
 م حقيقة الثورة والروح الرفاقيةمهم لفه PKKالتسلح بروح 

 

حقيقة القضية الكردية وحقيقة  PKKوجد الرفيق > هوار < في 

التي ترتكب من قبل الفاشية وآمن الشعب الكردستاني والمجازر 

بالحزب بأنه الوحيد الذي سيسير إلى النصر ، فبدون النهج 

والكفاح المسلح ال يمكن الوصول إلى طموحاتنا في  البروليتاري

 الحرية واالستقالل . 

كتب الرفيق هوار في احدى تقاريره إلى الحزب : > لقد تعرفت على معنى االنسانية والحرية 

ضمن الحزب ، .... أهم شيء في الثورة ، ولضمان النصر هو مبدأ والمبدأية والعقيدة الثورية 

لعقيدة ضمن الحزب ، وهذه الروح المتمثلة في الحزب تعني النصر بحد لقد وجدت المبدأ وا، 

ذاته أثبت فشل جميع سياسات الحرب الخاصة الفاشية في اإلمحاء القومي الكردي ، فالتسلح 

، ونكون ثواراً أحراراً نناضل من أجل  مهم من أجل خلق إنسان حريبني وطناًحراً  PKKبروح 

استقالل وطننا ووصوله إلى الشيوعية . فمن النهج االشتراكي للحزب سأعمل بكل امكانياتي 

 من أجل أن أوفي ولوبجزء بسيط من ديون الشعب والشهداء <<. 

بالحزب كان الرفيق هوار منبعاً للعاطفة الجمة واالرتباط بالقيم الثورية والوطنية وقد التحم 

جسداً وروحاً في النضال ، وأكد ان السياسات المزيفة داء يجب التخلص منها وقد ترك 

الدراسة في الثانوية لشعوره بالمسؤولية الكبيرة أمام قضيته ، وكان يناضل دون كلل أو ملل 

 حيث كان يقول : 

ديون > كل شيء في سبيل التحرر مهما عملت وناضلت لن أوفي بما أريد أن أوفيه من 

 الشهداء <. 

ومع تصاعد حربنا التحررية وتوسعها في جميع األياالت ، أدرك الرفيق هوار مسؤوليته 

التاريخية ان يشارك في النضال من أجل القضية والشهداء وتحرير االرض واالنسان ، 

السياسي والعسكري نداءه في االنضمام إلى التدريب  لبى الحزب ولتملكه االمكانيات الثورية 

جداً إلى ايالة بوطان في أكاديمية معصوم قورقماز ، دخل الرفيق هوار الوطن بمعنويات عالية 

 > جودي < وبدخوله إلى بوطان قال : 



> بوطان بوابة النصر في كردستان ولي الشرف أن أكون نصيراً مقاتالً في بوطان انتصارها 

وشارك في الكثير من العمليات  وتحريرها < . وبعدها انضم الى الكتائب المتحركة في بوطان

الثورية ، وفي منطقة شيرناخ التحق الرفيق هوار بقافلة الخالدين بعد مقاومة بطولية شهدتها 

شيرناخ وبوطان ، وإن مقاومة الرفيق هوار ستكون األسطورة التي سيتغنى بها شعبنا 

 الكردي إلى األبد .

مل سالحك وأن النجعل جندياً فاشياً واحداً عهداً لك أيها الرفيق هوار أن نسير على دربك ونح

دة اللتان ناضلت من يتربع على أرضنا الطاهرة المقدسة وأن نواصل حتى النصرالمبدأوالعقي

 أجلهما 

 رفاق السالح 

 


