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بن الثالث ألمه وأصغرهم، رأى النور ألول مررة فرق ير رة الالشهيد ا

الدرباسررية ل اة ررة و نيررة اليرررة ال رردد، فرراأل  دليررا الباب ررة لناحيررة 

مبزوج من أرب ة وله عدد الير من األوالد واللنات وانحرر  الشرهيد 

من عطف األ  وهو ال  زال صرغيرا وعراف فرق انرف هالبرهة  و رة 

  م رفة احساس األمومرة الحييييرة لرم  ب روي لد ره عيرد نلسرية بر  عراف أبيه( وبالرغم من عد

اليية أهوانه واشياةه و اد عنهم انلباحا ع ى األ لال اآلهر ن ومحلبا لهم واراي ال  يلر  الم رم 

بالر اضة وهاصة األل را  المماعيرةة و صادق أيرانه من األ لال وااي هادةا يوي اللنية مول ا 

( الرزةاو ال  ب باألحمار المبوفرة فق الير رة( حيرث الير رة ير لرة مرن  لر   -ال  ب بال رة اليد 

ترعرع الشهيد بين اهوانه وأشياةه حبرى أصرلح فرق السرنة السراب ة مرن عمرره حيرث  هرب  لرى 

المدرسة االببداةية فق ير ة ة م ا( وااي  رههب مشريا وارهلا   رود مشريا برالرغم مرن المررو  

ق المدرسرة أحلره الم  رم والبذميره بسرلب أهذيره ال اليرة لرم   رن المو ة الياسية وااي نشيطا فر

مشااسا عنيدا ليمنع عن هذ ا النح  فق الير ة ألي الدبور  ها م نح  ال س  و سير من ال سر  

 -و يب  النح  ااي نشيطا  راض و   ب بين حيول اليمح الخضراء وبساتين الخضرة ة الملس 

سبه االببداةية حيث انبي   لى مدرسة اليرموك فرق الدرباسرية ة اللطيخ(  لى أي أنهى الشهيد درا

 عداد ة و ثانو ة اليرموك( ما ليث أي أحله االسبا ة والطذ  ومدرااه اليرو ة تبسع ي يذ ي يذ 

وأهه  ب ر  ع ى ال رالم األوسرع وباترم ممارسرة هوا اتره أسره  حيرث األل را  المماعيرةة اررة 

  ع ى ال د د مرن الميرداليات فرق أل را  اليروى وأصرلح عضروا فرق حيث حاأل ا  اليوى(  -اليد 

نادي المز ررة الر اضرق ل ررة اليرد  ول نره لرم  بويرف عنرد هرهه الهو رات عنرد سرمع نرداء الياةرد 

ال لير علد هللا أوج آالي ة آبو( حيث اهبرز مرن األسراس وبسرلب االتصرال مرع ار  مرن الشرهيد ن 

زاي محمرد أمرين( وب رد الب رر   لرى ب رض ال روادر مرن اللط ين ة علرد الرر اق و سرماعي  و ر ر

حز  ال مال ال ردسبانق يرر يراره البرار خق بر ي أصرلح مرن أنصرار حرز  ال مرال ال ردسربانق 

وأصررلح  شررارك أنشررطة حررز  ال مررال ال ردسرربانق ورو رردا رو رردا أهرره  شررارك أاثررر  ال أي  رراء 

الحرز  وأصرلح عضروا نشريطا حيث ترك ا  شقء حبى الليرم و األهر  وانضرم لصرلو   1988

  مرر  ليرر  نهررار ومررا ليررث اي فرررح احبرامرره ومحلبرره بررين صررلو  األنصررار واألصرردياء وأحلرره 

ويررد أصررر أي  صرري   1991المميررع وأصررلح الممررال أمامرره لببيررد  ضررمن الحررز   لررى  رراء عررا  

هيرترره الم بسررلة بشرر   أارراد مق مررن هررذل دورة عسرر ر ة وسياسررية فررق أااد ميررة م صررو  

  وااي له ما أراد حيث تم ارساله  لى األااد مية وهناك ت ر  ع ى الياةرد آبرو عرن يرر  يوريما



ياسيا وبالرغم من  لا ااي من األواة  فرق الردورة  1991وصي  م ارفه بش    يد وااي شباء 

وتوسرم فيره هيررا وب رد انبهراء والردورة   رب الشرهيد االلبحراق بالسراحة ويد أحله الياةرد اثيررا 

يث ااي  يرول"  أي مرن  ر رد النضرال الحيييرق ع يره أي   بحرق بالسراحة السراهنة   الساهنة ح

وهنراك ناضر  فرق منرا ق  1992آ ار  15وغادر  لى الساحة السراهنة مرع ممموعرة اليررة فرق 

