
 الرفيق نظمي جسد روح المقاومة في ذاته

 

يق نظمي متأثرا منذ صغره بطبيعة الجبال القاسية فكان قاسيا مثلها وعنيدا يتمتع بروح حنونة مع من كان الرف

 حوله فكون بذلك عالقات اجتماعية مميزة.

وتسددعمائة وتسددع وسددبعين ونتيجددة الظددروا القديمددة التددي توارثهددا  ألدد عددا   االبتدائيددةبدددا الرفيددق تراسددته 

نتيجدة عدع  الراتدب تدرر الرفيدق الدراسدة فدي  والتددري امهم بالطالب وهي عد  اهتم أسالفهمالمعلمون من 

 .اإلعداتي األولالص  

جاهدا ليؤمن مورتا للعيش حيث كاب يمتلك باصدا  يعمدل بده فعمدل مدع والدده  لجلدته يعم أبنااكان والده كباقي 

ند  تظهدر فدي ةدريقهم التدي كاعلى الباص إال أنه لم يستطع تحمل تصرفات رجال الشدرةة واألمدن والددوريات 

فيمنعده والدده مدن  يشدجرهمترر الرفيق العمل تفاتيا  لمدواجهتهم حيدث كدان تائمدا  يحداول أن  وباستمرار, يوميا

 ذلك .

 كان الرفيق منذ صغره يكره الظلم والظلمة ويفرق بين الحق والباةل أفضل من من هم أكبر منه سنا  .

لقرية في إحدى ليالي الصي  الجميلة يسهرون تحد  عدوا القمدر ا أهلفي يو  من األيا  بينما كان يجل  بين 

نفسه بأنه لن يؤتي ما تسمى الخدمة اإللزامية فدي وةدن على   رفيقويخوعون أحاتيث وةنية وقومية قطع ال

 لي  بوةني ولن افعل ذلك ماتام  كرتستان محتلة .

لظلم الواقع على وةنه لن يدو  كدان مدن وكون روحه كان  رفاقية وكونه كان تائما  يبحث عن من يشعره بأن ا

واسددتمر حتددى عددا   1991أوائددل مددن تعددرا علددى رفدداق حددزب العمددال فددي قريتدده وبدددا العمددل معهددم منددذ عددا  

حتدى بدأىلى بأن الخدمة الطوعية شرا لكل شاب يح  بقيمدة وةنده ويقددرها  أتررحيث في ذلك العا  ,1992

تاركدا  ألهلده كاسديتا  مسدجال  بصدوته  أندين حفد  } بمنطقدة الما يملك فالتحق في آب نف  العدا  بصدفوا الكدري

 وإعدداتةيطلددب مددنهم بددان يعلمددوا بأندده لددم ينضددم إلددى الكددريال إال لسددبب واحددد وهددو الدددفا  عددن الشددرا الكددرتي 

الكرامة لكل كرتي فال تاعي للحزن والبكاا في حال استشهاتي أتمنى عندما تسمعون نبأ شهاتتي أن تزىرتوا 

تدداعب ,تعدانق السدماا وتالةد  أوراق الشدجرال تحزن روحي ألنها ستكون محلقة في سماا الوةن فرحا  لكي 

 . بحنانحبات التراب 

قاموا بتنفيذه لدن يجندوا مدن هاللده  إذاالتكتيكات الحربية للكريال الحظ هو ورفاقه بان التكتيك القتالي  إحدىفي 

وفدي ةدريقهم  APO به وحاول هو وثالثة منهم قطع الحدوت إليصال الخبدر للقائدد  إال الهزيمة فرفضوا القيا  

برصداص  أمدوت أنحينها قال الرفيق لرفاقه: لي  صعبا علي  pdk ألتاا المهم وقعوا في كمين من قبل حزب

 .... أهيكما يصعب علي الموت برصاص األعداا 

تدم تسدليمهم إلدى السدلطات السدورية وسدجن فدي  ثدم 1994عدا   كأشدهر وذلد ةبقي الرفيق في سجنهم مدة ثالث

 فر  فلسطين بدمشق .



القريدة بعوتتده  أهلمرة بعد هروجه من القرية ففرح  ألول أهلهعنهم عات الرفيق إلى بيته ليرى  أفرج أنوبعد 

القريدة عدن انده لدم  ألهدلفدي صدفحات البطولدة واهدذ يتحدد   بإصدراركبطل سطر اسدمه  إليهسالما والكل ينظر 

يخطدوا  أنيفكدر بعقدل حدر  إنسدانلي  سوى واجب وعلدى كدل  اآلنعليه حتى  أقد ذلك ليكون بطال بل ما  يفعل

على المزيد من التضحية  أقد لم  إنراعيا على نفسي  أكون: لن أيضاهطاه الن ذلك واجب ولي  بطولة وقال 

ا القائدد آبدو ولكدي نكدون بحجدم من السلم الذي صنعه لن األولىصعدت على الدرجة  أنيهو  اآلنفما فعلته حتى 

 نصل إلى آهر ترجة في السلم.. أنيجب  إياهاالتي حمل  ةالمسؤولي

اةمدأن علدى  أنحيث تمكن وهو في السدجن علدى إيصدال الخبدر للقائدد وبعدد  بنجاحالرفيق مهمته  أتى أنوبعد 

 قرر العوتة إلى ساحة الشرا . أهله

بدان منه وقدال لده:  استأذنيبقى ليعمل في مجال السياسة لكن  أنه وقبل عوتته التقى به القائد آبو واقترح علي

عليه كثيرة ولن يفلح في المجال السياسدي فدي جدو كهدذا فسدمح لده آبدو بدالعوتة إلدى القتدال  األمنيةالضغوةات 

 واالنضما  إلى الكريال.

مدن الرسدائل التدي وبعددها وفدي آهدر رسدالة  1994وفعال التحق بصفوا الكدريال فدي منطقدة }متيندا  فدي عدا  

 إذاانده  أهيده إلدىبان أهباره ستنقطع عنهم لفتدرة وانده قدد يبتعدد عدنهم كثيدرا وةلدب  فيها اهبرهم ألهله,كتبها 

في إحدى معدارر منطقدة  1996وفي عا   وفعال  .ترسله للقتال لينضم إلى الكريال أنسمي  ابنك باسمي فعليك 

ويرحدل بعيددا إلدى جندات  أهلدهروحه السماا ليبتعد بدذلك عدن  قةاب التي أبلى فيها الرفيق بالا" حسنا"عانالز

القاتمة وهل ستواكب على صدعوت السدلم الدذي لدم يبقدى منده أال  األجيالالفرتوس ليراقب من هنار ماذا ستفعل 

                                                                                    تريجات قليلة .....

 


