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 إهداء

 APO مالقائد العظيإلى 

 اللواتي قدمن بأعز أبنائهن فداء للوطن. تكافة األمهاإلى 

 إلى كل من يسير به الوجدان للقراءة عن قصة حياة الشرفاء.

 إلى كل األطفال الذين سيكبرون غدا على قصص شهادة العظماء.

 

 مل.تشرق الشمس فوق جرحي المند إذاوغدا 

 وقل لجالدي بأن الدم من جرحي.

 ال يكتب نصرك أنه يحفر فوق الصخر ميالدي.

 

على صفحات بيضاء حينها يدرك بأنه  عواطفهعندما يسكب المرء بوعاء 

بأجمل األلوان ، بل وكأن باب حديقة من األحاسيس في كان يملىء الوعاء 

 انه.قلبه تنفتح على مصراعيه ، فيكون ضيفا عزيزا على لبه ووجد

 إنسانم ليسيطر بكل حرية أجمل القصص عن حينها ينطلق ذلك القل 

الحرية منذ نعومة أظافرهم فهل تستطيع القول حينها بأن  إلىيتطلعون 

الحرية كأم حنون حنون تربي هؤالء الناس الذين تسلقوا حبائلهم ليصلوا 

  ذروتها

أن تنفتح أعينهم على هؤالء األبرياء الذين ما  ااألنباء لهحينها كانوا أو في 

الحياة حتى تطحن مسسات الظلم والحرمان خياالتهم  الجميلة فينهضون على  صوت أمهم 

)الحرية( وهي فاتحة ذراعيها الناعمتين بكل سخاء ماذا سيفعلون ؟ إنهم يحملون خياال تمزق 

 ا.في براثية الظلم متوكئين على عصا الوجدان نحوا أمهم الطاهرة فها هو أحد أبنائه

بتأمل عميق دوما ذلك الطفل الذي  األفق إلىينادي أمه في صمت طفل ذو مالمح هادئة ينظر 

 ولد في أغب الليالي وأقساها.....

 وقد أجتاز وعبر حدود األوطان وهو ال يزال وليد ساعات قالئل.

 حينها يجب أن نتذكر كم االحتاللفمنذو ما نتذكر ظروف الوطن تحت نير  1975في شباط عام 

سيعاني أطفالهم الحرمان وفي أشد حاالت الوطن نهوضا وعصيانا لتكسير تلك األحالم الوردية 



صغارا وكبارا     في عينا أمه فينعكس على عينه البريئتين فويالت هذه الشعب ال تنتهي

 قدر محتوم ال مفر منه. وكأنهليستقبلها األطفال 

كانت السند دوما لكل ثورة مندلعة في فهذا الطفل هو )ريبر( الذي ترعرع في كنف عائلة 

كردستان على الدوام بدئا بالثورات األولى ، فمع والدته تنهار الثورة البارزانية فتنعكس هذه 

النكسة على العائلة بأكملها ، ففي تلك الرقعة الخضراء التي تحتل جزءا من كردستان 

 الجزيرةفيما بعد ومنطقة بخصوصيتها ومن ضمنها منطقة )ديرك( والتي يسموها المالكية 

بالنسبة لسورية نظرا للمسافة الشاسعة من خصوبة األراضي وديريك ذات األراضي المتدة 

حتى لينظر إليه  ةالمعطاء أراضيهاعلى أطراف نهر دجلة وذات الخضرة اليافعة التي تنبت على 

حاضرا في عين الالحقين والجمال يمتد امتداد التاريخ ليكون  ألصالة االمرء ال يرى فيها إال كل 

 تأثيرواديان من بالد مختلفة  المحيط له  أجناستلك الديار  أفرادوالخالدين فيكسب  باألجداد

كبير الطباع ، ففي ذلك الوقت الذي يندر فيه حفاظ المرء على خصوصياته التي يحملها منذ 

لها  األخر ألسرعض صغره للبيئة بأثيرا كبيرا في تنشئة بنية اإلنسان الفيزيائية عامة وب

االحتالل وثقل الفقر  ووطأة األيامخصوصياتها فلكل عائلة قصة عائشتها وجها لوجه مع قساوة 

يترددون على  األسئلة أالفكصرة عاتية فوق صدورهم ولذا فالصغار يكبرون وفي عيونهم 

 كانوا سيتلقون أي جواب؟ إنذواتهم 

لته تجول مختلق الصور والخياالت لماذا تعيش كهذه مع األيام وفي مخي أجواءيكبر)ريبر( في 

على الدوام رغم انه كان  أمهالعائلة في حزن على الدوام؟ وهذا السؤال الذي كان يواجه به 

 صبيا يلتزم الصمت والهدوء .

