
 الشهيد جودي عنفوان ومقاومة شامخة كشموخ مقاومة باكوك

 

كتاباتهه وههو لهول الكاته   إحدىالستشهاد الذي تقوم به الرفيق جودي في خير ما أبدأ به هو ا

 الثوري الكردي" نوري ديرسمي" وهو يتوجه الى الشبا  الكردي

الكههردي أن  اإلنسههانعلههى المقاومههة المقاومههة ثههم المقاومههة يجهه   )

لليلة عن حياة  بأسطرنها لبداية جميلة عند الكتابة ولو يقاوم( حقا إ

ن المقاومههة د لههاد الثههورة أاالستشهههاد بقههول شهههيشهههيد مقههاوم و

لنفسهها مكانها بهين خهذ ضطهدة والمظلومة إلى النصر وأن تأالشعو  الموحدها كفيل بان يصل 

ن االستسالم يعني الموت والهالك. فالشهيد جودي الشا  تمسهك بههذا الشهعار شعو  العالم. أ

ن جعهل لنفسهه مهن ههذا الشهعار منهارة الذي ردده لائد المقاومة العصرية" مظلهوم دواهان" حهي

ن يقهر  المسهافات البعيهدة بالمقاومهة اسهتطاا الرفيهق الشههيد أيهتدي بها في حياته الثوريهة  

يمثل مشاعر وعواطف شهعبه كهل لحظهة فهي كهل مكهان مهن تهرا  وطنهه  لقهد  أن  استطاا أنه

حتهى أنهه يقهول فهي  استطاا مقاومة الطبيعة القاسية والصعبة من برد وحرارة ووعرة جبالهها

  لقد ورثت ههذه الطبيعهة كتاباته لقد ورثنا خصوصياتنا من طبيعة حياتنا وصراعنا مع الطبيعة

وحهه  التضههحية  واإلنسههانيةبههال الكههردي الكبريههال والشههموخ واإل اإلنسههانالصههعبة والجميلههة 

العههدو  لههى الصههراا مههعإ باإلضههافةالحههرة   واإلنسههانيةجههل الحفههاظ علههى الحيههاة والمقاومههة مههن أ

لى مرحلة يقول فيها المستقبل رة حتى ورث النصر لشعبه ووصل به إحربه القذ ألوانبمختلف 

لنهها  والشههع  الكردسههتاني يحههق لههه االفتخههار بمالههه مههن ميههراث عظههيم ومقههد  فههي المقاومههة 

 مان.بر اأ إلى اأبيهذا الشع   اوبقائده العظيم آبو وبالشهدال القادة المعنويون الذين أوصلو

لمقاومة معناهها والرفيق جودي خير من تطوا بعنفوان الشبا  وبإرادة فوالذية على اكتسا  ا

 نسانية والمجتمع الكردستاني ووطنه وها هو يؤكد بقسمه التاريخي.الحقيقي ليخدم اإل



خهر لطهرة دمف فهي جسهدي". آم الكبرى كردستان بكل لواي حتهى أجل اأناضل من " ألسم بأن أ

ظهرت بوادر هذه الخصائص في حياة الرفيق جودي من صباه حيهث كهان يتميها بهالجرأة علهى 

أجهل الوصهول رادة لوية وحرة وذلهك مهن رة على الروح الوطنية والقومية بإلول الحق والمثاب

لالنضهمام  صراره الدائم على التمسك بقراره التهاريخيإليه وتجسد ذلك في إلى ما كان يصبوا إ

 لى صفوف الحا  و الكريال.إ

ي واادت ثرت في تكهوين نسهيو وشخصهية الرفيهق جهودأعائلة وطنية عاملة وكادحة فهو ابن 

كثهر علهى حقيقهة الحها   حيهث لهم يتلقهى الدراسهة أجهل المعرفهة من عايمته فهي التقهر  مهن أ

حاسيسهه واطفهه وألهواه وعايمتهه كانهت تعتمهد علهى إرادتهه وعسوى المرحلة االبتدائيهة  فكهل 

ومشاعره الوطنيهة المقدسهة حتهى نهال مهن الحها  علهى الموافقهة علهى لبهول طلبهه وانضهمامه 

أن تههدق طبههول مهها فرحتههه الثانيههة فكانههت وصههية أولههى وكانههت يومههها فرحتههه الكبههرى اأ 1991

طنههه فههراح والاااريههد يههوم حصههوله علههى الشهههادة الكبههرى وهههي يههوم استشهههاده مههن اجههل واأ

المواجهة وذلك ليشارك الشبا  لى ساحة العاة والكبريال ساحة دها انتقل الرفيق إوشعبه. وبع

فههي الحركههة والجسههارة بنههال شههعبه المقاومههة نتيجههة لمهها كههان يتمتههع بههه الرفيههق مههن خفههه مههن أ

مههاردين  -الشههبا  بيههت -تنقههل فههي عههدة منههاطق) حفتههانين .لههدام فههي تلبيههة المهههاموالبسههالة واإل

في هذه المناطق عمل على ص  جام اضبه الشبابي القهوي علهى العهدو  ثنال تواجدهباكوك( وأ

لكهن في الكثير من العمليات البطولية المشرفة  لكن ونتيجة لعملية بطولية متكافئة فهي العهدة و

جلها  في منطقة ماردين جبل باكوك عندما لهام العهدو أالقضية التي كانوا يقاتلون من ورادة اإل

بهدى الرفيهق الشههيد مهع رفالهه أن أحماة القرى بحملة التمشهيط وبعهد بالتعاون مع الخونة من 

ر لطهرة مهن دمهه خهآالرفيهق بوعهده فهي المقاومهة حتهى  وفهى  روا مالحم البطولة والمقاومةأ

حقها إنهه العظمهة مها بعهدها  1998لهى سهجل الخالهدين إضيف اسهما جديهدا وباستشهاد الرفيق أ

 نسانية جمعال. عظمة أن يوفي اإلنسان بوعده لنفسه ولإل



ن نمضهي علهى خطهاك فهي المقاومهة بكهل لوانها رفالهك علهى ههذا الهدر  أ يضها  فعهدا منها نحهن أ

 جلها.السياسية والمعنوية حتى تتحقق اأهداف النبيلة التي استشهدت من أالفكرية و
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