
                                                                     

 رسالة الرفيق شيخموس)سينور(
 

 تحياتي الثورية:

 

لكل إنسان في هذه الحياة مبدأ يعتمد عليه ولكن الشيء الذي يدعي إلى 

الحياة العملية وإيصاله إلى النصر المؤزر التفاؤل هو تنفيذ هذا المبدأ في

بيان مدى حقيقة هذا المبدأ حقا أنني لم أرى أقدس من مبدأ الحرية و وت

االستقالل ألنها أساس الخالص و من يمثل هذا المبدأ يستحق االحترام الكبير 

ألنه من أجل هذين الكلمتين تسكب الدماء فداءاً للوطن و الشعب من أحد 

م هذه الكلمات النقاط الحدودية بين كردستان الشمالية و الجنوبية نبعث لك

المختصرة والجوهرية ونحن في طريقنا إلى ساحة الوطن ساحة الفداء والشرف فمن أراد أن يكتب الشرف 

النبيل  فالمبدأ والهد اواالستقالل وليفرغ جميع إمكانياته ألجل إعطاء هذ ةوالكرامة فليؤيد مبدأ الحري

حه فداء للوطن فمن عنده إمكانيات ولكنه بخل سواء كان من الناحية المادية أو المعنوية أوحتى إعطاء رو

بإمكانياته فان وطنيته ناقصة ونستطيع القول بأنه خائن ويخدم الحرب الخاصة والعدو لذلك أتوجه باسمي 

وباسم جميع الرفاق نداءنا هذا إلى الشعب وكل من يرى نفسه مسؤول عن الوطنية باالبتعاد عن تلك 

للوطن والشعب وبدوري أوجه ندائي هذا إلى عائلتي والى الرفيق فيصل  الحرب القذرة التي ال تجدي نفعا

ويوسف ألنني حقا أثق بعائلتيكم المتطورة ووطنيتكم لذلك أقول لكم بأنني على أتم استعداد أللبي رسائلكم 

 وسأبعث لكم عنواني وأرجو منكم أن تبعثوا لي أيضا الشيء األخر الذي أدعوكم إليه هو االرتباط بالحزب

أكثر وأعمق والوصول إلى الخدمة الوطنية , حتى اآلن هذه نظريتي وأطورها عندما أسمع أخبار جيدة 

عنكم ألن األخبار ال تنقطع عنا وهذه الكلمات موجهة إلى العائلتين أكثر عمقا وحقيقة . أنني آسف ألن 

 طنية .    الكلمات قصيرة جدا وال تستطيع التعبير عن جميع آرائنا في شأن المسائل الو

وفي الختام أبعث أحر تحياتي وسالمي الثورية,والرفاق الموجودون أيضا يبعثون لكم أحر التحيات والسالم 

 ونتمنى لكم حياة سعيدة ومليئة بالنجاحات وأخيرا أقول لكم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

زبيدة وأبي عيسى ونرجو منهم الدعاء سالمي إلى العائلتين فردا فردا وباألخص أمنا شيخة وأمي العزيزة 

 لنا وأن يكونوا راضين عنا                                                                              
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 رسالة الرفيق شيخموس ) سينور (الثالثة
 : باسم الثورة الكردستانية و القائد و الشهداء

المقاومة حياة و من المقاومة نجعل الحياة الحرة المستقلة هي المسيطرة على شعبنا فلنجعل المقاومة من 

هكذا و ليكن النصر حليفنا في ثورتنا التحررية و المستقبل لنا إن أراد العدو أو  أجل االنتصار شعارنا فلنكن

 لم يرد هكذا علمنا القائد و هكذا يجب أن نتعلم .

من أعالي قمم جبال بهدينان منطقة حفتانين من أمكنة  المقاومة وقالع الصمود والتصدي من بين أصوات 

لصدر وتفتح النفس من بين أحشاء كردستان السحرية التي الرصاص وينابيع عذبة وروائح طيبة  تشرح ا

كلما تعمقنا في وصفها والنظر إليها كلما اكتشفنا أشياء جديدة فيها وكلما كتبنا عنها ال نستطيع إعطاءها 

ورأيناها بهذا الجمال بالمنظار الثوري طبعاً رأيناها بأنها أكبر من  ليهاحقها الكامل ألننا عندما دخلنا إ

تنا حولها الم نجد للحياة القديمة أي معنى ألنها ليست الحياة المعبرة عن الوطنية الحقيقية التي كانت تقيما

