
 حينما يدرك المرء حقيقة شعبه يصعب عليه العيش بدون وطن

 

,  ينت ةةب الشةةإيد علةةة عائلةةة لنكةةا وادعداديةةة  ةةي ترب ةةبيهدرس االبتدائيةةة  ةةي  ريةةة ديرونةةا  

متواضعة من جميع النواحي االجتماعيةة والماديةة ولكةن 

يتميزون بالروح الثورية والمعنويات العالية, واحترامإم 

ور ا ةةه, كةةان يتميةةز ب لقةةه  وتعةةاملإم الجيةةد مةةع الحةةزب

الح ةةناداد , ح ةةن الم إةةر, محبةةوب مةةن  بةة  الشةةعب 

طويةة  البةا ا كةان يبتعةةد عةن المشةةاك ,  ،واألدةالي جميعةا  

ا PKKمحترم أل واته ووالديه وم امح ,طمةوح, وعنيةد و ةوإل ادرادخ و اصةة مةن ناحيةة ا

علةة  حةا  بةالحزب,الرجةو  عةن  ةرارل ولكنةه عصةر علةة االلت ذات مةرخ حيث طلب األد  منةه

الرغم من ال روف الصعبة التةي عحيطةت بةه, كةان يحةب الصةيار كثيةرا  ودةذا يةد  علةة محبتةه 

بدايات تعر ه علة الحزب عندما كان يعم   ي دمش  بعد تركه للدرا ة  توعطفه وحنانه. كان

الثانويةةة, و ةةد تعةةرف علةةة  الر ةةا   ةةي الشةةام وععجةةب بةةورائإم وع كةةاردم وروحإةةم المعنويةةة 

الطموحة للفداء  ي  بي  الوطن, وعند رجوعه علة القرية طلةب مةن عدلةه عن يلتحة  بةالحزب 

ألعما  ال يا ية  ي , و د مارس ا1992و د وص  علة مرادل حيث التح  بالثورخ  ي ني ان 

ا.كةان 23/6/1993علة عكم  وجه, وذدب علةة  ةاحة العمة  الع ةكرية  ةي ا منطقة ترب بيه

ي جبةة  جةةودإل, و ةةد كةةان متواصةة   مةةع األدةة  عةةن طريةة  الر ةةائ  يمةةارس دورل الكفةةاحي  ةة

الكثيةر مةن واألشرطة, وكان يتمتع بقدرات  يادية وتحم  الم ؤولية لإةذا كلفةه الحةزب بقيةادخ 

ا حيةةث كةةان ا تشةةإادل علةةة يةةد 1998األعمةةا  الع ةةكرية وا ةةتمر  ةةي دورل دةةذا حتةةة عةةام ا

دةةذا ادن ةةان الرائةةع بجميةةع صةةفاته, وعصةةر القةةوات الفاشةةية التركيةةة  ةةي جبةة  اكةةاتو جيةةركا, 

التاريخ علة عن يكون الر ي  دلشير رمزا  للنضةا  والتضةحية  ةي  ةبي  الةوطن األم كرد ةتان 

 لينير درب الر ا  من بعدل. 

ر ائله التي عر لإا علة العائلة من  احة  ع وا  الر ي  الشإيد جمبلي وردت  يمقتطفات من 

 :الوطن

من البيئة القديمة الكثير من ال صائص ال لبية لإذا ت إةر    ةات عو  االشعب الكردإل ا تبس

ألن الحيةاخ  ، وء تفادم  المطلوب دو التجديد والتييير يوما  بعد آ ةر مةن كا ةة جوانةب الحيةاخ

 ي دذا الو ت كمعركة يجب ت طيإةا بحركةات موزونةة والوصةو  علةة درجةة بنةاء الةذات علةة 

كا ةةة المجتمعةةات المتحضةةرخ   ةةي ت العصةةرية التةةي ت ةةودالع  ةةا تةةت ءم ع ةةاس  كةةر ونإةة 



صةية الكرديةة دةذا مةا يتطلةب مةن الش  ،حقيقية شيء ع يم وثورخوالوصو  عليإا دي ع مة 

 ا اجودإلا30/9/1994ا   المعاصرخ.

