
 رسالة الشهيد باز من كاسيت

 

تحياااا الشااهيد باااز ئلااا شاااء ا الشااهدا  لئلااا شاااء ا الالتاااتاين لئلااا شاااء ا التاااءالين شاااا 

 . 5/11/1992الفعالياا لئلا شاءاته. لذلك في 

 نتيم اآلن في هولير) بيت البارتي( لنحن نحضر استعدادنا لاتوجه ئلا حفتانين لكرزان.

ره شن الالراساة سوا  بالرسالة أل الكاسيت لم يتاوفر لاديهم اكمكانياة  يعتذر شن تتصيره لتأخ

باادأ التتااا  فااي كردسااتان ال حااوا لاااد حضاارنا لايااتركحا حاارا تاااري ي نااادر ماان أم الااه فااي 

ا لمعاه جبهاة ال ياناة كردستان أل في العالم ال يستطيع أية حركة أل حزا مواجهته حارا تركيا

 أيضا. لن االمبريالية معهممن طرف لتعا

 فااي حفتااانين لاجهحااا حربااا  كبياارا  ماان ه ااو  كاا  ماان 1992/ 2/10الالتالمااة التااي أبااديحاها فااي 

االتحاد الوطحي الكردستاني لحزا الديالتراطي الكردستاني  كانوا يرلن أن اواتحا ااياة ليباا 

لبحاا  لاد جالعوا في صفوفهم الشباا لالالساحين كالاا يااهدناهم لام تكان نرحاب الحارا معهام 

نحاديهم ال نريد الحارا معكام للكاحهم كاانوا يريادلن اتالحاا. لافحاا أماا  ه اومهم رحام أنحاا كحاا ل

ياباا حادي ي الت رباة لال بارى شااا السا د لالتادريب كحاا نحاارا لناادرا معاا   ك يارلن ماان 

الرفاااأ أباادلا تضااحياتهم حتااا الشااهادى خاا   ه ااومهم يااردللن ا أكباار لكأنحااا كحااار ال يالكاان 

الحرا باالك   ه اومهم كاان باالطيران ال أااام مان اا ف ماراا فاي الياو  لبالالادافع  لصف هذا

لس ححا متواضع لباشتتادهم سوف يتبضون شايحا باأليدي لأسر البحاا محا  لكحهم فشاوا أما  

مئة محهم لرفيتة لاحدى لم تترك تالركزها حتاا االستشاهاد تضحياا الرفاأ  يهيد لاحد متاب  

 ن الحرا لكان الح  الوحيد أمامهم الحوار لاالتفاأ معحا.لم يستفيدلا م

لكااان االتفاااأ خرلجحااا ماان حفتااانين ئلااا محطتااة زلااة فااي محطتااة صااوران  خرجاات اواتحااا لكاان 

جاوهر   تواجدنا في حفتانين ابتيحا  كان هدفهم احت   حفحانين لابعادناا مان سااحة الحارا لكان

كاري  توزشحاا  1500باغ ت العحا حوالي  ةفي زلاستطاع أن يحو  األمور ئلا صالحه. لا ك ك 

 لتالركزنا شاا رؤ س ال با  لأاالحا معسكراتحا لاسم محا توزع في كردستان الشراية.

أجريحا هحاك  دراسة ت ربتحا لتتيالاتحا لمدى الفاءدى لال برى الال اي  مان الحارا التاي خضاحاه 

يوماا أههار لحاا فيهاا  38ا كونفرانس الحرا دا   لتوجيهاا التاءد آبو لحا أيضا. لبدأنا بعد ذلك

 حتا الحرا التي خضحاه. 1990ك ير من الت ارا لاستحتاجاا شامة من ا ك ك محذ شا  

لحصا  محااكم كان الكونفرانس مهالاا ات اذنا ااراراا ذاا فاءادى مان تطبيتحاا لتاراراا الالت اذى 

لية كا  فارد لااد ناا  للمساؤ ث الالسؤللياا في الحارا لمادى تتربحااداخ  الكونفرانس من حي

 الالتصر جزا ه لكانت الالحكالة خطوى ئلا األما .



ارسة العالاية لنحن شاا طريق)البراتيك( كان تأايرنا شاا الشعب كبير في محطتة الاستعديحا لاال

 صوران ـ زلة.

زلة محطتة جباية جالياة فيها الك ير من آاار تاري ي لاشهدا  من خ   التاريخ لاد ح  بدال من 

متارنة الشعب هحاا فاي ااراهم لشااداتهم االجتالاشياة لتاأخرهم ماع  ك  لاحد محهم ششر متاتاين

تتااد  محطتااة شفاارين ن ااد الفاارأ مئااة سااحة  الزا  أشراسااهم شاااا الحصااان لالفرسااان حولهااا 

يتسااابتون رحاام الففاارأ بااين الالحطتتااين ال يالكاان ت زءااة كردسااتان ماان حيااث العاااداا لالتتاليااد 

جباية لجبا  لالشعب اد شاان ك يارا أك ار مان حيرهاا مان الالحااطق الكردياة  الالشتركة.الالحطتة 

 ئليحا لسياستحا هي الساءدى فيها. من خ   معاناتهم تستطيع كسبهم بسهولة لتتربهم

أساسااا نبحااي شايااه الالسااتتب  الااذي  1993لكساابحا ت ربااة ححيااة  لماان ت ربتحااا اسااتعدادنا لعااا  

ن ااد فيااه أهادافحا كبياارى  بوركاات ناورلز ال ديااد بتوجهاااا  1993تحتظرناا لاالسااتفادى محااه شاا  

التاءد آبو لذلك بترار لاف اط أ الحار كان مفاجأى كان مفاجاأى لتتاراك لهام يساتعدلن لحربحاا 

بشرا  الطاءراا لالعتاد من جهة لمان جهاة اتهامحاا باالرهااا لحاب اراااة الادما  أماا  العاالم  

ك لاسااتطعحا ايتاااف الالااؤامراا لاالسااتعداداا التركيااة  هكااذا بترارنااا ااترباات الحزبااان ماان ا ك

 لافشالها.

هكذا حتتحا تتدمحا لكسبحا م اال جديد لاستعدادا لالواجهة تركيا لب تة كبيرى أن لم يتبا  األتاراك 

    . 1993بالسام لالس   لالحوار لاالست ابة لواف التتا  محذ شا  

  