تعبر في اطر ضيقة جداً بل جوهر الحياة الحقيقية تكمن في هذه الجبال الرائعة التي جعلتنا نعشقها ليس 

عشق ثوري للجبال الثورة أنه  نظرياً فحسب بل نسكب الدماء من أجلها انه ليس عشقاً فوضوياً بل هو

أشرف و اطهر عشق عرفته في حياتي وفي هذه الدنيا , فأي عشق يستطيع أن يسكب الدماء من أجله بكل 

حرية دون مقابل سوى عشق الثوري لجباله وشعبه ووطنه الذي يستطيع سكب الدماء لها وهناك اآلالف 

وا لنا رمزاً للمقاومة والتضحية فهل هناك أكبر من من الشهداء اللذين اصبحوا نوراً لنا نهتدي به وأصبح

عن جوهر الحياة الحقة والشيء األساسي فيها هت الروح  pkkهذه التضحية . تعبر الحياة ضمن 

الرفاق ¸الرفاقية العالية التي تقف في وجه كافة المحاوالت التصفوية واللذين ال يتحملون حياة الثورة 

معنا في شخصياتهم الن الثوري  االستسالمويات عالية ال يعرفون للموت أو اللذين يأتون من كل مكان بمعن

 pkkوالخنوع للظروف الصعبة الن الروح التي زرعها فينا االستسالمتعني التغلب على المصاعب وليس 



ليس روح الخنوع بل روح المقاومة والفداء ومن ال يستطيع كسب هذين الخصوصيتين سيقع في مستنقع 

تعبر بعمق عن جوهرها الحقيقي وتعبر  pkkطريق , فالتضحية الكبيرة التي يتمتع بها رفاق  ال يعرف له

عن مدى ارتباط اإلنسان بوطنه وقضية الحرية واالستقالل وأنها للمسألة كبيرة تم إعطاء آالف الشهداء 

جماهيرية في من أجلها . الهدف يمثل مصالح أغلبية الشعب الكوردستاني و لذلك نرى بأن أكبر قاعدة 

 كردستان وفي جميع السامات تمثلها

 

PKK  التي تستند على نظرية علمية تخدم اإلنسانية من كل جوانبها , ومسألة الوطنية مسالة مهمة من

وهذا هو  PKKالمسائل اإلنسانية الذي ال يكون وطنياً في كردستان ال يكون إنساناً وهذه المسالة زرعها 

والقيادات الكردية األخرى المتمثلة بأحزاب الكردية الرجعية والقيادة  PKKجوهر الخالف بين قيادة 

تحت قيادة القائد التاريخي الذي جسد في شخصيته القيم اإلنسانية PKKالحديثة المتمثلة في حزبنا 

والوطنية واعطاء الحلول لها وخاصة قضية الشعب الكردستاني المتمثلة في الحرية واالستقالل هذا القائد 

ها هي لواء كردستان وشعبها هذه هي المبادئ  APOتاريخي الذي حل جميع العقد العصرية قائدنا الفذ ال

التي تخلص الشعب وتعطي الحلول لشتى المسائل العصرية يجب على الشعب الكردستاني حماية هذه 

حنا من هذا المنطلق المبادئ وإدخالها إلى الحياة العملية بتكتيكات جبارة لنستطيع كسب عملية التغير لصال

أداة للنصر  اوالشهداء ونجعله بولنعطي قسما صغيرا من حق القائد والحز  ARGKوصلنا إلى صفوف

 على  األعداء  . 

 

 

 : إلى جميع الوطنين الشرفاء

هو  1992إن كل ربيع يمر على حربنا التحريرية تعتبر قفزة تضع العدو في أزمة خالقة ولكن ربيع عام 

جميع األعوام انه ربيع حار لحربنا التحريرية انه ربيع يحدد مسيرة النصر بشكل عميق ربيع مميز من 

لذلك على الوطنيين أن يفهموا هذا جيداً أن هذا الربيع ال يقبل األخطاء الكبيرة بل يتطلب فهم مهمات 

تاني الوطني المرحلة و الحركة على أساسها وللعدو أيضاً له محاوالت لكسب النتيجة ولكن الشعب الكردس

يقدر بالماليين لذلك نقول بأن المبادرة الرئيسية في يده وسيخطوا خطوات كبيرة تجعل العدو مشلول 

الحركة من جميع النواحي فسيتم ضرب مؤسساته االقتصادية و الثقافية في الداخل والخارج لذلك نقول بأن 

