
 سنبقى على دربهم سائرون

 

ولد وترعرع الشهيد في عائلة متوسطة تعمل وتكد حتى تكسب قوو  

مثل معظم الشعب الكردي، لم يسوتط  الشوهيد عائلتها،  وإطعاميومها 

الدراسوووة العامعيوووة ألسووو ب اتواووواع ااقتتوووادية ومسووواعدت   إكموووا 

تهل . تمكن من الحتو  على وظيفة في مؤسسة معامول الودفاع فوي 

 مل الشهادة الثانوية_ الفرع العلمي.حلب حيث كان يح

وعندما طلب إلى العيش تداء خدمة العلم، جم  ألين وظيفت  وخدموة 

 العلم، حيث أدى فترة العيش في معامل الدفاع.

 لوى الرفواف فوي مطلو  الثمانينوا  وكوانإمن األنوة خالتو ، وخوع  عملو  تعور   1984تزوج عام 

 ن خال " معيد".األ والشخص الذي تأثر أل  قدوت  في الحياة

متفوقوا ألالدارسوة، لهوذا تمكون وألسورعة مون اسوتيعاب الثقافوة  الحزب وتنو  ثقافة اطل  علىلقد 

الحزألية والوطنية لحزب العما  الكردستاني وألما أن  كان يكسب قو  يوم  من رات   لوم يوتمكن 

ا النشواط وألهوذيوومي عطلة  أنهواخموي  والعمعوة حيوث في ال دء إا ألحضور التدري ا  يوومي ال

  .وهذه الهمة عمل سرا وعلنا ألين الرفاف

حوديث كثيور الكوان  دائموا   ئ وأصودقا ئو ألط عو  يوزور أقرألا رزف الشهيد ألأرألعة أطفا ، كان هادئوا  

كان مح ا  لكل الناس وخاصوة أهول أليتو ،  .ب الكردي المظلوم واتمة والمنقسمعن الوطن والشع

 يحضن أطفال  ألحنان ألالغ. 

لى ساحة المعركة ألعد أن علمَّهم م ادئ الحزب ومعنى الكفاح شقيقت  وشقيق  إ إرسا تمكن من 

مق وو   أسولوبكان ل  من  مؤمنين ألما هم مقدمون علي  غادروا إلى ساحة الكفاحو ،والتضحية

خ ور أن يلتحق ألساحة القتوا  وعنودما أ . قرر أخيرا  اإلقناعلدى المستم  وثقافة عالية وحعة في 

كردسوتان  التضوحية فوي سو يل ارات ، فكان جواأل  لها كيف أطلب مون غيوريزوجت  ألقراره، ع

 ألهذا اتمر. نفسي أكلفوا 

ات وو   2/5/1993ألالسوواحة فووي كردسووتان الشوومالية ألتوواري   لتحقافووزوجتوو   إقنوواعوتمكوون موون 

رسوائل  أرسولسواحة الكفواح المسول ،  إلوىدورتين محليتوين " ثقافيوة وسياسوية" ق ول متادرتو  

متادرت  تم تمزيقها من ق ل اتهل حرصا على أن ا تق  ألين أيدي رجا  اتمون الوذين عديدة ألعد 

كانوا يداهمون منزلهم مرارا، كان دائما في رسائل  يطلب من أواده وألناتو  ااهتموام ألدراسوتهم 

 حتى يحتلوا على دراسا  عليا وا ينسوا رفاقهم وشهداءهم.



فوي أواخور شوهر  ب الزاب قموة الشوهيدة ألهوار  –ان استشهد الرفيق في منطقة العنوب " ألهدين

ة رفاف استشهدوا تجل ألعضهم ثعث أن ألعد مقاومة ألاسلة، وعظمة الشهيد تكمن في 1995عام 

 ألعضهم حتى لحظة استشهادهم. واوالنقطة الثانية لم يترك أسرى واحتى ا يقع

فخورون جودا ألو ، ويعملوون  يعيش على ذكرى الوالد الشهيد ال طل وهم واتواد أسرت ما تزا  

 على تحقيق رغ ت  في الدراسة رغم الظرو  التي يعيشونها.

 هذا جزء ألسيط من حياة الشهيد ال طل فوزي.

 الشهداء ا يموتون وي قى ذكراهم في قلوألنا وسن قى على درألهم سائرون. 
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