جسارة عجيبة ممزوجة  إنهانعم كان هادئ الطبع  ولكن ما الذي يخفيه وراء هذا الهدوء؟  

فكيف لذالك الصمت  األوقاتلعائلة ذاتها لم تجد له تفسيرا في الكثير من بالدهاء والذكاء؟ حتى ا

كنت بالنسبة له األخت فقد كان يكبرني عمرا  ألننيربما ورائها؟  األشياءيخبئ كل  هذه  إن

تحدثني عن  فأخذتالمي بالسؤال عن حياته؟  الجأصباه ولذالك كنت  أتذكرلذالك نادرا ما كنت 

 األيامتتذكر تلك  وكأنها ثابتةتحدثت وعيناها مستمرة في نقطة  األيامحد طفولته وشجاعته في ا

ذلك     األبأنهى  إنبيت جدته فما  إلىوالدي تجربته فبعثه في  وسط الظالم  أراد األيامفي احد 

 أبدانظر خلفه  إنبيت جدتي دون  إلىالمؤدية  ذلك الطريقالطلب حتى أخذ ريبر يسير في 

التحق بالمدرسة  إنرجاعة وسط ذلك الظالم وما  إلىوالدي  أسرع ووسط دهشة الولدين

البروز في شخصيته شيئا فشيئا  حتى  إلىحتى كانت تلك الخصوصيات في طريقها  االبتدائية

في حفظ  وإلجبارفي دراسته كان يكره الغضب  األولىفي ذلك العمر الصغير من السنوات 

ي ذلك الوقت الذي يكون جاهزا لالستفادة منه ولذلك ف إاليحمل كتابا في يده  الدروس ولم يكن



حماسا وتشجيعا من األهل  وإنمانادرا ما نجد األطفال في ذلك العمر يحملون الكتب رغبة 

جانب ذلك كان هدوء ريبر سببا كافيا ليكون محبوبا من قبل المعلمين ورفاقه في  إلىوالمعلمين 

ان ماهرا جدا في تلك كة االختباء فقد بخاصة لعجانب هذا كان يحب اللعب والمرح و إلىالصف 

انه كان  إلى باإلضافةعجيبة لالختباء بحيث ال يخطر على بال احد  أماكناللعب فقد كان يختار 

 بأنهيعلم  إنيخافهم معظم رفاقه وتسلق الجدران  دون  أماكنلمغامرة والجول في     يملك روح

الجيران ومن ثم ذهب  فأسعفهلدماء  والجروح  عليه فغرقه با نالجدارافانهار   أساسدون 

العيادة فقال  إلىبصرخة عالية الدماء فوصلت  أثارعيادة الطبيب وهي تتلقف   إلىباكيه  أمي

ما عمله به فلماذا تبكين  إلىبين يدي ينظر  ألسدكا  فآيتكالدكتور عندها  لماذا تصرخين 

ا تظهر تعض الخصال في شخصية مدى جسارة ولدها عندم أمي أدركتوتولولين حينها  

فمن جانب  األياماإلنسان في سن مبكرة قد لزمها مدى العمر ريبر ذلك الصبي الطموح يبكر مع 

في   أعمقكان يراقب كل من حوله في هدوء عجيب عندما كان  يزور اصداقائه ليرى حزنا 

في  الدينيد الشهيد محي ستشهاد خاله الوحبا وتأثر   بأسرهاحتى داخل العائلة   وأبيه أمهعينا 

