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علذ   اء، وهكذاا هذم الكذرد رذا رونالشهدمن قدم قوافل  حريته وحقوقه أال و نالمن شعب  ما

  نذذداءقذذاموا الشذذهيد عنذذدما رذذم   ، إن تلذذك القذذيم دلذذل إلذذ والحريذذ  والكرامذذ طريذذق العذذ ة 

PKK  قيذذادة القا ذذد الذذوطن   تحذذAPO الشذذعب  علذذ رفذذا الملذذم والعةوديذذ  الم رو ذذ   و

فذ  الجذ اء  الكردرذتان الكردي. كالك كان  الثورة ف  فكر وقيم الشذهيد هجذار لجذل الشذعب 

ولو لم يةقذ   حت حيد عن طريق الثورة يلن كان مؤكداً ع  وحت  للشرق الورط ةأرره والرة

 .عن أي ش ء يلص الوطنقط  لألعداء تنا ليلن  ،شلص واحد

درا المذرحلتين االةتدا يذ  وادعداديذ  فذ  مداررذها  ه،رذةيه ةذفذ  ةلذدة تر هجذارالرفيق  ولد 

والتحذذق 1990أفكذذار الحذذ ب وأد ةياتذذه قذرر االن ذذمام إلذذ  الحذذ ب فذذ  عذذام  علذذ وةعذد تعرفذذه 

والتحذق الرفيذق اللالذد ةقوافذل  1992إل  جانذب رفذاق الرذفي فذ  عذام  ليقاتلةراح  الوطن 

 .متقدة ف  رماء الوطن شعل لمد   وهكاا عام  رالةراالشهداء 

رادة شذذعةه التذذ  ال تلذذين رسذذم ريارذذ  الذذةط  إوثقتذذه مذذن رفذذاق الرذذفي و قوتذذهيرذذتمد  وكذذان

والملذذم المديذذد ... رذذو  نرذذحق العذذدو وقذذف  الرجعيذذ  فذذ  وطننذذا وعلينذذا جميعذذا معرفذذ  هذذاه 

وال ةذد أن نذدرك أن العمذل  ،للتعر  أكثر فأكثر عل  شعةنا ووطننا و المام نحوالحقيق  للرير 

ولذو  العذدو  ،عمل عميم ونةيل ومقدا وعلينا تجاو  النذواقص والعيذوب كردرتانمن اجل 

 ريارذذي قيذذادة  اآلنيعذذ  شذذعةنا ق ذذاياه الموذذيري  والريارذذي  لن شذذعةنا يمتلذذك أن يكمذذن فذذ  

أوفيذاء  نةقذ الحذرار نقرذمها علذ  أن رذنا أن  وعهذد APOمتمثل  ف  شذلص القا ذد الملهذم 

هذذ  قمذذ   التذذ لذذنهح ح ةنذذا وشذذهدا نا وشذذعةنا وان ن ذذح  ةكذذل مذذا نملذذك وان نطمذذ  للشذذهادة 

وة لذإمذ   الشذماءيرتشذهد ادنرذان علذ  قمذم جةذال كردرذتان  أنالكرام  العميم  ومذا اعمذم 

ا لتذه ةذل كذان لذه نمذرة هجذار تطذاةق أفكذار ع ، لذم تكذن أفكذارجل الشذعب والذوطنأالرفي من 

ن أأمذام الرفذاق و يوجه ف  ررا له إل  العا ل  أن ال يوةحوا عا قاً  كانلالك  لاو  إل  الحياة

ولدهم إلذ  وذ و  الحذ ب لن الذوطن يمثذل العا لذ  الكةيذرة  ةان مام الرأا يكونوا مرفوعين

عهدنا لجذل هذاه رنةق  مرتةطين ةةثق  نتوجه إل  راح  الوطن  ونحنونحن عل  ثق  ودراي  

 .من اجلها ف  راحا  الشر  والع  والمجد واالفتلار ننا لالعا ل  الكةيرة الت  

 وع يمذ   لذن يرذمحوا للمذؤامرا  أن تحذةط مذن عذ يمتهم همةذأن يقرذمأن  رذةةاكان هذاا  رةما

نذذار الحذذرب فذذ  جنذذوب وةانذذدال  رذذم  ي ذذحي  القتذذال الذذدالل  ولذذن  وايوذذةحشذذعةهم ولذذن 

  .ن نعمل عل  توحيد كردرتانأهدا عأي مكان ألر و ف كردرتان أو 



العمذذيم عممذذ  أر ذذنا وشذذعةنا وجةالنذذا أن نرذذير علذذ  لطذذاك حتذذ  تحقيذذق  الرفيذذقأيهذذا  عهذذدا 

   شعةنا حري النور ونيل 
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