
 باسم  الثورة وباسم الرفاقية  وباسمي لكم  تحية الحبروالوفاء  والثورية فيما بعد

 

اكتب هذه الرسالة من صميم قلب حفتانين التاريخية الذي انباتات االزهار  والورود من دماء  

شهدائنا وشهداء  الشعب الكردستانية عبر التاريخ . ان حفتنين تشبه جنة فردوسية بينابيعها  

 واشجارها وخيراتها السطحية وباطنية ولكن نتيجة االستبعاد واالضطهاد العدو لها  كاي بقعة

زن والياس على خداياها وخاصة من القبض االستعمار من الوطن نرى في بعض االحيان الح

االخر لها لقد لقد اصبحت جمالها مشوهة ولكن 

فاحذت باستقبال االبطالها الذي في نفس الوقت 

حماتها من االيدي القذرة وحين تحليل ان هذه 

الحيال هي تشبه االم الذي يحتضن االوالدها من 

االستعمار والطقس وجغرافية وفي هجمات 

اللحظة االعتراف ابطالها تدى الحن على وجهها 

اشق لها كمثل االم الذي فقد ولدها وهي يصبح كع

 وان قيمة هذه الجبال كقمة الشرف والجنة عند

شعبنا تاريخا  الن حريتها مخبؤة على تلك ولذلك ال بد لكل شريف وطني ان يتخذ هذه الساحة 

ل والمقاومة وعلى طبقات وجماهيرنا المدن والسهول ان  يدعم  هذه المقاومة .الساحة النضا

بقدر ما استطاع ماديا وفكريا وروحيا وان داعت الحاجة الذهاب اليها نحن اخترنا هذه 

الطريقة والساحة النها عرفنا المعنى الحرية والعزة والكرامة وذرية االنسانية هذا عرفها 

ان الفقراء وفالحين وماذا عن المثقفين هذه الوطن وهم يعرفون بجميع طبقات شعبنا وخاصة 

وطنهم رازحة تحت نير العبودية واالستقالل ويسلب خيراتها ويشوه جمالها ويقتل االبرياء 

بدون ذنب الذين في حالة المثقفين ال يتخذ قرارا بشان تلك المعناة وظلم يكون مثقفا 

وفنيها وبعضالتها اذا دعت الحاجة دعك من ثوري المستعمرات ان يحارب مع شعبها بادبها 

الن الثورية ال يهمه متى واين يموت بل يهمه ان يبقى  ثوار منتصبين صدورهم ويجعل الدنيا 

ضجيجا وبركانا حتى ال يجلس الظالمين على صدور البائسين وفقراء ولذلك اخترنا هذه 

من هذا ونتيجة هذه القدسية  الطريقة بشكل موضحة وعلمية ولذلك شبع قدسية ثورتنا

وحمايتها قد اعطينا االالف القرابين وكل واحد من هذا القرابين اصبحت  خطوة لنا وانارت 

بدمائهم الطريق لحرية شعبنا وان هذه القرابين هي ثمن تلك الحرية وهم اصحاب التاريخ 

ة عدم دفع القرابين واصبح قبطانا للسفينة التاريخ وان شعبنا ال يرضى باحد في حالة في حال

وقد قولوا في البداية عن هذه القرابين انهم قد انتحروا وهم قربة لنحو االزهار لشوكية ولكن  

 التاريخ قد بات وهذا وفرضت على صفحات بكتاب اسمائهم من ذهب وهذا عرفها شعبنا

مرحلة أي وارتبط شعبنا وارتبطت بها كالنبات لهم وبهذه االرتباط وخطوات وصلنا الى هذه ال

لغبت دورا  مرحلة الذي اتحذها قائال العزة قرارا بشان وقت االطالق النار حيث ان هذه القرار

تاريخيا ووصلت نضاال الى دورها حيث فشلت مخططات العدو الذي كان يخططتا من خالل 

لها أي محططات الحرب الخاصة وقتل العام والمذابحة واالبادة وسياستها الخارجية 1992معا

الداخلية حيث ان البنية الدولة التركية وانقسمت الى كتلة يوجهون بعضهم البعض مثل وا

الكالب وبوجهتنا  متل االخوة وقد عرفت الدولة التركية بنفسها ان هذه السياسة  ومن ناحية  



الخارجية بما ان الدولة التركية قد نشات على اكتاف غيرها والموازين القوى سياستها 

يصهر من خالل تاريخها على حساب االفنديات الخارجية ولكن نتيجة هذه  الخارجية وكان

القرار والمرحلة حيث فقدت االفندهاوبدات بدور يلف حولها ليخصل على االفندي الجديدة 

ولكن لن يجدها البد الدهر الن عمرها وعمر عمالءها والخونة شعبنا وقد وصلت الى مرحلة 

لقرار قد فرضنا سياستنا وحقيقتنا على المرحلة والعالم  الشيوخ وال بد من دفنها وبهذه ا

على مقصلة التاريخ ونتيجة هذه المرحلة يتطلب منا ان نجدد  باجمعها وقربنا الدولة 

شخصيتنا ورؤيتنا الى تاريخ ونساهم بكل ما نملك من القوة من الناحية السياسية والمادية 

خطتنا االخيرة وهي االستقالل والحرية وفكرية وروحية لمتابعة المسيرة حتى ان نصل م

ونقضي  على المنبع االمبرالية حيث ان الكردستان يتحرر االنسانية من قيود العبودية حيث 

ان عبودية كردستان وعبودية االنساني مرتبطان  كاالرتباط االظافر باللحم ولذلك دعيني 

ى عائلة الشهداء النهم هم باالكتف هذه الكلمات.. وابدي سالمي وتحياتي.اهدي تحياتي ال

ورين خمستحقون لهذا السالم اوال.. اهدي سالمي الى عائلة الرفاق جميعا واتمنى ان يكونوا ف

اهدي سالمي الى مؤيدين لخططتنا ولحزبنا ولو ساهموبقليال  او كثيرا من بابنائهم.. 

ا فردا المي اهدي تحياتي وسالمي الى العائلة فردمساعدات لنا واتمنى ان يكونوا بخير 

 الى االخ واالخواتي واحتراماتي  الى ابي واتمنى ان يكون بالف خير سالمي واحتراماتي