وبهذا كان الشهيد العظيم الذي ارتبط حتى  1989نهر دجلة في عام  علىاشتباك مع العدو 

 تباطها بالثورةارفي  بأكملهاالمنطقة  أبناء وإمامالعائلة  إمامالطريق  وفتح    األعماق بالثور

يهدا لحظة واحدة كان  إنفكره دون  إلىكانت الثورة في طريقها  اإلعداديةلته وفي بداية مرح

فكيف ستوقف عن  األوقاتينصرف في دراسته اللى قراءة تحليالت قيادة الحزب وفي كثير من 

وقد كان هذه في  خاالته )جكدار هزال وغيرهم أبناءوالنظمامات تحدث بكثرة من  بزابالتفكير 

في مدرسة الحياة السمو  إلىالتسعينات فكلهم كانوا جامعيين في مقبل العمر طامحين  أعوام

العبودية والستغالل لذالك كانوا سائرين في درب القيادة والعيش في ديناه  بإماللالحياة المكلبة 

القائد كل الثقة والمحبة  أعطاهمالشباب  فأولئكالتي تمتلى بالقيم المثلى والحب والجمال 

خالهم العظيم )محي درب  علىالشهداء العظام وبذلك ساروا  في عداد اآلنوشرف رفاقيته وهم 

ريبر نفسه اإل في وسط يضم كل يوم شهيد فعادة عندما يكبر األطفال  الدين( الذي قادهم لم يجد

 إماالدراسة ومن يختار طريقا ال يجهد التفكير فيها قد يختار لنفسه أي منصب  أحالمتكبر معهم 

والظلم  المكبوبة ماآلالنعيش ثورة كالبركان  في داخله ومن حوله سلسة  إلنسانبالنسبة 

بقواعد الحياة  االلتزامالتي يعاني منها الشعب في كل مكان والشهيد ريبر لم يستطيع  وإلهانة

شباط( في  15بيوم ) االحتفالجاءت ذكرى  إنوطموحهم وما  األحرارالتي ال تشبع رغبات 

 بمجموعاتحتى التحق  آنذاكحيث كان يتواجد القائد وقد كان ريبر في الصف السابع لبنان 

لبنان دون عام العائلة بتركه لدراسته بحيث يريد الذهاب مع  إلىالتي تتدفق كسيل جارت 

بشكل طريف كيف يتكلم  األصدقاءالشباب الذين في عمره الذين يرغبون اإلنظمام وقد ذكر احد 



لفالني الصغيرة اخبر الرفاق القائد بوجود العدد ا األعمارمعهم وهو يرى اغلبهم في تلك  القائد

وعندما  إليهم وأتحدث سآتيفقال القائد ليكونا متعدين  االنضمامالمواطنين يريدون  أبناءمن 

 ؟ اسمكما  أنتوجدهم واقفين باستعدد وتعضهم ما زال يتناول بقايا الخبز في يده    خرج القائد

 الحزب يسمي نفسه هوشنك ؟ إلىريبر قائدي أي قبل الن ينضم اسمي 

 إي صف درست  إلى

 الصف السابع قائدي  إلى

 لماذا تركت دراتك 

 صفوف الحزب قائدي  إلىاألنظمام  أريد

إذا كنت قد تركت دراستك من  الن فمن يدري ربما  تتركنا نحن أيضا غدا اذهب واتمم دراستك 

 لتحقيقالبيت وبتلك اآلمال التي بناها  إلىقبولك بيننا وتعد عودته  نستطيعواكبر قليال حينها 

وخالل تلك السنين وعلى الدوام كان يلمح  آخريندراسته لسنتين  أتمشديد  بإصرار هأحالم

لن يترك هدفه الذي كان شديد التعلق به حتى ينعكس على تصرفاته مع المحيط  بأنهللجميع 

التي كان فيها ريبر بين العائلة قالت قدم ريبر  األيامأمي تذكر تلك  أرادتالذي يعش فيه وعندما 

نوم عميق  وغطى   في على الفراش  هفرمى بنفس البيت ودون ان يتكلم مع احد إلىذات يوم 

به ريبر ويقول  وإذاوفي منتصف الليل حيث استيقظنا على صوت شخص  يتكلم في نومه 

(بصوت  مرتفع  من حزب  إناوهللا  pkk  بأنه أدركت( وقد كرر ذلك ثالثة مرات  وعند ذلك 

