
 

 مشعل من مشاعل النور التي أنارت درب شعب كردستان

 

 

التضحية من أجل شعباً يعتبر أقدس وأنبل شييااً االنبيبة ل يل 

واالسييتل و ولاييقا يلييوو اللاتييد  ا يي  إنبييان ينييادل االحرييية 

ليقل  جعتي  مين ن بيي درعيياً  اإلنبيانيةحييا  شيعبي ومعانيا  

 ياً.قوا

رييية الشييعب ال ردسييتاني وحرييية هييقا الشييعب ال  ييوح إليي  ح

كردسييتانية  لييير  الحيياو مادييياً وانييية الحيياو  ييي اإلنبييانية ج عيياي   ييي لييل عاتتيية 

 الحس الوطني ال ردستاني واإلنبانية.

الجنوايية وهيي قريية  طنة عت  شريط الحدودل مع كردستانوهو من قرية شعبية قا

قتعيية الح يين التييي كانيي  دات يياً ابييود  ياييا الع قييات االجت اعييية الج يتيية  ترعيير  

قات منق نعومة ألا ره حت  أن اتيا البادسية الر يق الشايد مظتوم  ي لل هقه الع 

من ع ره وك ل األط او أنضي  إلي  ال درسية ال اتنية  يي قريتي  واعيد إا يام ال رحتية 

ط وحي   يي التعتيي  ولتحبيين مبيتواه ال ليا ي وامنيرار مين  ازديياداالاتداتية ومع 

 رحتية عاتتت  ذهب لينض  إل  أحد ال دارس اإلعدادية  ي من لة ديري  و ي هيقه ال

أناي  ال رحتية انجياح وا يوي كبيير كان قد ن   لدي  ال  يوح واإلنيرار أيضياً حتي  

و ي ذل   أنتلل إل  ال رحتة ال انوية و ي هيقه األننياي كاني  حركية النضياو  يي اتي  

 ال رحتة قد اتغ  ذروااا. 

خيي ي الح يييد  وال بييتوا ال لييا ي كييان الر يييق مظتييوم لدييي  أربييية ال  ييبة واأل

سيرعان ميا اي نر   الراقي ومبتواه االجت ا  ال لبوو كوني  مين اتي  العاتتية الوطنيية

واأل  يار التيي   اآلمياومال  واحليلاً لتت    ار التي رأا  ياا ش  يت  وكل  اتت  األ

إلي  ني وا الحيلب لي يون أحيد مشياعل النيور التيي  انضي د خيالي  دات ياً وكان  ايرا

. وساه  وا يل وانير درب الشعب لتونوو إل  الحرية وإل  الشرا وال رامة أنارت



هيو اليقهاب و ب ميع اياقي ر اقي  وكيان ط وحي  كبييراً من قو  ن وا الحيل ما أواي

إل  ن وا أن يار الحريية ليقل  كيان يليوو دات ياً إننيي  واالنض امإل  ساحة الوطن 

  ن يي لديي  اليروح ال ورييةشيعبي وأميع س ع ل وأنابل  ي ني وا حلايي وأنلي  

جباو كردستان حت  أايالا مرحتية  الشيااد   يي سيبيل شيعبي ال    وس ذهب والتحق

وذهيب لينضي  إلي  ني وا أن يار الحريية  وحلاي وقاتدل و ع ً لب  الحيلب طتبي .

وحت  الشااد  كان ر يلاً ي ت ر ا  وذو روحياً ومعنوييات عاليية جيداً  انض ام ومنق 

  يع الر اي القين نابتوا مع . ومحبوااً من قبل ج

قياوم حتي  األخيير إلي  أن أستشياد ا يل جبيار  وكيان العيدو وانر ع تية بيد قيوات 

   بل  ادم  اراب كردستان ك ا أراد. كردستان. عريباً يلا إل  عروست 

 .سيبل  الشايد  ي ذاكرانا حت  احرير كردستان واعده
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