
 

 ال حياة بدون اإلرادة

 

وقدوة  يصبحن أمثلة ألفرادها قالئل من الشخصيات في المجتمعات  

يصاابح أ  أن،اا يصاابح أ أمثلااة يع ااي معااام، ب لااالابذ الاا ين لمجت

نقاااط فااعو،  وماايره  فااي  واطريقاااأل ألفااراد المجتمااذ اااي يتجاااو 

لضااعواو ليصاابح أ دواو و اال وقاا ة  ألن،اا الحياااة لثقااة وماا ا أ 

لمعاااا قين المتاااان مين وااااا ل  يرفعاااا أ مع  يااااات اوالمرفاااا  و

ل خلااالة علاا  مجاااو  ماان والمعاادومين ويقاا ه فااي،  اواادة والااقاا

مع  يين يزاعا ا فاي،  التواا    الم ج د في، . أه يصبح أ أطباو

 والثقة والقداة عل  مجاو  العقد.

لال تاارا  مثااا أل  ااناا  ن،ااا فعااالألع اادما ماا ارت الرفيقااة أماام،اأ ماا ارت ااال هاا ا فااي مخيلتااي 

أ إ" اردمااتاأ جبااا  ماان قماا  ،ااماالتضااا جملااة ماان امااالت،ا األولاا  التااي أماا ار أيأوالتقاادير و

ناا  ل ا  قاااداة علا  ال ااير فاي الجبااا  ألنا  اقيقااة جادا وفااعيوة الجمياذ ااان ا يق لاا أ ع اي إ

ن ي أثب  لك  لنن ي األق ىب فع دما يك أ إاادة اون ااأ ق ياة وثقتان ل و ان عالياة إالج دب وها 

 ولن هدف ومتم   لن   لد أأ ي ير م،ما ااأ طريقن صعباأل".

 .م،ما ااأ صعبا ي اتايذ أأ يصال إلا  ال تيجاة التاي يبت ي،ااوويعشق شيو ما طبعا ال ه يريد 

ايااة أللعااد الحاادود ومجت،اادة فااي  يام،ااا ذاالبااات األوائاال فااي المدامااة والأماام،اأ ااناا  ماان 

تعرض ل،اب  راية  ي ية ملتزمة وذات أمال   شاواف فاائق فاي م  نالي مية واألعما  التي اا

ة ج الة ي شر المحبة وال،دوو والرا ة لدى من ه    ل،ا  ت  أأ أماليب،ا ومعامالم،ا وذا ل م

 ل  مة ص م،ا نبرة مختلوة.

مبحا  عان خلوياات ها ا ال قاد و لشكل خاطئ وامعة الصدا متو،  نو ية مقالل،ا  ت  إذا انتقدت

م قا ه  ها  مان  أأمحاو  مذ أصحا  ه ه ا نتقادات  بمواهي  التي مقف وااو ه ه ا نتقاداتالو

ية المتحكمة و الحاامة علي، ب فكان  متح   من م تقدة إلا  ناقادة ول،ا ا ،  القديمة البالهيمموا

 .ويب ي أماماأل جديداأل لما ه  صحيح يقضي عل  المواهي  القديمة في المجتمذ

لالوعال  .عرف  لين الجماهير لشخصيت،ا ال،ادئة والمر ة والمت افاعةب شخصاية مثالياة ابيارة

فاراد المجتمااذ ومواهيم،ااا أشاعب،ا ااااأ مصاادا ق م،اا وامااتيعال،ا ل و اايات   ان،اا علاا  أل اااو و

شخصيات القديمة التي اان  م ج دة الوامتااع  أأ مب ي م ا نا لين شخصيت،ا الجديدة ولين 



في مل  الوترة فمن المجتمذ فكان  مثا  القداة في وفذ عالقات صاحيحة والعايم ماذ القادي  

صاايات المجتمااذ جاا وا وعمااق التخريااص الحاصاال فااي شخ ره ومجدياادهب شخصااية ف ،ماا ياالت ي

 وامتااع  لعص دواها.

عاشااقة  ب فقااد ااناا صااراا والع اااد علاا  مااير فااي طريااق مبادئ،ااا وعشااق،امثااا  اواادة واو

فعاالأل الا ه يرياد أأ يتعارف علا  اواادة يجاص  ؟.... لماذا أق   واارا أن،ا مثاا  اواادة...الحرية

ة أمم،اأ ويتعمق ال ظار فاي شخصايت،اب لا  يكان أ اد يصاد  لنن،اا علين أأ يتعرف عل  الرفيق

الجبا  وظروف،ا القامية ألن،ا فعالأل اانا  ناعماة مثال الحريار لا  يكان أ اد  ة عل  ال ير فيقادا