يام فالشهد ريبر يحمل تلك  األحالم الصادقة منذ سن مبكرة جدا شديد التفكير بذلك في تلك األ

ففي داخله كان يعيش مثلهم  واحدةوالى جانب طموحه في تحقيقها لم يكن يترك الرفاق لحظة  

األخيرة هكذا هي حياة الشرفاء يعتصمون بحبل      اإلعداديةوهو  ال يزال  طالبا في مرحلته  

رة  كالبركان في نفوسهم ليتحدو كل العوائق التي تعترض ثوحتى النخاع تنفجر  أهدافهم

يأتيحتى  يأبه إنسبيلهم دون  تدل العائلة  إنلك اليوم الذي غاب فيه ريبر عن المنزل دون  

 ترك دراسته للمرة الثانية بأنهأدركو   أسبوعوبعد غياب لمد  1991له على اثر في عام 

عن فكرته تلك على األقل في ذلك وهي  قالعهإمرارا  أمي أرادتوالتحق بصفوف الحزب لقد 

ال  فأرجوكالعائلة في ساحة الوطن  أفراد ألحدجرحنا لم يندمل فكل شهادة  إنتقول به يا بني 

فوق  سأعبرجثة هامدة  إماميريبر وهللا ولو كنت  ارد عليهعندها  أخرىتجدد تلك الجراح مرة 

الدته كثيرا لكن ذلك الواجب وفي ذلك تردد ريبر كان يحب و انظما انظمامي جسدك واحقق 

المقدس لقد كان وواجبة والديهم لتحقيق هدفهم النبيل  أغلىالوقت يجعل الشباب يتركون 

جوابا على التاريخ كنت كقدر  ليكونوا أوفياء أبناء إلىالحاجة  بأمسالشعب في ذلك الوقت 

 إندفينة في صدورهم قبل التي بقيت حرة  أجدادهملعين على حبهم ليكونوا مؤلودي  أحالم 



 وأكثرلحياتي وهكذا دخل ريبر بين صفوف الشعب لسنتين كاملتين  األخيرمشوارهم  إلىيغادرو 

ما شد الوطنين من صفاته الشخصية هي روح المرح والفكاهة الى جانب صبره الكبير دون 

لن يستطيع  غضبك فواجه ذلك بصبر وبضحك وبهذا أثاراحد  أردا إذاانفعال كان يقول دائما 

لقد كان ريبر يحمل خصاال تؤهله في كردستان كي يكون ثوريا عظيما  في جو حزين إدخالك

 االلتحاقجعلته مرتبطا بأخالقه الثورية والى جانب ذلك ليكون مقاتال وبعد  مبدأوصاحب 

بالتدريب سنتين من بذل جهودا كبيرة بين صفوف الحزب في تسيير  فعالياته حتى رغب في 

اق بتدريب مكثف في ساحة القيادة الذي كان حلمه الكبير في اللقاء به ولو للحظة واحد االلتح

لرؤية القائد وقد امتلئ قلبه بحبه  االرفاق في ذهاب من طلبعندها  1993وقد كان ذلك في عام

األمام  إلىشهر على التواصل تم مروره بتدريب مكثف وخالل هذه الفترة برزت ة  اولمدة ست

ولكن ال تامن على  أمينرفيق  أنتكثيرا ليقول له  إليهوهذه ما شد انتباه القائد  نتهوأماصدقه 

والمتالعبين بقيم الثورة ففي ساحة الوطن هناك بعض  إغرابستواجه  ألنككل من حولك 

في ساحة  أيامه أخربمفاهيم اخطر من الحرب ذاتها وفي  ءاألوفياالشخصيات ممن يواجهون 

ساحة الوطن وبطريقة  إلىوجمع الرفاق ليعود مرة قريبا من الحدود للعبور القيادة ودع القائد 

ولكي يبارك لجدتي في ذكرى استشهاد خالي محي  أمهجاء للمرة األخيرة لزيارة العائلة ورؤية 