وجهود الشعب  ARGKت ستكون في يدنا وجميع هذه الخطوات مرتبطة بقوا 1992نتيجة عام 



 سومساعدتهم لثورتهم في حرب االستقالل وهذه هي إحدى المقايي  ERNKالكردستاني المتمثل في 

التي يتميز به الوطنيون الشرفاء من أبناء الشعب الكردستاني فمن أراد أن يكون وطنياً حقيقيا ال يمكن أن 

دستان راسخة تحت أقدام أشرس المستعمرين يقف أمام الوطنية ويفرق بين األجزاء ألنكم تعلمون أن كر

منذ ثالث آالف سنة , وحاول إذابة مفهوم الوطنية وزرع مفهوم الخيانة ويمارسون أشبع أشكال الضغط 

على أمتنا ونسائنا وأطفالنا من خالل استعمال الغازات الكيميائية والمجازر الوحشية ..........إذا فهمنا هذه 

نصبح وطنيين مخلصين نقف ضد جميع المفاهيم التي تريد القضاء على الحقيقة بشكل جيد وعميق س

لتحديد إذ أنها األكثر عائقاً أمام  kdpالوطنية الحقيقية وإدامة عمرها عبر األالعيب والحيل أمثال قيادة 

 تقدم شعب كردستان الجنوبية فقط وبالتحديد منطقة بهدينان ألنها تنتمي إلى بنية عشائرية متخلفة وتشكل

عقبات إال وأزالتها ومن ال  دال توج pkkعقبة أمام ثورة كردستان التحريرية في هذا القضاء ولكن أمام 

يصدق فليقرأ تاريخ الحزب وإذا حاولت القدورة القصوى سيصل الحزب إلى ذلك األسلوب الذي ال يزيل 

هذا   kdpه واآلن تكتيك بأي عقبة تهدم مصير شعب بأكمل لهذه العقبة والذي يرضي الشعب ألننا ال نقب

ماخوز من دائرة الحرب التركية الخاصة وهي قتل كل انسان تقدمي في منطقة بهدينان وقد وصلنا اليوم 

قرب زاخو وهناك أشياء كثيرة نريد أن  kdpخبر استشهاد )صادق عمر ( و)علي شعبان ( على يد 

تعرف على حقيقة هذا الشيء ولكن الوقت ال يساعدنا ...... يجب أن يعرف الجميع هذه نبينها للوطنيين لل

الحقيقة وربما يفهم البعض هذا القول بشكل خاطئ أو ال يصدقوا , وهناك الكثير من هذا القبيل أنا أعرفهم 

لهم ..........الخ  . باإلضافة إلى استيراد الخونة من تركية وجلبهم إلى بهدينان للوقوف ضدنا وبناء القرى

. ولكن في هذه الفترة يتم خطو خطوات كثيرة في هذا المجال تكتيكات سياسية و عسكرية وكسر تكتيك 

أيضاًحزره  pkkاألتراك لمحاولتها إرجاع سياستها في ) قتل الكردي ألخيه الكردي ( . 

  ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً  جداً

الذي أنجز ما  APOر وأنوار وأشراف القائد التاريخي من هذه المسألة والروح الثورية وتحت أفكا

عجزت عن إنجازه المئات من القادة والثورات التي قامت من الماضي القريب الذي استطاع تحت قيادة فكر 

PKK  توحيد إرادة شعب برمته تكون مصدر قوة عظيمة لشعبنا نعم هذه حقيقةPKK  التي جاءت

رعها االستعمار بين أبناء شعبنا واستطاعت أن تحوي وتوحد األجزاء وأزالت جميع البذور الوقحة التي ز

التي ستتحول إلى جبهة شاملة  وإنها الخطوة األولى في هذا المجال وأننا  ERNKاألربعة من جبهة 

مسيطرة على المنطقة حيث ينضم إلينا المئات من المقاتلين في  ARGKنلتمس هذه الحقيقة حيث قوات 

 جميع الميادين . 



جيش أي دولة نظامية )بماء الجيش الوطني ( ذو سيادة مستقلة وبناء المجلس الوطني للشعب 

الكردستاني ولهذا يتطلب من جميع الوطنين إمساك أمكنتهم في هذا المجلس الثورة الذي يمثل إرادة 

الجميع  الشعب الكردستاني في األجزاء األربعة وهكذا خطوة خطوة حتى نسترد كردستان ولهذا نطلب من

أن يمثلوا رادة فوالذية ومساعدة الرفاق والحزب لجميع اإلمكانيات وإيماننا بكم قوي تحياتي الثورية لكم 

 جميعاً .

