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 أشعر بالحرية والعنفوان والقوة أكثر من أي وقٍت مضى

 

 

ذات طبيعةة  ، والتةي تتييةب بهن ةاعفةرينمةن قةر  في قريةة كرديةة  "دلسوز" ق نوريولد الرقي

 نوترعةةرب بةةي ،نشةةه في ةةا قنجكل مع ةةا اليالمةةط الةبيعةة لارد ةةتانق ين ةةا قريةةة  ةعرخالبةة تحيةة

   قأهل ا

دخةل اليدر ةة اتبتدائيةة  قمحبوباً مةن قبةل الجيية منذ نعومة أظافره هادئاً و سوزدلكان الرقيق 

 ومحبوباً من قبل معليهق  ،كان قدوةً في اتحترام والسلوك الحسن بين أقرانه قةفي القري

تةوفر الشة ادة اتبتدائيةة فةي اليدر ةة لةل يايةل درا ةته بسةب  عةدم الرفيةق دلسةوز بعد أن نال 

  مرحلة التعليل اإلعداديق

 خياطةاً  عيةلف ،خوتةهييلةى مدينةة حلة  للعيةل في ةا مة   "دلسةوز"يةق فأل باب ماديةة اةادر الرو

ألنه كان يعتبر  ،ت أنه كان محور العائلةي ،رال صغر  نه، ويستيت  بهق وكان يح  العيل في اق

 ق1986في اق كان ذلك في عام  كل شيءعن نفسه مسؤوتً 

وتلتةة   ،تنتشةةر شةةيفاً فشةةيفاً  "PKK" فاةةرة حةةبب العيةةال الارد ةةتاني تتلةةك الفتةةرة كانةة فةةي

 بين قاعدة الجياهير الاادحةق  اقدم حركة الوتثبت  ا،الجياهير الاردية حول 

األفاةةار الوطنيةةة  ت تسةةت ويه" علةةى فاةةرة الحةةبب، حيةة  كانةةسةةوزل"د حين ةةا تعةةرر الرفيةةق

  قتلفةنشاطات الةوعية اليخالم  الرفاق في  بدأ يشاركويفاهيل السيا يةق الوالقومية و

 ق1991وانضل الرفيق دلسوز ن ائياً يلى فعاليات الجب ة عام 

وبعةد  ةنوات مةن الفعاليةات  قالرفةاق فةي الحةببمة  لك األفاار وتكان متحيساُ ومندمجاً م  لقد 

   قنشاطاتالو

شةةدة ارتباطةةه بةةالثورة والشةةع  والشةة داء باألالةة  هةةي الخصوصةةية التةةي لفتةةت انتبةةاه رفاقةةه 

كةان  قصةريحاً وهادئةاً بيواقفةهعلةى الافةاب بةال هةوادة، والقائد عبد هللا أوجالنق لقةد كةان مصةراً 

 يينط رفاقه الثقة واليحبة واترتباط بالوطنق

تييةبه يلةى  اضةافةاإلب ،تنظةيل نفسةه وتنظةيل محيةةهالاافية على ييلك القدرة  الرفيق دلسوزكان 

 وخاصة م  أهله ورفاقهق ،كان يتيت  ب ذه الصفات منذ صغره قاليتوااض  م  الشع  ه لوبهب

  قالتحق بصفور الاريال الذي كان يحلل به ،وبعد  نتين من الفعاليات بين الجياهير
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يعشةق الحريةة والارامةة، ولةذلك عيةل مةن أجل ةا باةل مةا  ينسةانامنذ أن تعرر على الحبب كان 

 قت تلين ويرادةييلك من قوة وعبم 

ييلك خصائص التضحية والشجاعة، ويحيل في شخصةيته صةفات  سوز"دل" كان الرفيق نوري

  قالوقار والعنفواناتتصار بو ا، والبح  عنالحقيقة ح  وعالمات 

بالنضةال  اتلتةبامفةي  تً ، فقد كان مثةاح  وجه طفولي بريء وهادئبالرال من ذلك كله كان صا

 الشع  الارد تاني بروب وطنية عاليةق واحتضان

 ابعة  ر ةالة وعةدد ،بعد انضيام يلى صفور الاريال وتحقيق حليه فةي جبةال كرد ةتان الينيعةة

 :في ر التهيقول ق صورالمن 

وأعةي   ،أق  بين صةخورها وأشةجارها وينابيع ةا ،  أق  في أقاصي جبال كرد تانيح ،هنا"

أشعر بهن النصر أصبط  قأشعر بالحرية والعنفوان والقوة أكثر من أي وقٍت مضى ،على خيرات ا

 ،ةأخةار مةن الشة اد ق تلشع  الاردي ووطنه أصبط ماثالً للعيانلوأن الحرية والخالص  ،قريباً 

و ألن ةا أ ةيى وأنبةل وأرفة  مةن أي معنةى أ ،شةرر الشة ادةنيةل بل أرا  اآلن وفةي أي وقةت ب

أن نروي ةا بةدمنا مةيالد البشةرية وحضةارت ا تسةتحق  احتضةنتعيلق هذه األرض اليقد ة التي 

 ق"حتى آخر نقةة

 

  عةن ودافة ،ورف  راية الش داء في أعالي جبال كرد ةتان اليقد ةة ،وأخيراً نال شرر الش ادة

 كان ينبض في صدرهق آخر نفس حتى و ،آخر نقةة دم في جسده حتى وطنه وجباله

  ق1994عام كان ذلك في 

علينةا لةذلك يجة   قهو الذي اضحى بنفسه في  بيل حرية الوطن والارامةة قهذا هو الش يد أجل،

 قخةى على دربهبل ح  ال ،انهيعدم نس

 الحرية لقائدنا 

 والنصر لقضيتنا
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