
 نوجان الشهيد عايد 

 يوم عرسهوصيته أن تكون شهادته ك

  

  

 ،يدق فيهاا رنايا الماو  ،يدق فيها جرس العواصف األحالممدينة  الشهيد

لاام الياااوم أ  اا   ،واالضاااهاد الظ ااماالنفقااام   ااا  يساافن ر معااا مشااا ر 

البشار   ولوحة ،مل المسفقبلأو ،ليرسم ابفسامة الغد ،والبؤس والحرماا

ويبشار بحرياة الحال   ا  ضا اف نهار  ،لألجيال بركانا ينشد قصيدة القدر

كما الاير يشدو كما الق ل يخ ق كما الا ل يناق ليمسح دمعة  ،ال ردوس

مفناهيااة فاام قاااموس الااال هاا ا النغمااة الح ينااة  المفاارددالحاا ا والسااؤال 

نساانا يساير دوا إ ،كاا نايا يع ف أخر النغما  ،بجمالها الحياةالشهيد  ايد كاا يجسد  د،الكر

 ،األغانم الفم فبعث الحياة يحل االسفماع إل  ،ًصامفا  ،ً صامدا ،دوا أح اا ،دوا حل ،وداع

  .انا يحل الحياة .... نعم الحياة الحرة الكريمة

ة برباا سابيا الفابعاة لمناقا 1976يد فام قرياة ديروناا أغام  اام الشهيد  ا الخالدالرفيق  ولد

 مال  اسابيا فام مدرساة القرياة ودرس اا دادياة فام فار با االبفدائياةدرس  حيث)قحاانية(. 

والشاهادة  ،فع م فم مدرساة الكاريال والقائاد أوآل ا االلكنا فضل  المناقةمدرساً  فم مدارس 

ال جنة المناقية لكا   الديمقراام فم المناقة وفوصل إل كاا منفسبا ل ح ل أاوالشهداء بعد 

لقااد كاااا الرفيااق الخالااد مفمياا ا ً بعاا فااا  1991بااالح ل  ااام  الفحااق PKK فكاارمااظ ظهااور 

‘ يوم  رسا لقد ناال حال الشاعل واحفراماا فام المناقاة ك شهادفا أا فكوا الوانية ووصيفا

 .1991ودخل ساحا  القفال الفم االما يح م بها  ام  الجنوايهو  شعر جكر خويا حف  

ليقاول  العينيافم  يفك م ،يبكم   يهم وال أحد ير  دموع ق با ،بعيدا ً  ا ق با الناسيعرف  لم

الع ا بال شاراع  الماضمأنا ال أفكئ      كا ة  ،ا مدينة أحالمم باف  خاليةإيا  الم  :ل ناس

ألنا  هاادراً  فام  ،حاديك بالعجو   ،الشالأيها  اجل هللا أوآل ا ا و بد  PKKس ينفم  الية 

 ااا قريااة أصاابح   ،فنفظاار العماار  ااا  ااروس   ،هاا ا الااديار  ااا شااعل احاارق فاريخااا بالنااار

فعبر  ا المقاومة فام  صار  ،الجبناءوالر ل فم ق ول  ،لكنها أاالل الحرية ،أاالالً  كالركام

الم ... آا ماا القادر الم عاوا الا ه انهاار آمظ وم دوغاا  ا كل ما يحويا وجه  ماا هماوم و

 وخضراء وص راء  حمراء   اوفاا جوده فرص النجوم بألواا أحالم الشبال  



 غارسال ماا ك ما  مقدسة شعل وأرض ووااا وربياظ آ  لع هاا فنبا   جعبةفم  والمخ وا

  . اش  كردسفاا :أو ف فح  هرة لفقول ،أو فنبظ مياا الحياة ،بدمائكم ميدياالحرية فم ارض 

 حم ة الفمشيا. جوده فم 1997الشهداء  ام  بقوافلأا الفحق  إل 

العظيم إا نسير     خااا  حفا  فحقاق الحرياة الفام ناضا   ماا اج هاا  الشهيدل  أيها   هدا

  .حف  النصر الشهداءواا نرفظ لواء 
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