
 

 من عشاق الحرية وممن سعوا لنيلها

 

 

  شيالن، "نرجس"كان زمن الوداع ربيعاً، حينما كانت أزهار 

الثرروار، وتتمايرر  مررت م اللررت   تترررا ع ى ررو أ رروات  نررا  

الترررز تزينرررت بررربلوان الربيرررت الزاهيرررأل والترررز تبشرررر با مررر  

نجرا  والن رر ال ر ان يشركالن وتحقيق الخ روات العييمرأل كال

 ال مو  الثوري لدى ىشاق الحريأل و البيه.

من الش يد باز من ىشاق الحريأل وممن سعوا لني  ا، ف و لر  

يتخا   يوماً ىن تنفير  الم را  الم قرال ى رو ىاتقره، اىتراد أن 

 يستنشق ىبق الحريأل الفوا  وي تدي بش اها ملو الدرب ال ي يو  ه ملو الحيال الكريمأل. 

من باز الش يد ينحدر من ىائ أل و نيأل مكافحأل متوسر أل الحرا   و رو  و نيرأل ويتميرز بحرس 

 المسؤوليأل تجاه القضيأل الكرديأل. 

شبَّ الش يد فز ىائ أل تض  خمسأل فتيان وبنت وحيدل، وكان ش يدنا هو ا وس   بين أخوتره، 

تربيرأل  و   فرز تربيترهأ بح يتيماً وهو فز السادسرأل مرن ىمرره فقامرت والدتره بردور ا ب وا 

أخوته وتع يم   وتنشئت   ى و القي  القوميأل والمبادئ اإلنسانيأل، كان لديره حرس بالمسرؤوليأل 

منرر  نعومررأل أيررافره متح يرراً بررالمر  والنشررا  والحيويررأل، أكتسررب مررن الحيررال رو  الم ررامرل 

 والشجاىأل الباس أل.

ل نرا  وكران يمت رو موهبرأل  رنت ىالول ى و ك  ما  كر فقرد كران شر يدنا م  مراً بالموسريقو وا

ا دوات الحديديأل فقد  نت لنفسره"  مبرور حديردي" كمرا  را  ب رنت " كالشرينكوي " تق يردي 

 .  ات مّرلأخاي به أ فا  الحارل 

منيروره النراي  ل حيرال باز يوماً بالرج  التق يدي كان يقدر دور المرأل فز الحيال ف رز ب ل  يكن

 والسياسيأل والثقافيأل و د أثبت جدارت ا فز ك  الميادين. االجتماىيأل

، فقرد لقد اتجه باز ملو خ ق الجديد وخوض المج و  والب والت و نت تاريخ م اير ىن جي ره

أن يعمرر  لكررز يترررو ب ررمأل فخررر  وىررز  ى ررو  ررفحات الترراريخ، وأن يرسرر  خار ررأل  كرران هدفرره

ا معنرو المروت برال هردي، فقرد كران هرو الو ن بد  الش دا  وجررا  الثروار، كران براز يعرري مر

وأخوته ى و حافأل الموت مثر حريق نشب فز بيت   وه ه الحادثأل ى مته أموراً كثيررا وخا رأل 



اخت فرت ا سرباب، لكرن المروت و بعد وفال والدتره ى متره أن المروت مروت م مرا تعرددت ال ررق

المشرري مروت ال هرو ترهيخرد  شرعبه وأم  رومزً  اإلنسان بإرادته سعياً ورا  هدي  ال ي ي نعه 

ىرسرره ى ررو  مرر  جبررا   راد برراز أن يكررونلرر لو أ باسرر  " الشرر ادل"،باركترره السررما    الرر ي

 كردستان. 

لقد تعري ش يدنا باز ى و الحزب من خال  الرفاق المناض ين فز المن قأل فتكون لدى الشر يد 

ف  رب االنضرما    اً بفكرر وشرخع القائرد" ىبرد ج أوجرالن"متربثرحماسأل ىاليأل وروٌ  آبوجيأل 

لتعمرق واإل ررار ى رو الر هاب الشرعب أكسربه اب ،احتكاكرهوكان ملو الحزب وااللتحاق بالرفاق 

فرز من قرأل  1996ىرا   وأستشر د 1995ساحأل الحرب. واستجاب الحرزب ل  بره فرز ىرا  ملو 

حياته فكان شري ى و  در ك  متينا   عأل  مري مثر انفجار ل   زرىه هو بيديه هك ا خت  باز 

الكردسرتانز وهكر ا  تاريخ ثرورل حرزب العمرا ، وشع أل نار متو دل فز   ت ملو الحريألكردي يت

 ملو مثواه  ا بدي.  سافر
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