كل ما يلزمه في  أميله  أحضرتالدين  كل عام في هذا التاريخ نحتفل بذكرى استشهاد لقد 

وحين تتذكر  أيامرحلته الطويلة نحو قمم الحرية ريبر له موعد قريب لاللتقاء بتلك القمم بعد 

الحناء لدهن قدميه  أميله  أحضرتبيننا حيث  همن بقائليله  أخروداعه قالت في  أيام أمي

وعند يصبح أجهش بالبكاء عادة في ليلة الحناء  وانأتفاديا لمشقات الطريق حيث قالت له 

في ليلة حناء ريبر ال احد في بيتنا لمباركة عندها قال  إما لمباركتهالناس  يأتيالشاب عريسا 

أي كائن كان لليله فهذا  اللقب ال يستحق ه فانا عريس الطن وفي هذ أميلها ريبر ال تحزني يا 

يع قدمت اعز الئقا باسم خالي الشهيد محي الدين وبقيم  الجم أكونعلى ان  فعهدكوعلى هذه 

فداء للوطن وبهذه الكلمات وفي اليوم التالي ودع الجميع لينطلق في رحلته الجديدة على  أبنائها

ويات عالية لقد كان هذا نحياة الكريال بكل فرح ومع إلىدرب الحرية لقد لبى نداء الوطن وانضم 

يكبرون  ألشبال ساحة الوطن كان ال يزاال صغيرا فهاهم إلىوعندما قدومه   1993 أواخرفي 

 االندفاعالوطن وبذلك  ساحة إلىويصبحون فدائي الوطن بكل صدق وبراءة وفي بداية قدومه 

وهو ال يزال جديدا كل شي بحماس كبير  إلىاه الرفاق من حوله في األنظمام بالذي كان شد انت

رية أو في نفس الكتيبة او الس الحديث مع الرفاق الذين عاشوا معه وإثناءفي ساحة الوطن 

 إنحتى الذين كانوا في عملية واحد لقد كانوا يقولون لقد كان الرفيق ريبر يقترح على الدوام 

مكانه في الجبهة األمامية داخل العملية في صف الهجوم ويحب الرفاق في العمل معه بتلك  يأخذ



 إلىحدة معه في مجموعة وا نليدخلو لإلدارةالروح التي كان يتحلى بها فقط  كانوا يقترحون 

 الرفيقة نومن بينهمن الرفيقات ممن كانت معه في ذلك الوقت  حداجانب كل هذا فقد كان قريبا 

عن عائلته حتى قلنا له  إليناميديا ماردين التي قالت لقد اجتمعنا به ذات يوم وقد كان يتحدث 

وهو  أجبانا كثير داخل البيت حينها أخوتقريب جدا من الرفيقات هل كنت تعيش بين  أنت

عالوة على هذا فان صغري  أخوات كثر فانا املك هذه الخاصية منذمع   أعيش أكنلم  يضحك ال

العائلة كانت تعطي قيمة كبيرة لفتاة لقد كان ريبر يملك روح الجماعة ولثقة الرفاقة به كانوا 

ة األماكن صعوبة وفي ذلك الوقت كان العمالء يكثرون ممن تبعثهم الدول أكثر إلىيبعثونه 

كنت ال تملك شيئا ولديك ثقة بالقائد وبالحزب فهذا يكفيك  إنالتركية وعندها كان يقول لرفاق 

لقد كان  أراهموهذا ما كان يحدثني الرفاق به عن مزاياه عندما كنت  بأسرهتملك العالم  وكأنك

و كان قياما بعمليات هناك اومهات يكلف بها أ إنعديدة داخل الوطن  أماكنريبر وهو يطوف 

حيث  بقي فيها لفترة حفتنين  وأخيراللكشف ومن هذه المناطق بستا وجودي  بيت الشباب زاب 

طويلة وعند ما كتب الرفاق عن عمليته األخيرة داخل حفتانين بشكل مفصل لقد كان  الرفاق في 

أخرى ممتلئين  أحياناومالحقين  وأحياناتلك الفترة في ساحة الوطن ليكونوا مطاردين للعدو 

