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لاى يومناا ااذا وال اج  ان الزمت البشرية منذ فجر التااري  و لقد كانت الحرية والعبودية مفردت

العبوديااة  نعتاا  ماننتفااااو و المقاومااو المقدلاة ل التاارييي للبشارية فافا  كاال ثير مان اال

ذ فجار التاااري  وااذا ماا مكدتاا  ن اان مناوالوصاو   لاى الحرياةن ألن الحريااة ملامى ماا يمل اا  اإ

 ةعظا  االنتفااااو رهارو فاي المن قاصرية وكذلك الدياناو ال اماويةن و ن ميديولوجياو العاأل

التي وصلت فيها البشرية الى مرفلة ودرجة اله كن وماا رهاور فازل العماا  ال ردلاتاني فاي 

قااد دع االلااتغ  ن وعصاار  ال لمقاومااة الظلاا  وتحرياار اإن ااان ورمرفلااة ال اابعيناو ماان اااذا ال

لا مي  ار اإن يجما  كاين الفان ال الا  الجاامعي فاي الشاريعة اإلا مية مالت اع الرفيق رياز

ن ان الواعي يعرف ما كين العل  والمعرفة فيث يقو  في مفد كتاكات " اإالحر والف ر الوطني و

ن ي اون لا  وطان يعاي  يات ل  كل اان  ويرياد م طليقا   ن ي ون فرا  يحنى وماذا يريد كال ب  يريد م

م علاى مرض يون ان ال ردي المثقف يعرف ما يجري الن خيراتها....... واإرض يرز  مفي  وم

 جزاء.......".مركعة كردلتان يعرف  نها مجزمة  لى م

عان طرياق ف ار وليالاة  لى م ؤوليت  التارييياة الدينياة والدنيوياة مب ارا   تنب  الرفيق ريزان 

كاد  الرفياق ريازان فاي قولا و الياوم الشاع  ا  ال ردلتاني.. وااذا ماا مزل العموجهاد مقاتلي ف

جهااد فاي لابي  الاوطن وتحريرااا مان ميادي الادو  ال ردي كقي لدي  ل ح وفيد وااو لا ح ال

 ن يت لح كالعل  والمعرفة".التي تحتلها وعلي  م

الرفياق ريازان ااو اكان لعاولااة وطنياة دينياةن متولا ة الحالااة المادياةن تلقاى درالات  االكتداويااة 

ثناء درالت  تعرف علاى تاك  تحصيل  الجامعي) الشريعة اإل مية( وموالثانوية في من قت  ث  

ان  دون من يمنعا  ن ين اق كل اموف  الذي كاان ياراود  داوماا وااو مف ر الذي يحقق فلم  وطال

وفي لى الفعالياو ال ياليةن ن انض   1993د وكان ذلك في مرفلة االنبعاث الوطني والثوري فم

 ن يجاااد كماا يقاو  ااو"منيتا  وااو ممن يحقاق فيهاا مراد ملاى ال اافة التاي انتقا    1994عام 

 لى النصر". و الشهادة التي اي ال ريق الوفيد الجهاد في لبي  الوطن والشع .. م

ن الجهاد كحد ذات  شيء مقدس قدلايتها مان قدلاية لروح الجهادية المقدلة أليتميز كاكان  فقد

جاااد المقادام فاي تلبياة من ي اون الجااد في لابيلها وكاان ي اعى داوماا مالقضية التي يناا  وي

القتاا  الوالاعة فاي  ة اينن وكاان لا  ذلاك كمشااركيقدلاى مرتباة المجااادين الل ي يص    المهام

ة اد العدو التركي. وخاصة مشاركة فاي الحملاة ئيالجهادية الجر عملياول ثير من الل والتي يط



ة في من قاة متيناا اارور وادي زنادور 20/3/1995لشدتها في  التي لميت كحملة الفوالذ نظرا  

رادة الحاق ااي  ن  رادة و رادة الشاعول فاو  كا   ن  ثبتاوا للعادو م وكعد مقاومة جهادية راوعة

لااى قافلااة شااهداء الحااق والحريااة والديمقراطيااة وكهااذا ي ااون ن  منتصاارة انضاا  الرفيااق رياازاال

ق   علي  واو التضحية في لبي  اإن ان واإن انية ومااف ق رة دم الرفيق ريزان صد  ما ا

 رض موزوكوتاميا.مخرى إرواء شجرة الحرية والديمقراطية ومخوة الشعول على م

 النضا  الجهاد و رفا 

 2007الثالث " شي ن" ملف الشهداء العدد صادر في 

 


