
 

 

 طبيب الناجح والمقاتل الجريءال

 

 

في اسرة وطنية متوسطة الحال كانت االسرة  غمكينولد الرفيق 

وقةةةد رةةةاجر   1970عةةةا  منةةة  متعاطفةةة مةةةز االاةةةداة الكر  ةةةة 

ايث مكان الدراسة لشةييدنا الاالةد  ر   الب العائلة الى مد نة

تةارر ممقاومةة التةي تحصةل  1988اتى الصف التاسز وفةي عةا  

فةةي  رفعةةتنةةوة كر سةةتان ومعةةد استشةةيا  الرفيةةق فةةي اةةمال وج

عةةا  تيةةةعين وافةةةق الحةةةدة علةةةى طلبةةةا لن ةةةال  ةةةمن فعاليةةةا  

ا  التةا  الةى الحةدة وكالةن ارنةاء مالجمارير وفي نفة  العةا  اعطةى الرفيةق غمكةين قةرا  ل ن ة

 31 من عمةر  والتحةق الةى فةفوك الكةر   فةي سنة 19تعد ة ااد الرفاق وكان عمر  انا كالن 

 1992عةا  تلقى الرفيق غمكةين تدر بةا فةي منطقةة افتنةين واةارر فةي اةرة  1992عا   اكار

الى ا الة جو ي واارر كثيرا في العمليا  العيكر ة التةي كةان لةا تةاريرا  1992في عا  وانتقل 

كعةر والرعةب فةةي قلةوة العةدو ومنيةا وفةةل الةى ميةتول نا ةة  كبيةرا علةى الشةعب وا ل الةةى 

قى تدر با في الطب لث ث  ورا  ومعد قياما معملية جرااة ناجحة تم وقدرة عيكر ة كبيرة وتل

ترقيتا من قبل الحدة وافبح قائةدا للمجموعةة م  ةافة لكونةا طبيبةة وكةان منةدفعا ومتحميةة 

 زاغةرو نحو اليدك  ائما و قو  على المثامرة نحو االف ل ومناء على رغبة الحدة الى ا الة 

 ) الفةةوالك وة علةةى مياجمةةة الحةةدة وت ةةيقة  وسةةميت متمشةةي  الن العةةدو اتفاقةةا مةةز قةةوة الجنةة

وعند كراة الدكتو غمكين الى ا الة زاغرو  كانت طموااتا كبيرة وري ركز العدو اما  اقيقة 

الشعب الكر ي وخ ل تلن المرالة از ا   ااتباكا  مين الرفةاق والعةدو مكلةف الرفيةق الشةييد 

رفةاق الجراةى الةى منطقةة امنةة معيةدا عةن اعيةون مميمة كشف منطقة العمليةا  ليقةو  ميةحب 

العدو وارناء قياما مالميمة كشف جغرافية تم تفجير لغم ار ي في رجلا وقاو  اتى عشرة ا ا  

ان ةةم الةةى قافلةةة الشةةيداء نتيجةةة عةةد  تةةوافر المعةةدا  الصةةحية وخةة ل  26/10/1995ومتةةار   

شةةيداء لةةم اعارةةدرم ماعطةةائي ئةةد والعشةةرة ا ةةا  كتةةب فةةي م كراتةةا فيمةةا  لةةي عنةةدما عارةةد  القا

رجلي فق  مل عاردتيم مان اكون ليةم اتةى انفاسةي االخيةرة كانةت امنيتةي ان اكةون مثةل  كتةور 

كندال وقائدا عيكر ا مثل الشييد رفعت وقد اققةت كلةن  ةمن االمكانيةا  التةي اتةا  الحةدة لةي 

عب املة  تحيةاتي للقائةةد واالن اعةرك اننةي ستستشةيد وانةا فاةورا مة لن الننةي سةتكون ملكةا للشة



والرفاق وامارر ليم ايا تي وكما قال القائد اننا ال نااك ماليكب الةدماء مةل ناةاك مةن وقوفةا 