لجراح في اغلب األحيان حينها تشتد المودة لتصل ذروتها بينهم ليضع كل رفيق من جسده با

هذا الواقع الذي كان الوجدان من  إمامرفيقه وكان هوشنك نفسه شاهدا حاضرا  إمامحاجزا 

يسر بالرفاق نحو الفداء كثيرا ما حصل الرفاق الجرحى على كتفه وكثيرا ما كان يحمل ثقل كل 

صعوبة في حملها وتلك الروح والمعنويات التي كان يتحلى بها  يخفف عن الرفاق رفيق يالقي 

العمليات  إلىهمومهم ومعاناتهم ليكنوا منبعا للمعنويات حتى انه كثيرا ما كان يقترح للذهاب 

عملية  بأخربدال عن الرفاق لكي ال يسمع خبر شهادة حدهم ولهذا جاء ذلك اليوم الذي قام فيها 

معه في نفس العملية وهي التي جرحت  االذي كانواخل حفتانين حسب قول الرفاق يقوم بها د

وقد كان ذو  في الشهر 1996في نفس العملية حيث قالت في احد الليالي من خريف عام 

لهيب النار الذي يلتهم بقايا الحطب اليابس  إلىجانبنا وهو ينظر  إلىمعنويات عالية جلس 

لهذه    إنمعنا يا رفيقة ميديا  وبما  أيضا وأنتعملية جديدة  لىإولتوه شرع يقول سنذهب غدا 

 وألهميةتحت حاكمية العدو تماما وهي منطقة سبين دارك  ألنهالعملية الذات مخاطرة كبيرة  

الكتيبة بالذات وفي اليوم التالي بعد البدء بالتحرك نحو موقع العملية  إدارةالعملية ستقوم بها 

منذو الوهلة   حركاتناوهو يراقبنا  ويراقب   بان العدو قد اخذ موقعهلم يكن لدينا أي علم 

التي كنا نسمعها فقد كان العدو يردد على الدوام ال  وأصوات لألجهزةاألولى وعند مراقبتنا 

توقفنا لالستراحة في احد األماكن القريبة من  إنينظر إلينا ويتحدث وبعد  بأنهلم نعلم  يتحرك

اللظحات  إلىالليل حيث نوقظ بعضنا البعض ونتوجه  المتأخرةانت الساعات موقع العملية فقد ك



األخيرة من السكون  الليلي والرفيق هوشنك كان يتقدمنا في األيام يكشف الطريق ويعطي 

قدمه اليمن كانت محترقة في احد المرات التي يسرون  أصابعالبدء بالسير وغم بان  إشارات

الثلج وقد تم قطع  هذه األصباع المحروقة وقد كان في منطقة  وليالي في أياما أقدامهمعلى 

 ةاإلستراتيجي أهميةوكانت لتلك التلة حفتانين موقعة بين دارك التي تقع وسط طريق واحد 

كانت تحتوي حاميات الجيش التركي وبشكل نظامي ففي كل ربيع كانت  أخركبيرة من طرف 

يتركونه  والجيش في كل  اكانوأي في الخريف كل ربيع  أخرتلك التلة تحتل من قبلهم وقي 

كلها داخل  اإلدارةيترك العدو تلة سبين دارك اجتمعت  إنالموسمين يقوم بتمشيطات وقبل 

 إمامناوكان  تفتيا 4كريال  15الكتيبة لوضع خطة لهجوم على ذلك المرصد وكان من بين 

ليلة لم نسمع صوت  أي  أول مسافة يومين سيرا على األقدام وقد تحركنا بسرعة كبيرة وفي

العدو بقدوم الرفاق  عن طريق الكاشفات  أحسذلك  وإثناءشيء حتى لم نواجه أي شيء 

ولكن كم فتاة كنا استطاع العدو وكشف ذلك عن طريق  بأذىطلقة لم نصب  أولالليزرية وفي 

تباؤوا خلف الرفاق الشباب  فقط اخ إماتلتقط حرارة الدماء بشكل جيد  ألنهاكاشفات الليزر 

مختلفا  بعض الشيء وعندما كان  ولكن الرفيقات كان وضعهم أنفسهمحماية  استطاعوا  أشجار

