
 علينا بناء بيتنا الكبير الن البيت الصغير قابل للهدم في وقت ساء به العدو

 

في وقت الذي كانت كردستان تعيش فيه وضعا صعبا حيث تحاك حولها مؤمرات جمة من قبل 

نة اصحاب المصالح الشخصية الضيقة، وفي الوقت الذي كانت الثورة االعداء والخو

الكردستانية تتصاعد في كافة اجزاء كردستان وتنادي بالتحرر واالنعتاق من نير العبودية، 

، وتعرف 1988واعالن الثورة على المغتصبين، لبى الرفيق تكين نداء الثورة وذلك في عام 

ه، ومن منطلق مهام الشباب الوطني الكردستاني عمل على قضية شعبه وحقيقة وطنه واعداء

الرفيق تكين في اثناء ذلك كمؤيد وطني للحزب ضمن قريته ومحيطه وحث الشعب على الثورة 

 والنضال في سبيل كردستان حرة موحدة.

في كردستان الجنوبية وسط عائلة وطنية ميسورة الحال، ودرس  1968ولد الرفيق تكين عام 

بتدائية، اال انه ترك الدراسة العالة عائلته في العمل. وبعد انتشار فكر الحزب حتى المرحلة اال

راى الرفيق تكين خالصه وخالص شعبه في ذلك لذلك التحق هو وشقيقته التي هي االن ضمن 

صفوف الكريال بصفوف الحزب، واصبحت عائلة الرفيق كتلة من الوطنية وتعمل بكل اخالص 

تان. وبعد ثالثة سنوات قضاها الرفيق تكين وسط الفعاليات السياسية في سبيل تحرير كردس

التحق  1991الجبوية التحق كليا بصفوف الحزب واعطى قراره النهائي بذلك، وفي عام 

بدورة تدريبية في اكاديمية معصوم قورقماز، ومباشرة بعد االنتهاء من الدورة اصر الرفيق 

بى الحزب طلبه وارسله الى ساحة العمليات والمهمات االلتحاق بصفوف قوات الكريال، وقد ل

الثورية، وبقي الرفيق تكين يحارب العدو الفاشي لمدة اربعة اعوام، حيث اشترك في العديد 

من العمليات والمهمات الثورية، والتي كان ينفذها دون كلل او ملل، واتصف اثناء ذلك 

بيرة التي اشترك فيها الرفيق في جنوب بتضحياته الجسام واقدامه، وفي احدى العمليات الك

، التحق الرفيق تكين بعد مقاومة بطولية بقافلة الشهداء االبرار، واصبح 1995كردستان عام 

ذلك فخرا المته. وقد استقبلت عائلته نبأ استشهاده بكل فخر واعتزاز وبترحيب كبير ورحابة 

 صدر.

ء، ونحمل سالحك ونحارب بها حتى نطهر فعهدا يا شهيد كردستان ان ننتقم لك ولكافة الشهدا

 وطننا من رجس العدو الفاشي والخيانة الوطنية والقومية.
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