الكال ااان ا يوكاروأ ويعتقادوأ لنن،اا ل ا  أ اد  ....مادياا يصد  لنن،ا عاش  فمن عائلاة فقيارة  

ن،ا عاشا  علا  الب اك ي  والشا ا  ب فعاال اانا  نعاش  مدللة لين أهل،ا اما يقا ب ا بأغ ياو

رغ  النعاي     ادود لا .لال اااأ يلياق ل،اا...اةب م، دماةاقيقة جداب ااأ يليق ل،ا أأ مك أ دات 

ابيعااة الظااروف الصااعص ث ايااة جبااااة امااتااع  أأ معاايم فااي أذلاا  ظ،اارت م ،ااا شخصااية 

 تايذ أأ يعيش،ا لعد الرجا .القامية التي ل  يكن ي 

ظ،ارت عكام مظ،رهااب اال ذلا  نتيجاة  يا  شااهدوا شخصايت،اب  ل،ا الكثيرين ممان وقد غم

فتبي ا  شخصايت،ا إاادم،ا الق ية التي خلق  من عشق،ا الشديد ل،دف،ا ومعلق،اا لان ال  شاعب،ا  

 اقائدة عظيمة في مماامت،ا العملية.

لمااذا  ....أمام،األيادا  أو اأى نو ان فاي المان   ف  قا ة" ال من يرى نو ن "       لن و

هااي "إاادة" فع اادما أقاا    أماام،اأألأ  ...ولماااذا أماام،اأ  اااف؟ ؟...أقاا   فلياادا  أماام،اأ

أ معيم مذ القادي  ومتحمال المتعصابين لنفكاااه  ألن،ا امتااع  أأمم،اأ انن ي أق   اواادةب 

لكبيااارة ويااارددوأ امااام،ا اثياااراب ثاااا  ل تااا  هااان و ااااان ا يااا ارون،ا اموموااااهيم،  القديماااة و

  يم مذ هن و وفرض ا ترام،ا علي، .امتااع  الع

رفيقاة لعاد فتارة الب الوا  مااادين 18/3/1991عاا  نصااا التحق  الرفيقة أمم،اأ لصاو ف األ

لااين الشااعص فااي ماااادين نظاارا  ل يامااي لالقيااا  لالوعاليااات الجب، يااةماان ماادايص الع ااكره وا

 أ مياررة مان ال ضاا  انتقلا  إلا  وقدام،ا في م ظي  الشعصب لعد فتل يامية لااقام،ا الوكرية وا

وعاليات في الجل م ظي  الجب،ة ه اكب ماام  الوعاليات ال يامية في ظروف أصعص لكثير من أل

العمااا  أعضاااو الحااز  مال قااة شاااغل دولااة الترايااة الاردمااتاأ ال رليااةب  ياا  ااااأ الشاا ل 

فاي ها ه  ةم تشار يةماتخباامية والب لي اا لق ى ا  ول، ا اان خص في المدأولاأل يالكردمتان

المدأب لالابذ في مثل ه ه الظروف متالص مدالير اثيرة وذااو و بكة في الحرااة والم اج،اات 

القاب   إلقااوإ  أنان ما   وأ ميارفي ماادين  أمم،اأولالوعل ه ه اان  من خص صيات الرفيقة 

أن،اا  اماتااع  أأ ما ه ت،ا ل و ،اب الخاا  وصبرها وثق علي،ا لعد مدة قصيرةب ولكن ل اائ،ا



صارت علا  أن،اا فعاال أولا  م ااق لكلماة و مااليصاألمااما ا مع،اا جمياذ  إن،ا خرماوب لالرغ  

وعلا  ال فاذ الم جا د  اع  أأ مخلص نو ا،ا وذلا  لتحكم،اا ل و ا،الثالثة أيا  امتاخرماو 

ات الدولاة التراياة فانطلق ا مارا ،ا علا  ماتخباا قاما  لخاداا اوفي،ا عبر التحقيق الم اتمر 

أن،اا خرمااو. وماان ثا  م ج،اا  إلا  ايالااة ل طااأ وم اطق،اا فااي الجب،اات الع ااكرية. ولعاد ذلاا  

عمليات ع كرية واشتبااات ع يوة مذ قا ات العادو وقيام،ا لعدة انتقل  إل  ديرم  لعد دخ ل،ا 

 . 1997امتش،دت في و ملة التمشيط في ديرم  عا  

عاااو ،اا وم،ماا اتب اا وما كتص   ن اتايذ إدال،ا   نريد أأ نت قف عن الحدي  ع نحن افا  

امم  ل اا  ن،ا فعال مثا  غ ي وجدير لا  ترا  والتقدير.متالصب ألاما ظ،اا شخصيت،ا إ ق،ا و

 .فين لتحقيق ال جاح في  يام،  طريقاأل ن تايذ وي تايذ ال أل او شعب ا ال ير
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