
 سقى شجرة الحرية لتثمر من بعد

 

ة يجلللن نن يتللل  ر قبلللل البلللدر بمسللليرتية المرحميلللة الع يمللل

واألهل  ملن  للك هلو ة يية يمر بمرحمة جديدشهداؤية و لك أل

ن فعيدمة يت  ر  ممة الشهةدة يجن ن القية  بةلواجن الصحيح

 ةيللب بل للل الشللهدار أليهلل   للةيوا  PKKوالدة  يللدرك نن

شلرب ايتموال الشلهةدة لملة ف ،صحةن الميعطلةب والميجزابن

لتصلبح فيملة بعللد  للد  الجمللةهيربشلل ل واسل   ف لرة الحلزن

فلل  ر  الشللهدار تبقللى فةلللدة فلل   ،مم للةل لمشللعن وانيسللةيية

 . ا رة الشعن ووجدايه

تحةك حولهة مؤامراب جملة ملن  ةيب  ف  الوقب ال ي  ةيب  ردستةن تعيش و عة صعبة حين

قبل األعدار ونصحةن المصةلح الشفصية ال يقة وف  الوقلب الل ي  ةيلب الثلورة ال ردسلتةيية 

 ةفة نيحةر  ردستةن وتيةدي بةلتحرر من العبودية وإعالن الثورة عمى المغتصبين  تتصةعد ف 

سليواب ق لةهة الرفيل   4-3لبى الرفيل  سربسلب يلدار شلعبه والتحل  بصللوب الحلزن وبعلد 

ال لريال لبلى الحلزن طمبله  ةاللتحلة  بصلوببقلرار ال هتفلة يتيجلة   من اللعةليةب السيةسلية و

 ني لةوبعدهة التحقب بله شلقيقته  1991 من عة  ف  نيمول لك و سةحة السةفيةاللى ونرسمه إ

فالص فلل  سللبيل حريللة ووحللدة الرفيلل  سربسللب  تمللة وطييللة تعمللل بلل  للل لك نصللبحب عة مللة

 رفي  دورة تدريبية ف  معسل ر محملد قلره سليغور ميطقلة حلتلةيين ونثيلةرالوتمقى  ، ردستةن

التدرين السيةسل  لمرفلة  فل  المعسل ر وبعلد ايتهلةر اللدورة توجله اللى  لك شةرك الرفي  ف  

فل  ال ثيلر ملن العمميلةب العسل رية  لد قلواب الجليش  ف  بوطةن وهيلةك شلةركسةحة الحرن 

التر  ، و  لك قة  بمهمةب  ثيرة وميهة مراسل بين ميةط   ةبةر جلودي حلتلةيين بسلتة، دون 

عيويةب والثقلة رب ال مل و الممل و ةن مصدر لميح المال يع فوب نو تردد و ةن الرفي  يشيطةل 

ال لريال  فصوصيةب الثلوري الممتلز  بلةلرول الرفةقيلة العةليلة وعيلد وصلول لمن حوله وتميز ب

قلة  وحشلية يحلوه  ربةب يوجه العدو عةلية ف  القتةل وتحقي  االيتصةراب بدن مستويةب  الى

طة راب الحربيلة استفد  فيهة الة اليطة  مة عس رية تمشيطية واسعبحم 1994العدو ف  عة  

 نثيلةرسمحة وفةصلة فل  ميطقلة  ةبلةر تل  تلريلى القلر  وحرقهلة و والمروحية و ةفة نيواع األ

بطوليلة وبل لك احتلل  سربسلب بقةفملة الشلهدار بعلد مقةوملةاالشتبةك فل   ةبلةر التحل  الرفيل  

وسلقى شلجرة ملة سلمبه العلدو الال   بين قةفمة الشهدار ووفى بوعلده بل ن يسلترج   لل  هم ةي

 .لى الحريةلشعبه يعبر عميه إ ال جسر ونصبحالحرية لتثمر من بعده 
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