
 كان يرى في أفكار الحزب وفلسفة الخالص من الظلم والعبودية

 

 

الشههد ه  ههو بعالههل الل ههر والادههار  ههو الواههر وال ر ههة والدههوا  

وسهلر له  الكهون فوهن لهسه   كافهة ايديهان السهواوية  ،والشوس

 لال أن  مات ومن لال أن  ان دى ولم يعه ل  وجود؟............

ودولهة يعاهي وجههود  د كهر عهعل وأمهةبه  ، فوجهواذ فدهو الوجهود 

ذات فدو روح ايمهة و اثها الح هان مهن الوهوت فدهو بالهه أ هها . ال

 فكر ما نراه ال وم من حولاا  و من أثار بركدا الشدها .

صعل أن بك ل ثبارات ب لاوز بارطة الح ان ف صر إلهى محهراب 

 هي  ك العبهارندها ف لهلغهات بلوي الن بهرف  كهر ا ك ل ثن  رايصعل أن باإلنسان ة ل رسم الحرية و

دا  و الشد ه الذي ي بت نلوا  جهيها  في سوائاا ل غ ر طريه  ايج هال . الشهد ه سه ه ر ها فالشدادن 

  .الذي جعر نفس  نلوا  في سوا   كردس ان

 وهياة كوياني الكردية.ل ال ا عة سفي لرية برا  اا 1965وله الرف   س ه ر ا ثام 

ثهاديههة فههي لريههة ثهه ن الههب  اإلومههن ثههم أكوههر  هائ ههة ف دهها ات  لضههى طفول هه  فههي أحضههاندا ودرس 

ن أ لهه  كههانوا ادن اإلثهاديههة ولههم يحههاول ثان ههة يثلههى الشههد  الولههاورن لكاهه  لههم يوفهه  فههي حصههول

 ان هة مهن اليقاسوون  القفر إت أن  أجبر أن يهفع  ريبة العذاب وحهه ثاهما بوف ت والهب  و و فهي 

الهه الرف ه  وم مهن أن مهرأن أبهرى وثلهى الهرغلى الحرمان ثاهما بهزو  والههه مهن اثوره وأرغم ث

حزب البعا الحاكم في سوريا إت أن  كان ألوى من أن يؤثر     ر بعرف الرف   الشد ه من أثضا  

نههم  معدها ينه  كهان يهرى فهي امهن  دها ووآس ه ر ا ثلى أفكار الحزب حهزب العوهال الكردسه اني 

لسف   الخالص من الظلم والعبودية لهذا كهان محبها  وملوها  لعوله  دابهر الحهزب وكهان أفكار الحزب وف

يس غر الرثي ل ال  مع عهباب لري ه  ل بعها فه دم روح الوطا هة ويشهعر م  هوالعدم الوهؤلم ول شهرح 

نضم الرف   س ه ر ا إلى صفوف و عه أن ثا ه القائه والشعل ا 1991أفكار الحزب لدم وفي ثام 

ر ساحة الحرب الساباة  عهما بلقى بهريبا  س اس ا  وثسكريا  ومن ثم عارك فهي الك  هر اينصار ودب

من الوعارك والعول ات العسكرية  ه الل ش الفاعي ال ركهي وفهي إحههى الوعهارك أس شهده الرف ه  

سه ه ر ها وأنضهم إلهى لافلهة الشهدها  الخالههين .إن عهدهائاا  هم الهذين غرسهوا اإلنسهان ة والشهرف 

 في ايرواح والقلوب  وكردس ان



ثدها  ماا أيدا الشد ه سالعر در كم ماارا  ومزارا  لكر الشعوب الوضادهن وساحارب بله  ل هادبكم 

 إلى الاصر الادائي 

 

 