 إلى جميع الجبهويين ورفاق الفعاليات الجبهوية :

في الحقيقة نقول بأن الفعاليات التي لمسوها هي في غاية األهمية وتمسك الحكمة أساسية لثورة كردستان 

لذلك يجب إعطاء األهمية الكبرى لهذه الفعاليات إليصال الشعب إلى ذلك المستوى الذي يستطيع فيه 

استيعاب المرحلة والتحليالت الن الشعب يمثل القوة األساسية في ثورتنا و التي يمكن تحرير كردستان 

من أجلها مظلوم و خيري لذلك يجب علينا جميعاً النضال ضمن هذا اإلطار وتقديس تلك المبادئ التي ناضل 

و كمال و عكيد و خبات و نذير و الذين استشهدوا وعلى هذه الحقيقة التاريخية ........ وأن االقتراب إلى 

هذه المسألة شئ مهم جداً ألنها توصل اإلنسان إلى أعلى مراحل الشرف وهي الشهادة و االقتراب الصحيح 

 االقتراب..... العدو أيضاً يدرك هذا لذلك هو أيضاً يريد إلى الشعب يحدد مسار الطريق و يقرب الشعب ..

من الشعب من جهة وكسر معنوياته من جهة أخرى عبر جهاز الحرب النفسية لذلك يجب علينا كسر 

تكتيكات العدو ونجاح تكتيك الثورة فلنجعل الشعب كتلة من النار تحرق العدو من جميع الجهات ونضعه 

. إذا كنتم تسألون عن أحوالنا فإنها مرتبطة بالعمليات وأن العملية االفتتاحية  فوق كل اعتبار ....... الخ

طلقة وعشرات الجرحى 15000قتيالً ومخفر وعشرات األسلحة الثقيلة و120حيث فقد فيها العدو  1992لربيع 

جميعاً لن واألسرى . أريد أن تكونون بخير ونحن مشتاقون إليكم وللوطن معاً وأبعث تحياتي الثورية لكم 

:) السائرون في الطرق المستوية تكون نذكر األسماء لربما تغيير الوضع , أهديكم قول قيادة الحزب 

أقدامهم ضعيفة والذين لم يمروا بالمداخل الصعبة تبقى رؤوسهم فارغة هنا فان المصاعب تجعلكم كالفؤاد 

   APOم كبير ( من أقوال القائد وهذا يفتح الطريق , النتيجة : هي تقويتكم ذلك إن االحتياج إليك

SILavên ŞoreŞgeri  

 

 

 عائالت الثوريين والشهداء   ع* إلى جمي

 

في الحقيقة ال نستطيع أبدأً التعبير عن جهود هؤالء الثورين و الشهداء في بنائهم ألساس الثورة 

ثوريين والشهداء بجهود ال  قالكردستانية سوى أن جميع هذه الخطوات واالنتصارات مرتبطة بشكل  وثي



الذين هم قادتنا المعنويين ومرشدينا إلى النصر المؤزر وأبعث تحياتي الثورية الخاصة إلى عائالت 

الشهداء و الثورين , وأبعث تحياتي الثورية إلى البيت وأقول لهم ال شيء أثمن من الفداء في سبيل الوطن 

الوطنية التي ال يمكن العيش من  ةمسؤوليولذلك أقول بأنني جئت إلى هنا من ملء إرادتي أحسست بال

غيرها و يجب أن تكونوا جميعاً هكذا ألن بدون الوطنية اليمكن العيش في هذه المرحلة وهو فرض على 

اإلنسان الكردي فمن ال يكون وطنياً مؤيداً للثورة ال يحق له العيش في هذه المرحلة إال فالموت أفضل له 

جميع األبواب أمام رفاق و مساعدة الحزب بجميع اإلمكانات الموجودة من البقاء لذلك أطلب منكم فتح 

ال أجد أي بديل لي  يالمادية و المعنوية ........الخ . إذا قمتم بإرضاء الرفاق فسأكون راضياً عنكم الينن

سوى الرفاق فاعملوا على كسب حبهم ستكتسبون حبي وغيرها لن أقبل ألننا ضمن عائلة تضم آالف 

 .   PKKالرفيقات تلك العائلة اإلنسانية هي عائلة  الرفاق و

بصحة جيدة أنني مشتاق لرؤيتكم ولن يجب  اأرسل سالمي  وتحياتي إلى أبي وأمي وأقول لهما أن يكونو