 يإا:احينما يدرك المرء حقيقة شعبه ووطنةه   بعث علة عحد ر ا ه  ي الفعاليات ال يا ية يقو

 ا2/8/1993ويتعرف عليه بجباله و إوله و يراته يصعب عليه العيش بدون وطنا   ا

 ا2/8/1993االحياخ دنا جميلة وحلوخ وتبقة عحلة عذا تقاب  األصد اءا   ا

فرصةة التاري يةة ين بإةذل الهللا يمنح ادن ان  رصة واحدخ للحياخ  لماذا ال نكةون الئقةعن ااألم 

 ا24/1/1995رنا اتجال وطننا مع تمنياتي لك بطو  العمرا  األداء دو
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 ر الة الشإيد جمبلي علة العائلة :جزء من 

 

 :تحية وبعد

الكم عبةر دةذل البحث عن عوضاعكم وعحو بباليلقينال اليوم , طر تبعد التدريب الصباحي الذإل 

 الكلمات واأل طر المكتوبة  ي دذل الر الة.

األ يرخ التي بعثتإا لكم, لكن عوضاعنا دنا لةم تكةن  ر التيعردت الكتابة لكم م بقا عإل بعد  لقد

لكم  ي ر التي الماضية عن التمشيط الذإل  ةام بةه العةدو  ةي  بينت رصة للكتابة. لقد  نيتعطي

يه من تطورات من نواحي التكتيك وال برخ ومعر ة ا ت دام تم   وماا 1994ال نة الماضية ا



وعتقانإا بشك  جيد  ي زمانإا ومكانإا علة عددا إا ومن جإة ع ةر   وال فيفةاأل لحة الثقيلة 

و ةةلبياتنا التةةي عصةةبحت  ةةببا  ةةي علحةةا  بعةةف ال  ةةائر بمةةا  يةةه ال  ةةائر  انوا صةةنمعر ةةة 

دا  ي جودإل م الفةة ألوضةا  المنةاط  األ ةر  لم تكن األوضا  التي عشنا ،وغيرداالروحية 

 الموجةودخعإل عن ددف العدو واحد لكن  دومه علة المناط  كان ح ةب تعةداد  واتنةا  اديالة ي 

بتكتيك  طابورا  38, 36 يه وح ب الجيرا ية.  مث   عند مجيئه علة جودإل  صص ما بين ا 

األ ةلحة التةي  بكا ةعإل  ونلحة الإامدعوم بأحدث الطائرات الحربية والكوبرا والمدرعات وع 

جةودإل وبوجةود العةدو  يةه.  منةا بالعمليةات ضةدل علةة عن تةرك  د لنةاالفاشية التركية.  اتمتلكإ

كةان علينةةا تفتةيش الجيرا يةةة والقيةام بتةدبيرات عكثةةر مةن نةةواحي  وبعةدداجةودإل  ةي ال ريةةف. 

م عال ةي  رصةة الكتابةة لكةم, الع كرية وغيردا. عشرت  ي البدايةة بةأنني لة واللوازماللوج تيك 

لكم. عما ع باركم  قد وصلتني  ةي ر ةالة  الر الة ال روف عصبحت  ببا   ي تأ ير كتابة  إذل

 وتعر ةتمحمد عثمان والتي بعثودا علي مع صور لعائلتإم.  ررت كثيةرا  بتلةك الر ةالة  ال ا 

عو  شةريطنةي ت ةجي  من     تلك الصور علة عائلة ال ا  محمد عثمان. وكةانوا  ةد طلبةوا م

 . عليإملذا ما عريدل منكم عند وصولكم ر التي دذل عن تبليوا بتحياتي و  مي  .ر الة

عوضاعنا تكون جيدخ ولكن بعةف األحيةان تصةاد نا  .يراموبشك  عام األمور ت ير علة ما  دنا

مةةن  يةةدتز التةةي .  وغيةةر ذلةكزاراألتةةأمين  ةةروف  عومةةث ظ  ةةروف الجيرا يةة   ةروف صةةعبة,

 ما عحوالكم عنتم عتمنة عن  .ل  تعداد لل نة الجديدخ نتدربو ي دذا الو ت  .انعرادتنا ومعنويات

 .ن جميع الوطنيين التم ك بال طموعرجو  ,و  مةتكونوا ب ير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


