
 

 

 روبار  الشهيد علي 

 ال يعلو واجب على واجب الوطنية

 

رمدرسة   غررةي رردسةنبند درا اترنداةية فةي  1968عةبرر  عةب  حسن في قرية   الشهيد ولد

يقةةو   رةةد  د وه ةةب ليرمةةب دراسةةنه ادعداديةة  وال ب ويةة  هسةةريه القريةة   ةة  ا نقةةب دلةةر ر ةةد  نررةة

ربلعمب  ل قيب  ط ق دلر قرينه ي ين الط ر  ن ري  ل داء الوطن ووالفعبليبت السيبسي  ر ربل شبطبت

ورعةد عةب  النحةق الرفيةق حسةن رسةبحبت  درةبلحب 1990الجرهوي دلةر  ن النحةق فةيا عةب  

فوقهةب ورةبن  الحرية  يعشقالذي  وهو ....؟ ول  ت ...الشبمخ   رردسنبنالقنبب فوق ذرا جربب 

  .وسال داةمب يح   روطن حر يعيش فيه الجميع رحري  

ففوا الرريال ي بضب ويقبنةب حنةر اسنشةهبدي فةي دحةدع المعةبر  عةب   في الشهيدالرفيق  ظب

 . في عداد الخبلدين القديسين  فرحوهرذا  1997

مةب  دلسال  ل شرب  ور  نضبهي  ةور  الحيةب  واممة واراي  الحر   ...راين ب  الشهيد يهب  لنرن

 المسةبء ومبقةتب لشع  سةعيد رةد ت ال ةور  مةن خةال ن لجيب وحيد رب  هديت حيب ارنربرار ت 

لد  امرض و رت ال رجا وامقحوان والورد والر فسج فأ ت المج ون رح  احنر عب ق  الظال 

 دوالعرودية  الةذبننحةدع المحةن ون عةن  د يهب الرفيق الخبلةد  يهةب النبةةه فةي ق ة  الةبمن الوطن

وجسدن  الرطول   الحيب  ن  الذين عرفن  مع ر  رض الوطن لذل   وحنر يشع  ور الحري  ع ر 

 يءالموت عشقن  رب ش حنروحذفن  ر م  الموت من دفبنرر  وسطرن  ففحبت المقبوم  حيب  

ولن نمةوت مةب  درال آهبت سعداءفي هذا الوطن ري يحير من رعدر  امطفبب وال سبء والشيوخ 

 دي ولإل سةةب  دوالمةةبء ل خرةةب دل رةةراء  وامطفةةبب دل شةةما والجرةةبب ددا  المةةوت ل حةة  والعطةةبء

جرهة  البمةبن لنقولةوا  نفةبرقفر ن  شرار  ال بر الني ت  دالمهدور  في وطن الشما رردسنبن

فةي قةبموا ال تةبت ر مة    مةبتراللذا اخنرن  مةن رةين رةب  دعبشت اد سب ي  دعبشت رردسنبن

 .و غبن بغرود  ع ر شفبي اممهبت ليرونشمع  الحيب    رن   دالشهيد ع وا ب لحيبنر  وممبنر 

من والفمت الرهي  و شرقت ال ور والضيبء من دمبةر  البري  و والذبحدود الخوا  رتفرس

الني رب ت ي بريع الح  والحيب . والحيب  رال وطن ت طع  وت مع ر له  و عي ر شرارات ر بدقر  

 لمطبل  الذاني  الضيق  وت مع ر لةهاع ر واج  الوط ي  وهو  ه  رر ير من  واج ) وت يع و 

و نيج  الحمبا الرريةر الةذي رةبن  دهذا مب ر ت نرددي  يهب الشهيد الرطب السبمي ( لهداا مب  



 PKK فررع ر  ربلنعراره الرفيق روربر والروح الوط ي  العبلي  ربن فرحه ت ينفور  ينمنع

   APO. القبةد  وف سف 

وينة فا  ودمبء رب الشةهداء سةدع مةب باب ه ةب  رةردي يفرةر  لن يذه  دم شهيدال يهب  عهدا

 .الوطن هذاع ر ارض 
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