
 

 ذكاء وحماس وتضحية

 

بدديك نمودددوا ونمدودددوا  بدديك  فقددا نسنندداك نمك نمددة يضددي عندداما ي

نمحياة أفضل حياة تحفظ مه ك نمته كونده نمموت ونمحياة  فيتطل  إمى 

إنناناً حينها ينعى إمى فعل شدءء يندتحب بده نيند يك مدك حومده   

نفنه إنه قاا  على نمعطاء فد يدا مدا أللدى شءء يضحء به ميثبت م

فء ندبيل مدا يقانده وادو نمدوطك ونمشدعب  امك نم وح بامتضحية به

ونمشعب  نتا  ط يق نمدهاا فء نبيل ح ية نموطكنم فيق كنانل ذمك نمذي ننمذي ينتمء إميه  و

كندانل  وشدابنا  مئات نمننيك شعب عانى نمهدد ة ونالنتقدالضطهاا كونه شعب عانى نمظلم ونال

 – 7 -15كاك أبك إحاى نمعائدت نممهاد ة مك شمال ك انتاك إمى ل بها  ووما فيها بتا يخ 

  طفل دميل نماته توحء بحنك ت بية وقوة شنصيته وشدداعته وإ ناتده  وتصدميمه 1975

به وناصدة على نمحق ونمتمنك به ألنه ي ى فيه ننتصا ه كاك طفدً محبوباً مك قبل نممحيطيك 

قا عاش طفومة م حة مليئة بامنشاط ونمحيوية مدتهااه فء نما ننة  مذكائه وباناته ونأناتذته 

حت نمدده يثيدد نً ناتمددام نيندد يك بدده ويلفددت ننتبددااهم ويذدد ه شنصدديته بذكائدده وباوكدداك انئمدداً 

ن يك  فقا كاك مايه اونيات دميلة مثل نمفك فشا ك فء نمف قة نمفنية بامطبقدة  ف قدة مآل هوحب

mazya  اتمامددات نيانددية أيضدداً واددذن مددا دعلدده أك نمدميددل وكانددت مدده ن هصددوتب ( فقددا تميدد

فتد ة نمثانويدة مدك ا نندته إمدى أك ن انا شط فعلياً بيك نمطلبة مك ديلده فدء نمنمنضال وين ينتا 

 1989 نددمء ومفدد ي وفددء مطلدد  عددام نضددمام إمددى نمفعاميددات بشددكل ال اً أكثدد  إصدد ن نً وحماندد

حمداس ونشداط أكثد  ب وتاب  نضدامهنضمام إمى نمح ب ككاا  مف ي باالعلى طلبه نمح ب  ونفق

كانددت نددبباً فددء  مددك قبددل مدد  ودددوا معا ضددات نألاددل إال إك مقاومتدده وصددمواه ودايتددهأكثدد  

 نتيا ه وتقبلهم مفك ة نمح ب. يحت مون نفكانت قوة إ ناة قا أث ت على أاله م ننتم ن ه

قى نماو ة نمنيانية ونمعندك ية معداً وذمدك فدء عدام مية معصوم قو قما  ميتليمتحق بأكااوقا ن

صااقة   فاقيةيملك  وح  باائه ووكاك انئماً ذو معنويات عامية فء نضامه ومتمنك بم 1991

محبوبة دانً بيك نمشعب و فاقه إال إنه مم يكتفء بكدل ذمدك فكداك يقتد ح فدء كدل تقدا ي  ملحد ب 

يناضل عندك ياً أيضداً واكدذن مدك نضدال فندء باالمتحاق إمى نمقونت نممنلحة فء ناحة نموطك م

فنددوك نمحدد ب ذكددء فددء نددوه   إمددى نضددال عنددك ي . مقددانم وشدددا  فددءإمددى نضددال نيانددء 

  .1997نمعملية إمى أك ننتشها عام 



فء  مت تاح  وحه فء نمنماء وتصبح ندم متألمئةش ف نمحياة نمك يمة نمتء كاك يتمنااا  نالمي  

حتددى بعددا  حيددل نمدنددا  بددل حيدداة ك يمددة وأبايددة تبقددى  نددماء نمددوطك فامشددهااة مينددت مددوت

 . ومذاا ة نم وح واء أنبل وأعظم حياة
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