عنو ا  عالية  ائما وكان جيورا في اعطاء نق ةا الة اتي للحةدة م تصف م الرفيق غمكينكان 

كو ارا ة قو ة اما  العدو و تمتز مالبنية اليياسية وا د ولوجية  وعيكر ة قو ة وكان محبا مين 

وميتةي  جةو يفةي  يومدرسةت افتةانين رفاقا والرفيقا  اجل كان الرفيق  قول  ائما وال تي فةي

ن تعلمةت منةا القةوة والصةبر  فةن الشةييد غمكةين فةي ميتةا كان زاغرو  ومعلمةي كةان افةا اةي

وعند معلما افااين وافبح الصبر للشعب والقوة لرفاقا ومن رةم  فنةوا رفةاق عكيةد روجية   

روكان م طية وز  ن مجانبا في اا ان افا اين وزرعت اةجرة الةدلو مةن جانبةا التةي تقةاو  

ورو اتا اب كةرة القةد  ح ن الحر ة من جد د الثل  والبر  والحر وتمتد ج وررا الى اعماق لت

 والاياطة

 

 

 

 

 تحياتنا وااتراماتنا الثور ة

 عائلة الشييد

 

 

 مرالة الطفولة لشييد غمكين

 

 

ولةةد فةةي اا ةةان كر سةةتان جنةةوة الصةةغيرة ورةةي عفةةر ن التةةي وقفةةت مع متيةةا امةةا  جميةةز 

مالثقافةةة العرميةةة والكةةن  العوافةةف والتيةةارا  التةةي كانةةت تر ةةد ان تقلعيةةم نةةم جةة وررا وتلطايةةا

مقيةةت رةة   المنطقةةة الصةةغيرة مكةةل قوتيةةا علةةى قةةدمييا مقيةةت كر  ةةة ملغتيةةا وعا اتيةةا وتقاليةةدرا 

فولدر ا الطفل ال ي كان الثالث معد فتاتين وااتفل العائلة ميا كثيرا الن الشباة قليلون جةدا فةي 

علةى  ةد االقطةاعيين واالغةاوا  ر   العائلة فيمو  مشير على اسم عم اال  وخال االة ال ي قتل 

في المنطقةة تةرة رة ا الطفةل فةي اا ةان جةد  وجدتةا وا  واة واعمةا  وعمةا  كليةم فةي ميةت 

وااد كبيرة من اليعا ة والمحبة والكن فقيرة مةن الناايةة االقتصةا  ة وعلةى رة ا االسةا  كةان 

جيةت نحةو المد نةة ومعةد م ةز سةنوا  افترقةت العائلةة واتمدلل النةا الصةبي الثةاني فةي العائلةة 

لتلبيةةة اةةاجتيم االقتصةةا  ة ومةةن اجةةل التعةةد ل فتلقةةى رةة ا الطفةةل الكثيةةر مةةن الصةةعوما  ومةةن 



االمراض الجيد ة التي كان  صعب في تلن المرالةعلى تلبية ااتياجاتيم ومن قلةة االطبةاء فةي 

انجبةت  المنطقة والكنا قاو  جميز الصعوما  النا كان  حب الحيا  معد ر ث سنوا  من عمةر 

 اال  ر ث منا  فياكا كان ليا تتريرا كبيرا فةي اياتةا اي انةا ترمةا مةز الفتيةا  معيةدا عةن الةبط 

فكان  ائما محبا للي   والتعاون وكان  حب روح الميةللية ورةو فةي الصةغر منة  طفولتةا تعلةم 

ة من اميا اب الق ةية الكر  ةة فقةال ان الطر ةق الصةحيح رةو تحر ةر انيةان وميةاوا  والمحبة

 ائما و قول لماكا النا   تقةاتلون فيمةا ميةنيم فكةان  حةب الرسةم والر ا ةة والفةن واايانةا كةان 

 حب استعمال االسلحة واال  العنف ال  ن كانو قر بين من خصوفياتا اليا ئا والمحترمة كان 

 ولم  كن  حب ان  ق ي اوقاتا مشكل فارغمحبوما وفبورا 


