدها

والد  إلىال وتحياتي الثورية  أمخليل الصغير وهل زالت تداوم في عملها الطوعي  إلىهل تنتاب 

الرفيق زنار واني اسلم عليكم  أرىلم  إنيبلغه  أوالده عوالى جميالرفيق "خليل " "زنار" 

عن روج وهل  األيامهل تتذكر كالمنا في احد  كالموالرفيق روج والرفيق  إلىوسالمي الخاص 

 أريدكنت  إنيال وقد سمعت بمرضك ولكني لم استطيع القيام بزيارتك رغم  أمتزال عن كالمك 

والد الرفيق عمر وزوجته وجميع  إلىولكني كنت وقتها في حلب وتحياتي الثورية القيام بذلك 

 أوالدهافريدة وجميع  أختيوالى  وجالنأ أبوحنان عبدو درج  أخي إلىعائلته وتحياتي  أفراد

مراد وفريدة ورشيد وحسين وغالية  أموالى بيت ميرم  أوالدهمحرم وزوجته وجميع  توالى بي

 أفرادوجميع احمد حنان  إلى وأيضا أوالدهوالى بيت محمد حنان حاجي سيدو وزوجته وجميع 

م والى حاجي رشيد وزوجته بيت محمد إلىحنان وعائلته وتحياتي  نوالى حسيعائلته وزوجته 

احمد  إلى وأيضاوالى بيت جميل شيخو وعائلته  أوالدهمصطفى شيخو وزوجته وجميع  تبي

خليل  إلىتحياتي  وأيضا أوالده وجميعحاجي رشيد وعائلته والى بيت جمعة رجي وزوجته 

مد مح ةوالى عائلوالصغار  رالكباخورشيد  أيبشوزوجته والى ابن عمي محمد وزوجته والى 

حسن  وأبوهالغالية بياز  أمها إلىابن رشيد متينا  الحنانايبو نبو وسالم الرفيق بشار عبد  والى

في كفر سفرة والى جميع الوطنيين وكل من نسيت سماؤهم وجميع  إخوتهحمو والى جميع 

وقد فرحت بها كثيرا  إليالرفيقة فيدان لقد وصلت رسالتك  إلى.  واألقرباءوالجيران  األهل

لخليل  ةرسالبعثتي صورة خليل فقط ووصلتني  ولكنكلم تبعثي لي بصور الجميع  لمادن ولك

رفيقتي فيدان لقد كتبتي عن مسالة الزيتون في الرسالة  إلىفي بعثها   مالالزلها  أرىولم 

 األهلتبعثي لي بصورة لجميع  إنطلبي منكم هو  إنولكنك لم توضحها بشكل جيد . رفيقتي 

في عدم بعثي لكم برسائل  تعذرونيلي بالبوم وشريط مسجل فيه صوتكم وال  وابعثي واألقارب

ابعثوها على العنوان التالي :  إلىتبعثوها  إن أردتهم وإذاالفرصة في بعثها  أرىلم  ألنيوذلك 

 وأخيرا وبسناجودي  إلىومنهم  سزاغ رو نوبهد يناجستيك التابعة لبوطان لوحفتنيين كتيبة ال

 لكم الصحة والغافية والنصر والنجاح في حياتكم 

                                                                                                                                                                                                                                                                     لم يكن لدي  ألنهوذلك  ابتبييضهابعث لكم مسودة الفلم لكي تقوموا  إنيمالحظة : 



ولد الرفيق دجوار من عائلة كادحة تعمل في األرض , التحق بالمدرسة في قريته وتابع 

 األرضوالتحق بالعمل في حيث ترك المدرسة ,  يالدراسة حتى الصف السادس االبتدائ

طفولته بالعمل مع والديه . كان الرفيق  أيام, وهكذا كان يمضي معظم  أسرتهوالفالحة مع 

منه  أراد إذايتكاسل  بنجاح دائما ال أعمالهالخمسة حيث كان ينجز  إخوتهبين  األنشطدجوار 

تقبله في العائلة شيئا , تقبل على الحياة بمحبة حيث تكون لديه شخصية قوية كان الجميع ي

كان يتدخل في المداخالت العائلية ويطرح  إذلنفسه طابعا اجتماعيا غنيا منذ كان صغيرا .  أعطى

يدعوهم إلى عدم نسيانهم هوياتهم  , على رفاقه  أفكارهليحل مشاكلهم و كما كان يطرح  أفكاره

قق من خاللها شخصية كان الجميع يحبه , كلما كان يكبر النت تكبر معه روحا وطنيا كرديا يح

كردية تعشق الحيلة الثورية تتعمق في عظامه الوطنية يوما بعد يوم . الرفيق دجوار كان 

عشرة التحق بالخدمة العسكرية في الجيش  الثامنةوتربية وطنية , عند بلوغه  بأخالقمترضعا 

بل , وهكذا ومن جديد يق  / 1984 /وانهى خدمته من الجيش سنة 1981 /السوري سنة  

الرفيق دجوار على حياة القرية  , ليتعرف على فتاة ويتزوج بها وبعد مضي فترة قصيرة يصبح 

ابنه الصغير دجوار يصيبه المرض  إذلطفلين خليل ودجوار ولم يكتب له الحياة الفرح  أبا

