
 طالما كان حلمه ذاك الفجر المشرق

 

الحياة، وهو الدم الذذ  يجذر   ذر قرو نذا ولكذة  ط ذ   صانعالشهيد هو 

 كبير. خبز نأكلها له  يها جهد 

 لواله لما كان لنا وجود. والشهيد ال تفذر  روحذه مذن مهذة هذذه الكلمذا  

ونلتذذزم  تذذر ص طربذذا، قنذذدما نمهذذة شهذذدا  الشذذهيدر ص طربذذا، ، بذذة التذذو

ونهجذذه  ذذر الحيذذاة ونحذذا ر قلذذ  ميراهذذه ، ونصذذة بقضذذيته  لذذ  بقضذذيته 

ر  نذا صذورته  ه  ذافر  روحذالذ  ضح  بحياته  ر سبيله ولن تالهد  

ذلذك حمذة  كذة األهذم مذن ،وحملنا شسمه وشلفنا  صيدة قنذه واكتفينذا بذذلك

، وما سالحه و لمه ودمه والسير خل   يادته،  إن   لنا ذلك  إن رو  الشهيد سو  تس د وتفر 

 يخال  ذلك سيغضبه ويج له آسفا، قلينا. 

ً، نحسه ون يشه ومن الذذ  يج ذة روحذه ش   نسان ذاك الذ  يت حدث الوا ع ليضع من القدر وا  ا،

نذه الر يذق كمذاة  ور    ر طرد بريد  يرسة  ل  كة األجياة ويهب  نفسذه  ذر شوراق التذاري. ....

شمذا  واإلقداديذ ودرس  يهذا االبتداييذ   1976 ذر الذ  ولد  ر تة شبذي  التاب ذ  لمحا رذ  الر ذ  

نتقذذة   لذذ  مدينذذ  كوبذذانر حيذذث ت ذذر  ش كذذار الحذذزع وشنضذذم  ليذذه  ذذر قذذام  قذذد االمرحلذذ  الهانويذذ  

لده الذ  كان ينبهه قل  شن يبت ذد كذة الب ذد قذن الحذزع لكنذه شنضذم وحطذم كذة احذر و و د، 1992

 ذا لذم يذذهع مذن  كان يقوله  ر  حدى المذرا   لده وذكر والده  وله الذ االحواجز التر وض ها و

يتحرر كردستان( وها هو يقوة شنه  داء ال ايل  هم  ذرر الر يذق االلتحذاق بسذاح   كة بي  واحد لن

الحرع الساخن  لالنتقام من الجرايم التاريخي  المقتر   بحق ش بنا وب قيدة راسذخ  توجذه الر يذق 

 والحري . استقالةجر المشرق المتمهة  ر كماة  ل  الوطن طالما كان حلمه ذاك الف

اشذي  وهكذا كان كالبركان المتفجر الموجه  ل   لع لتاري. األسود والقدر الغاشذم الذذ  رسذمته الف

التركي  وهكذا دا ع الر يق كماة قن وطنه وش به والفكر اإلنسانر ال صر  لحزبه حت  د ع دمذه 

ة وذلذك شهذر قمليذ  بطوليذ  راي ذ  سذجة خاللهذا هدي  لش به ليطهر تاريخه وترابه من دنذس الغذزا

 سمه قل  صفحا  التاري. الجديدة. ا

 كة الشهداء األبرار حت  تحرير كامة تراع الوطن. درع قهداُ شيها الشهيد شن نسير قل  دربك و

 

 2007مل  الشهداء ال دد الهالث" شيالن" 



 

     