النار ودخلنا  إطالقالفتيات هدفا له لمدة قصيرة توقف  يأخذالعدو يرمي بمدافع الهاون كان 

حة استرا ألخذخندق  أول إلىليصلوا  األولاجتازت المجموعة العائق  إنحركة سريعة وبعد 

الهدف حيث وصلت المجموعة  إلىفقد كان اقرب نقطة  أخرىهناك عندما دخلنا في السير مرة 

وفي هذه األثناء  إليهنصل  إنالمكان الذي يستطيعون الكشف فيه والمكان الذي يجب  إلى

بحيث كانوا  إمامنافقد وضع الجيش التركي كمينا  أسفلهبالقرب من المرصد حوالي وفي 

على علم  أصبحنااشتعل المكان بالنيران من حولنا  وقد  وفجأةغير موعودين ينتظرون ضيوفا 

الن ما بين تلك التلة كانت تشتعل النيران دوما فالعساكر  وصاعنا االئم حائنبان هذه النيران  

ذلك  إلى انتباهنايريدون لفت  اكانوولكن  ألخرفي تلك األثناء واضعين الكمين في مكان  أيضا

زمن الجهة التي يتواجد فيها الكمين ورغم أننا  االجتيازجهة المعاكسة والن علينا المكان أي ال

التمشيط دون أن  فواتكنا نشتم رائحة العطر والدخان إال أننا كنا نداوم الطريق ودخلنا ضمن 

أن نداوم سيرنا وبمسافة ألف متر وقبل أن  والعدو أثبت تحركنا تماماَ وقد كان يريدندري 

وتقع  ر بسرعة ساعة يقع )هوشنك(مع الرفيقة دجلة ماردين في اشتباك مع العدوالنها تتضح

في االشتباك والكمين وقد دخل الرفاق في جهد كثيف ألجل التراجع وقد انقسم  االمجموعة كله

للهجوم علينا وقد كشفنا ذلك مؤخراَ ولم يكن هناك سوى طريق  العدو إلى ثالثة مجموعات

خالله ولسؤ الحظ فذلك الطريق ينتهي إلى قمة مرتفعة بعض الشيء  واحد يمكننا العبور من

أصبحنا أمام خيارين إما أن نرمي بأنفسنا من ذلك العلو الذي قد يؤدي  واآلن(متر 40حوالي )



نشتبك مع العد في فرق صغيرة  أوكسور وتشوهات بالغة الخطورة  أو إلىالشهادة  إلى إمابنا 

لم نتذكر سوى  ةاللحظات كنا نعيش بين الحياة والشهادة وفي تلك نمنع تقدمه نحونا فتلك اللحظ

مكانه في الصف  ألخذوكل واحد يتسابق  األخيرحتى الرمق  بأرواحنانفتدي  إنيجب  إننا

قد  آخرينرفيقة واحدة وستة رفاق  األثناءرفاقه وقد طوقنا العدو وفي هذه  إلنقاذ األمامي 

نلتحق بالرفاق  إنمجموعة للعدو في ما بيننا ولم نستطيع ابتعدوا عن المكان وبعد ذلك وقعت 

دور الرفيق هوشنك  يأتيفيما بعد وقد كنا في الحصار ستة رفاق شباب ورفيقة واحدة وهنا 

الذي اظهر روح فدائية في ذلك الوقت الذي كان الكل واضعا نعشه فوق كتفه هوشنك الذي بقي 

م خلفي لقد كانا تماما تحت المجموعة من أي هجوفي الخلف مع الرفيقة دجلة مادرين لحماية 

في اشتباك  إلثناءفي تلك  وداخلحاكمية العدو ونحن لم نكن نراهم بل نسمع فقط أصواتهم وقد 

اللحظات  أصعبمع العدو ويمنعون تقدمهم نحونا وقد كان جوابا قويا ومنتصرين في ذلك  وفي 

سفر طويل لن  إمامالقائد أبو وهم وجها لوجه التي كانت تذكرهم بالقائد ليلقوا شعارات يحيا 

