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الثةور  المطلةة ىلةه ن ةر  ينةةمد -الطبقة -في الرقة نضال ولد الرفيق

حيةةغ دةةادر  إلةةه هلةةه إةةذب المدنيةةة    ةة    ، 1975الفةةرات فةةي ال ةةا  

 ظروف ال مل والم يشة.

ينتمي الرفيق هله ىائلة وطنية، حيةغ اةال ل ائلتةه التة اير ال بيةر فةي 

  الثورية والت ررية. هواتجاإات ف ار 

دخل الرفيةق نضةال هلةه المدراةة اا تدائيةة فةي تلةي المدنيةة وقةد تميةي  جر تةه  ةي   قرانةه مة  

فةي  تجت اد وإذا ما لفت  ناار م لميهلدرااة واالالتالميذ اال م باً م  قبل الم لمي  ومت مساً 

ل وحصة اإلىداديةةمتيةا  ومة  اة   امةل درااةته قد حصل ىلةه الشة اد  اا تدائيةة  او المدراة.

  ة.ىالي ىله درتجات

ندمج الرفيق مع م يطه م  النةا  ية الثور  هله مدنية حلب وفوراً ادادر ىائلة الرفيق م  مدن

ىنةدما اةال المةد الجمةاإيري وف ةر ، و1989  اىةوامّل درااته الثانوية في حلةب اةال كلةي فةي 

ااف ةةةار  حةةةيل ال مةةةال ال رداةةةتاني ينتشةةةر وينضةةةج ااف ةةةار لةةةي ا فشةةةي اً ت ةةةرف الرفيةةةق ىلةةةه

اايديولوتجية لل يل وانجذل هليه و ىجب  مبادئ ال يل والقائد. وت مة  تجةاب إةذب التايةرات 

وااف ار، وىندما  د  ااتصةاات مةع الرفةاه، إةذب التة ايرات وااف ةار خلقةت لديةه روة الثوريةة 

 .والت ررية وإو ما  ال في المرحلة الثانوية

 ةةي  طلبةةة ال ةةرد و خةةذ ي مةةل حلقةةات المدراةةة الثانويةةة   ةةد  الرفيةةق نضةةال ف الياتةةه ال ي يةةة فةةي

ااف ار والتقرل  ي  الطلبةة ال ةرد فةي المدراةة. إةذا مةا اةال يتمتةع  ةه  اتجتماع حي ية لتوضيح

غ المدراية والمنيلية، حية تجباتهاوحيغ اال يجمع  ي  النضال الوطني والقومي و ي  الرفيق، 

 اثيراً.  تساىد ت    ل  المادية ةال ال

ر ع اةنوات متتاليةة، حيةغ اف الياته ال ي ية والوطنية داخل المدراة في ااتمر الرفيق نضال 

 ي ةةي النضةةال الاةةنوات مةة   وتج ل ةة  ي سةةول  ةةواتجب   الةةوطني، و  ةةد  ر ةةع   اةةر فةةي رفاقةةه 

 درااي حصل الرفيق ىله الش اد  الثانوية وتخرج من ا.الو

البسةةيا الواضةةح منةةذ  ل  و  اةةلو هل الرفيةةق يتمتةةع  شخصةةية قياديةةة وف ريةةة ناضةةجة لقةةد اةةا  

ابيةر لاللت ةاه  صةفوف ال ةيل ليسةاإ   و إصةرار" حتةه  ةادر  وت رف ىله ال يل و ف ار" آ

و ش ل ف ال في تص يد وتير  المقاومة وكلي   د تخرتجه مة  المدراةة. و سةبب حمااةه اليائةد 



 فةةي اةاحة القتةال ال قيقيةةة، وكلةي تلبيةة لردبتةةه فةي االت ةةاه تج لةه ينضة  هلةةه صةفوف ال ةريال

  د الت اقه   غ راالة م  الوط  هله  إله ورفاقه يقةول  1994  قوات الدفاع وال رية في ىا 

" منذ انوات و نا  نتار إذب الل اة.  اتب إذب الراالة مة  كر  تجبةال ارداةتال و لة ر  فيه:

إةةا قةةد حققةةت حلمةةي الةةذي راودنةةي لسةةنوات ووال رامةةة   ننةةي  ملةةي اةةل لةةي   ا وإةةي ال ريةةة

 طويلة. وي مل راالته.

ت ية اورية هله تجميع الوطني  والشرفا  والثوريي  ااحرار في تجميع  قاع ارداةتال الجنو يةة 

الار يةةة. ت يةةة مةة  الجبةةال ال رداةةتانية ال ةةةر  المجسةةد  لشةةموا وىنفةةوال اورتنةةا المجيةةةد  

دمةا  لة دائنا اا ةرار، المالئ ةة ااحةرار اللةذي  صةانوا  ةإرادت   المميوتجة   طور   اإيةر مة  

 اليو  ميراث ل بنا وحي نا.

اال الرفيق نضال ا ي رف ال لل  و الملل وي ةب ال مةل ويقداةه ا لةي  يلةي  ىيمةه ومرونتةه 

وقوته، فقد لارك في ف اليات ايااية في منطقة  ر ال والت ق  مراي حقورتجة. ولارك  يضا 

اليات الف  في الوط . وقد لارك الرفيق وحارل في  اثر مناطق ال رل حسااةة، وقةد ضم  ف 

إةةذا إةةو  طولةةة ولةة اد  الرفيةةق، إةةا إةةو  1995ىةةا   " تجقورتجةةة فةةي ادةةرو  ااتشةة د فةةي

اإلنسال ال اي  الذي ض ه   دله ما لديه  روحه ونفسه ودمه في ابيل حرية الوط  وال رامة 

 واإلنسانية تجم ا .

 لش داؤنال دية المجد واا

 النصر لقضيتنا وال رية لقائدنا.  

   