حيث اخذ على  أعيونه وأمام أمهوبسب حالته المادية وإمكاناته الفقيرة يتوفى ابنه بين يدي 

أصبح  / 1985  /ه لقب ابنه  دجوار من ذلك اليوم , تعرف الرفيق دجوار على الحزب عام  نفس

, ينجز ما يقع على عاتقه بصبر وحكمة دون تردد , كان فيه عضوا ناشطا  في تلك المرحلة 

الثورة , كان  إلىنضال ومستقبل بال نهاية يتعطش  اليوميبارزا في زمانه كان ينير في دربه 

انبه السياسي الخاص والجانب الدبلوماسي والثوري . يتمنى دائما االلتحاق بالثورة منظم في ج

الجبال وان يوجه صدره لريح  أعالييجد نفسه ثوريا في  إن أحب,  األخروالثوار يوما قبل 

تعلو قممها الغيوم . كانت تتعمق في  التيالحرية واالستقالل على قمم جبال كردستان الشاهقة 

الحر , ومن اجل حرية النضال والتحرير الوطني وحياة  اإلنسانالمقدسة موجات فكره وروحه 

عائلته ومال الدنيا الذي لم يمتلكه وصار نحو قوافل الحرية وعلى حرة , ترك الرفيق دجوار 

, االلتحاق بساحة الثورة مع عدد من  األخيرهذا الدرب وبال تردد ونقاش وبمحبة اصدر قراره 

كان التحاقه بالثورة وفي المرحلة األولى من االلتحاق   / 1994   /عام  صيف  وفيرفاقه , 

كان في قلب بوطان وهكذا  األخيرةحفتنيين وفي استراحتهم  / spi /  األبيضتعرف على جبل 

 أملليصبح الرفيق دجوار بين رفاقه في الثورة , تعرف الرفيق دجوار في منطقة بوطان على 

يقوم  أصبحم يكن يتوقعها , وجد مكانته بين تصاعد اللوجستين  , ومحبة وحياة حرة حقيقية ل

 نوقوال با نوكور ساويستا  وجوديبين حفتنيين ونضال مهمين في منطقة بوطان  بإعمال

وبيت الشباب يشكل مستمر دون تردد , في تلك السنوات الحرب المتصاعدة قضى الرفيق 



كان يصيبه مرض في البلعوم  أحيانا,  ومحبة تلك السنوات بإخالصدجوار وبجانب رفاقه 

ويسبب له حرقة , ولكن الحقيقة المرض لم يشكل عبئا عليه وعلى رفاقه في الثورة , لم يكن 

النضالية وكان يخفف العبء على رفاقه ولم  أعمالهيعطى المجال للضعف , كان دائما متزنا في 

ئما في المقدمة , وكان على ثقة تامة من طاقته وبمداخلته مع رفاقه كان دا أكثر أحدايكن يحمل 

ونهج شهداء الثورة والحرية واالستقالل ولذلك كان حاميا لنهج الثورة بارتباطاته بخط القائد 

يكون وسيلة لتلك  إنحقيقية , كان يريد  إرادةكان صاحب  ألنهلها  أهالالغالية والثمينة وكان 

وبعد فترة حقيقية حقا كان وفيا لعهده وقضيته لثورة الايحقق في ذاته نهج  إنالنهج , كان يريد 

بشكل مستمر  أخروذاب واماكله  وكارهالرفيق دجوار سائقا ينتقل بين حفتنيين ومتينا  أصبح

توجه   1997عام   أيلول  14وقبل إن يبدأ الحملة العسكرية التركية على منطقة ذاب في  

وا في مغارة الخياطين التابعة قمة جبل جودي وسكن إلىالرفيق جودي مع عدد من رفاقه 

مكانا إلقامتهم  , وبعد الحملة الكبيرة ودخول القوات التركية جنوب  وأخذوهالورشة الخياطة 

الخلف , وان ينتصروا عليهم في جبل جودي , وعلى هذا  إلىيعيدوهم  إنكردستان , أرادوا 

وفي محصلة هذا التدخل م قام القوات التركية باستدعاء المزيد من القوات لمحاصرته األساس

عن  المقاتلينيتنازل احد  أخرىالعدو , ومن جهة  أيديبين  أسرىالكرد  المقاتلينيقع عدد من 

قرى جبل جودي ويقال له ارسالن  أبناءشرفه وكرامته ليصبح عميال للقوات التركية وهو احد 

ه بخيانته , حيث قاوم كوندك رمو , في ليلة غدارة اتفق اسالن مع العدو ليفاجئ دجوار ورفاق

الرفيق دجوار ورفاقه العدو بشجاعة وبسالة في معركة ضد العدو والخونة  وبعد ساعات 

شهداء يسقون بدمائهم طويلة يصبح الرفيق دجوار واحد عشرة من مقاتلي الحرية والكرامة 

ل العدو إلى التراب المقدس وفي النهاية ينضم إلى قافلة الشهداء الثورة والتحرير الوطني   يدخ

تموز  يستشهد الرفيق  دجوار    /  20   /تموز  وفي      /  18   /منطقة جودي في    

    ...............؟ 

 