لقد كانت تلك المجموعة تهاجم من ثالثة نواحي  وأحبهميروا بعد ذلك قائدهم الذي طالما أحبوه 

لم يكن هناك أي طريق   للخالص وفي  األثناءوالهدف هو تصفيتهم من الوجود جميعا وفي تلك 

ناها عن بعد وقد علمنا بعد ذلك بان تلك نفس اللحظة وعلى طرف الهوة كانت هناك حفرة رأي

الحفرة كانت تشكلت نتيجة انهيار الصخور والتراب فوقها ولكن ال يستطيع دخولها سوى ثالثة 

لن  بأنناالتي كنا نظر تلك العمليات  إثناءالعصيبة التي تمر بها  ألوقاتأشخاص ففي كثير من 

يترك له ولو ثغرة للنجاة فكنا نبحث عن حجر لم يكن  وأحياناالرفاق الن العدو  إلىنرجع ثانية 

من تلك الهوة سنموت أو  بأنفسناما رمينا  وإذاخلفه فالطبيعة ساعدتنا  أوصغير لنختبئ تحتها 

ستستقبلنا بتكسير عظامنا ورصاصة العدو التي كانت تقصد قلوبنا وهنا كان العدو يسمع صوت 

 اسألكنت  وانأ األماميا كان في الصف من قبل الرفيقين هوشنك ودجلة النهم يأتيالرصاص 

هوشنك الذي يدب بروح الحماس على الدوام وينجح في الخالص من الكمائن لقد كان وضعا 

تفعل شيء وهنا كان الرفيق هوزان قائد  إنع يال تستط  وأنتصعبا للغاية فرفيقك يواجه الموت 

رفاق ولكن الرفيق هوزان كان يقول كنا نريد الخروج المحاربة مع ال ألنناالكتيبة يوقفنا بشدة 

فبعد ذلك بمدة النار عليهم  لإلطالقمسافة اقرب   بعد ذلك سوف نكون جاهزين   إلىلياتو 

فقد كانت  ااستشهدوعندها علمنا بان الرفيقان هوشنك ودجلة قد  االشتباكقصيرة انقطع صوت 

 إلىالشهيد هوشنك  يضغط على نفسه صد روح إنلحظة عصيبة جدا لم يكن بمقدور  المرء 

الشهداء  أرواح إلىملحمة للفداء على صدر حفتانين وضم روحه  أروعالسماء الخالدة وسطر 

  .الخالدين



هذه بعض من شخصية وحياة الشهيد هوشنك الذي كان نبع للفداء وحب الروح الرفاقية والذي 

لة على كل من عاشرهم يخبئ في ثنايا عالمه الجميل وقد انعكس هذه الصورة الجمي لال يزاكان 

 بلينير الدر وإلخالصبصفاء جوهر يلمع في عيناه اللتان تفيضان بالصدق 

وتلك الزهرة التي نطق بها يحيا القائد أبو وبهذا ضم  أسديصوته الذي هز تلك الوديان بزئير 

 خاله العظيم محي الدين وجميع العظماء الذين سبقوه برقصة خريفية . إلىروحه 

 

 تبكي ال شبابي حفتانين ال 

 الريح  أسابقبالمس كنت يانعا 

 فرسان العظمة في السمو  أسابق اأنوها 

 وإنالي التالل روعة  أبصرت

 وسادة  ألرض ألجعلظمائي ورفاقي  أسقتالهائم بكل نبع 

 وسادة كل جريح استقبل رصاصة العدو  إنا ألكون

 كان الوجدان يسرق ليالي شبابي 

 دم ينزف من الجروح رفاقي وال أهاتساهرا على 

  وأفراحياخترتك رفيقة حزني 

 فما زرتك ال لتكوني سندي بصخورك ووديانك 

 اخترت فيك بهجة العشاق مهال على قامتك الهيفاء  

ال يوقظني بل يزيدني نوما قبلت فيك  أبديةفرشت  على    ترابك تواضع جسدي ليكون لحاما 

 صديقين   أجملوقبلت في لنكون 

  يقينصد أروعحا لكل ذرة فيك نسير معا صي أصبحتفقد 

     هوشنك نكلستا بقلم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