أن أقول بأن هناك قضية أكبر من رؤيتكم وهي قضيت االستقالل وأنني أريد منكم االقتراب من الحزب أكثر 

ر التحيات و أرجو أن يكونوا بخير و كنت أريد أن أراهم عند مجيئي ولكن لم أجد كما أرسل إلى أخوتي أح

الفرصة المناسبة و أرسل سالمي إلى أختي زكية والعائلة شفان , جوان ,نوروز,عبد الباقي...... أطلب 

ثر كما منهم أن ال يعملوا المشاكل للرفاق بل يجب عمل مشاكل للعدو و اإلقتراب من الحزب و الرفيقات أك

أرسل تحياتي إلى أخوتي يوسف فيصل أيوب و أطلب منهم اإلقتراب إلى الحزب بشكل جوهري و أفضل 

وسيلة إلثبات النفس في الساحة العملية و أرسل تحياتي إلى عائلة الرفيق فيصل األب و األم شيخة , و 

نياٌ لهم الصحة الدائمة و أبعث األخت عنود و روكن وأرجو أن تكونوا بخير وأفراد العائلة فرداُ قرداُ متم

تحياتي إلى خاالتي جميعاٌ و باألخص خديجة و أمينة مع عائالتهم متمنياٌ لهم الصحة و العافية كما أرسل 

ليس لها أساس من  يسالمي إلى الخال محمد خليل مع العائلة و أقول لهم بأن األشياء التي كنتم تقولونها ل

ن أيضاٌ أقول لهم فليتركوا تلك األشياء و ليأتوا على الصراط المستقيم و الصحة و كنت أقول لكم دائماٌ واآل

أرسل تحياتي إلى الخال إبراهيم جمعة مع العائلة و باألخص محمد و أقول لهم بأنه يجب أن نرى مصالح 

ٌ لهم الصحة كما أرسل تحياتي الثورية إلى الرفيق أحمد إبراهيم في  الوطنية فوق المصالح المادية متمنيا

القامشلي مع العائلة متمنياٌ لهم الصحة و العافية و سالمي إلى األهل و األصدقاء الشرفاء و الوطنيين و 

 ربما نسينا البعض .

*و من أعالي قمم كردستان  أبعث تحياتي و تحيات الرفاق الثورية الحارة إلى جميع عائالت الشهداء و 

آذاد و أم آذاد ( وسوف اعرف اسمها رغم بقائي أكثر من  الثوريين و أبعث سالمي إلى الرفيق جمعة )أبو

 سنة هناك ألنني كنت أناديها أمي     



ٌ وأقول لهم بأن الرفيق آذاد )الدكتور معصوم ( في ديار بكر و الرفيق جريان كان عنده  و عائلتهم أيضا

 أيضاٌ و سالمي إلى عائلة الرفيق بدران في قرية حاصود  

ة جيدة و ابعث تحياتي إلى بيت الرفيق بهرم )جيا(  ريزان الصغير ريناس ريبر و أرجو أن يكونوا بصح

رياض هوكر خليل ميديا و وفاء و تحياتي إلى الرفيقة سعاد و أرجو أن يكونوا بخير و إلى أمنا هدية و أبو 

م الصحة و الرفيق بهرم و الرفيق جميل و لن ننسى خدمتكم لنا سالمي إلى عائلة جوان , أحمد  متمنياٌ له

باألخص األم كما أبعث تحياتي الثورية إلى الرفيق أبو رياض و األم حسينة برخدان متمنياٌ لهم الصحة مع 

العائلة فرداٌ فرداٌ كما أبعث سالمي إلى الرفيق إسماعيل مع العائلة فرداٌ فرداٌ وإنني رأيت الرفيق زردشت 

بية مع الشمالية وقد أخبرني أنه استلم الرسالة من قبل فترة قصيرة و إنه اآلن على حدود كردستان الجنو

 األهل .

 و أختم رسالتي بهذه الكلمات القصيرة :

*قسماٌ باسم كردستان و باسم مليون شهيد قسماٌ باسم عكيد قسماٌ باسم الشهيد باسم كل الراحلين التابعين 

ري في سبيل االستقالل عاش القادمين خلف قضبان الحديد سوف أمضي سأقاتل و أقاتل  عاش حزبنا الثو

أدوات النصر لشعبنا .لنمض معاٌ   ARGKـ ERNKـ PKKفي جميع األماكن عاش  PKKرفاق 

 *   .  APOلتحقيق االستقالل عاش القائد
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