
 الرفيق ريناس روح اإلعصار الكامن في المثقف الثوري

 

 

عن الغناء وخيم الصمت الذي يسبق  رويداً رويداً بدأ الليل يسدل ستاره وتوقف الجميع

فرحا  األسلحةآب التاريخي تبدأ البنادق بالغناء وترقص كل  15العاصفة وفي لحظات من يوم 

وتعلن الوالدة الجديدة وتبدأ الثورة التي تنادي بالمسير. هذا هو قار القائد... قرار الشعب... 

لن المسير... مسيرة الحرية، ومع قرار الشهداء فالتاريخ الذي نسي نفسه استيقظ اآلن ليع

فوهات بنادق الشهداء العاصفة ورائحة البارود، يرتفع الشفق األحمر يوما بعد يوم متحدا مع 

األرض الحمراء والحرية ليعم عالم دافئ مليء بالحرية وبدأت الحناجر تنادي باالستقالل 

لتفاف حول القيادة شيبا والحرية رافعين إشارات النصر في وجه العدو. وبدأ كل الشعب باال

وشبابا، نساء ورجاال، عماال ومثقفين، وقد كان الرفيق عدنان" ريناس" من أولئك االبناء 

بين لصيحات انتفاضات جزرة وشرناخ ونصيبين لاللتحام معها، ولد يالبررة لوطنهم والمستج

وصيات في إحدى قرى كردستان الجنوبية في منطقة ذات خص 1966الرفيق ريناس في عام 

ومن عائلة متوسطة الحال. وقد درس الرفيق في معهد إعداد المعلمين  وإقطاعيةعشائرية 

وكان مثال المثقف الثوري الذي يشعر بآالم شعبه ويعمل على مداواته حيث رأى ضالته في 

، لهذا كله فقد كان أحر من الجمر لالنتقام إلى 1990أدبيات الحزب عند تعرفه عليه في عام 

حزب، فانضم الى الفعاليات الجبهوية لنشر فكر الخالص بين الجماهير ولعشق صفوف ال

وال أروع وال أقوى منه، درعا في  أسمىالدرع الذي ال  الرفيق لحياة الكريال" التي رأى فيها

". طلب من الحزب االلتحاق بالساحة الساخنة لينتقم من العدو األعداءحماية صدر الوطن من 

لة مسيرة مليئة بالشوك يالذي سلبنا حتى من أبسط قضايانا العادلة وهو يعلم أن المسيرة طو

، مسيرة الحرية التي طالما أراد أن يكون عنصرا فعاال واآلباءوالدماء ولكنها مسيرة الشرف 

، وبهذه 1992طلبه بالذهاب إلى الوطن وذلك في عام من عناصرها لهذا فقد لبى الحزب 

األخالق الثورية والروح الرفاقية العالية والشخصية المتزنة يمضي الرفيق في نضاله ضد 

العدو الداخلي والخارجي بمعنويات عالية بقلمه وسالحه وذلك بعد أن حقق له الحزب أمينته 

غما عن الموت.. وعن كل الغادرين في االلتحاق بصفوف الكريال الكردستانية هكذا ور

والخونة.. وعن كل أمواج الزمن الرديء وهجمات اسماك القرش فقد شارك الرفيق في 

في سبيل ذلك وهكذا وبقلب يتأجج  إمكانياتهتجديف السفينة ودفعها إلى بر األمان واضعا كل 

ن استشهد في أحد بالبأس واإلصرار واإلقدام مضى الرفيق ريناس في انتقامه التاريخي إلى أ



وليغسل بذلك  إلزالتهاالمعارك الهجومية ضد أعشاش الخونة من حماة القرى في جقورجة 

منيرا بذلك الدرب  1994ارض الوطن من عفونة التاريخ وصدئه وذلك في أواسط عام 

 ومحييا اآلمال في العيون اليائسة في سبيل بناء كردستان حرة ديمقراطية موحدة.

رنا نعاهد الرفيق الشهيد بأن نكون خير خلف لعظماء سلف وإنا في طريق ونحن الرفاق بدو

كوا راالنتقام لماضون ما دام العشرات بل المئات من خيرة شباب هذه األمة يقسمون أن ال يت

 سالح رفيقهم ارضا كلما زف شهيد إلى عروسته كردستان.
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