عمرر  ة  مخب لررة ارراي  ثلررم نلسرره اناضرر  صرر ب ويرروي وتيرباترره ل ياةررد وأف رراره ممبررا ة حيررث

بو اي( ويد اسند له فق بو اي تردر ب اليروات الحد ثرة االلبحراق و لرا بسرلب ت ام ره  -حلبانين

سياسررق( وارراي  رررى فررق  -عسرر ري -الميررد ويدرترره ع ررى ال طرراء مررن النررواحق اافررةة م نو ررات

المرأة ال رد ة المشاراة فق ال م  المس ح مصدر ليوة ال رر ذ ود مومرة الثرورة ولرهلا أعطاهرا 

هبمررا  الررذ   أثنرراء البرردر ب وسرراعدها ع ررى الويررو  ع ررى أرح صرر له ضررمن الثررورة  أنهررى اال

مهمبه فق اليوا ع بنماح باهر وعندما يرر الحز   رسال يوات  لرى د رسرم اراي لره رأي حيرث 

رأى أنه  حب أي   وي من بين الرفاق المبو هين الى الساحة األص ب ويد تم اهبياره مع نخله 

وب رد مضرق  1996 راء المررتلطين برالو ن والثرورة واتمهروا  لرى د رسرم ربيرع من رفايره األيو

فبرة وص م الممموعة  لى  لال د رسم  لال شيخ س يد  لال ا  ثاةر ارردي فرق أي بي رة مرن 

اردسباي       لال ا  اردي  س ى  لى الحر ة    اسب م الشهيد ييادة منطيرة وبردأت الممموعرة 

ةررد وت  ررن ال رردو والرردوس فررق النضررال واليبررال ول ررن فررق ربيررع عم هررا وأهررهت تلرررح نهرر  اليا

واثر عم ية اليرة يامم بها الممموعة عند ال ودة  لى الموايع اصيب الشهيد بشمية فق  1998

رالبه اليمنق أصلح ع ى اثرها شله م اق ال  سبطيع الحراة بشر    يرد ول نره أبيرى مرع رفايره 

نطيرة وأه هرا حرب ثراةر أحرب الملرال والود راي   أحرب أحب الم  لرق ع يهم من هلرته بالمنطية

وبردأت   1998الحمر والبرا     أحب المنطية ع ى حد الب  رق وبيرى ه رها  لرى أي  راء هر رف 

الث رروج بررالهطول وأصررلح ارر  شررقء أبرريض ناصررع الملررال والود رراي والسررهول وأهرره المرري  

م راية مشرلى( لره و ألرب رة مرن الطوراتق  سب د ل بمشيط فق المنطية، تم االتلاق ع رى تمهيرز 

رفايه المرحى فق سلح وادية يير( حيث لم   ن المي   مشط هها الوادي مرن يلر  ول رن شراء 

حررد   11/11/1998اليرردر  بمرره البمشرريط هررهه المرررة  لررى الرروادية وادي ييررر( وفررق صررليحة 

م راررة بررين هررهه الممموعررة الصررغيرة المرحررى الخمسررة والمرري  البراررق أبرردى الممموعررة 

المر حررة مياومررة  شررهد لهررا ارر  المنطيررة والرفرراق ودامررم الم راررة حبررى سرراعات ال صررر لينررم 

الممموعة المي  البراق درسا فق المياومة وحب الو ن والياةد ويد نله مرنهم الرههيرة وتيرد  

 ليهم الطورانيروي وتناهرا  لرى ا ي الشرهيد نرداء هليرف لرم  ردرك أنره نرداء الملر  أ  نرداء أرواح 

اي ت ررال  لينررا  لررى ال رررس االبرردي  لررى حيررث الد مومررة  لررى اللطولررة  لررى المنررة هللا فررق الشررهداء 

السماء ليسطر البار خ اسما  ا حر  من نور اما سطرا سماء شهداء اردسباي عامة وشهداء 



ثورة اآلبو ية هاصة وفق هرهه ال حمرات مرر فرق هيالره شرر ط ترهار حياتره منره اللدا رة مررورا 

اح المس ح وتهار الشهداء من رفايه وعندها اصاببه رصاصات يات ة فق  سده لى ال لبانبماةه  

وأحمرر الرث   مرن حولره ب رد أي روى أرح الطاهر وبدأ  نشد نشيد الحر ة نشيد الحيراة األبد رة 

اردسباي بدمه لببلبق الربيع المزهر من  د د ولينو  عنه شا  اردي آهرر ثراةر  د رد  لرى أي 

  يول"ة اي أيصى ما  سبطيع الثاةر تيد مه لو ن ويضيبه الشهادة(  بم تحر ر الو ن وااي 

 

 


