
 ثقة واحترام وتقدير لشجاعته الكبيرة

 

ترعددرب بدديئ عام ددة   ددا  ة  1963قا شدد م دينددة فددم  ولددد الشددزيد   يددر 

ل  دا ال امد  ئ قبل أبيه وأ ه وكائ ي بدم لده كدحافظة فتح عينيه ع ى الدالل  و

ولدم ي دتطأ أش شد    ا  يزاب أحدد ال اوشجاع يط به....  نذ صغره كائ جريما  

 بوئ له ألف ح اب وي افوئ  نده و دئ  واجزتده و دذا أئ يعارض دربه ويح

بولددد مت تددرا درا ددته فددم ال رح ددة ا عداديددة  ل حددر  ع يدده وحددبزم ال ر ددف

والتحق برفاق ال وء وأصبح يفعدل أشدياء وأفعدال لدم يكدئ أحدد رانديا  عنزدا ال 

التددم الحيدداة   ر وال يعددرف  ددا  ددم قي ددة دد يت ءه وجيراندده كانددا حياتدده  جددرد    دد ةأ  دده وال حتددى أصدددقا

حتدى تعدرف بالصددفة  لدى رفداق حد ب الع دال   عندىتحياتده كدئ لال يوطداف يعيشزا وكيف وأيئ ير دم بده ال 

عند ا فقط تغير حياة الشزيد   ير رأ ا  ع ى عقب حيث تدرا كافدة  د بياته  1990عام   PKKالكرد تانم 

م حيداتز واء اوأوالد الدذيئ  ددر دئ يقتدرب  دئ  ن لده  دئ  د ال ا  لكدلوترا رفاق ال وء وأصدبح يندأ حداج 

تدردد ع دى تت بعد ا أصبح يدا  بيد  أ رفاقنا بكل  طوة وع ل ننالم يقدوم بزدا  دو بالدذاا كاندا ك  اتده ل زو

الفندل يعدود لزدم...  دم ف PKKل  يرا  كدذا فجد ة يدا   يدرا فقدال الشدكرل ائ أ يه بقوله ذاا يوم كيف تغ

آلالف  ددئ أ ثددالم... وبقولدده أينددا  نددم كددل شددمء فددم حيدداتم الطامشددة ك ددا ريددروا ا واالددذيئ ريرونددم وريددر

ئ لأل ف لم أجد أحدا  ولك  تغرب  ئ اوأح اب ال وجودة ع ى  ذه ال احة حيث يوجد أكثر  ئ عشرة أح ابأ

 . PKKك ا حدثنم  كرد تائيطرق بابم ذاا يوم ويحدثنم عئ اوأكراد و

را بالشعب الكردش و ا يعانيه  ئ القزر والظ م وأينا تد ثر ب دي د الثدورة ت ثر الشزيد   ير" شي  وس" كثي

أرنده أصبح كل   دة أئ يندحم وي ددم قندية شدعبه وو  ئالكردية ال عاصرة التم قاد ا القامد عبد هللا أوج

 ز دة كدائ   دتعدا  لتنفيدذ أش ونحرم العديد  ئ الشعب الكردش ال نطزد والي س الذش أنحرم  نه طوي   ك ا ا

يط ددب  ندده الحدد ب ورفدداق الكددري ت كددائ  صددرا  جدددا  أئ يددذ ب  لددى  دداحة الحددرب  دداحة العظ دداء واوأبطددال 

د ل  لى  احة الوطئ وأرض الحرية ب عنوياا عاليدة وح داس  1992الحقيقييئت وقد لبى الح ب ط به عام 

يذ كافة ال ز اا ال وك ة ع يه احترام وتقدير كبير وذلا لشجاعته وقوته وتنفوشديد بيئ رفاقه كائ  حل ثقة 

وذلدا لج دب  زدا ز ة كائ ال بدد  نبأثناء قيا ه و 1993 نح الروح وال عنوياا والز ة بيئ رفاقه وفم عام ب

ثدر اشدتباا عنيدف و ناا ا تشدزد الشدزيد   يدر وذلدا ا الرفاق الجدد  ئ ال احة الش الية  لى  احة القيادة.

م وبديئ قدواا العددو الفاشدم و التحدق بقاف دة الشدزداء وقدد  دال د ده بيدنزدار ع ى الحدود التركيدة ال دورية 

ف ددقى الددوطئ بدد ر ى  ددا ي  ددا و دديثبا التدداري  أئ  ددذه  ع ددى الحدددود بدديئ الجنددوب والشدد ال. رالطددا  ال كددم

 الحدود و ت ول بد اء   الء الشزداء.

 .ال جد وال  ود لشزداء الحرية
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