
 الرفيق دجوار سيف قاطع على رقاب الخونة والمرتزقة 

 

كانت حرب الجنوب حلقة من حلقات الغدر والخيانة ، لجأت 

الفاشية  إلى أحفاد ادريس فيها االمبريالية والدولة التركية 

البدليسي المعدومي الشرف واإلرادة والملوثة أيديهم بالغدر 

الدولة التركية من جميع  والخيانة حتى أبد الدهر ، بعد أفالس

النواحي وفشل مخططاتها وسياستها في الحرب الخاصة ، 

لجأت إلى سياستها القديمة وحركت قوات االصالحية والخونة 

وتمركز المحليين من أجل تصفية حزبنا بعد وصلن إلى المرحلة متقدمة من تحرير مناطق 

قاومة الرفاق الذين أثبتوا للعالم واسلوب الحرب المتحركة وقد باءت جهودهم بالفشل أمام م

اليقهر مهما حاولو   PKKأن ارادة الشعب أقوى من كل أسلحة الفاشية واألالعيب وأن 

والرفيق دجوار واحد من الرفاق الذين قاموا وضحوا وأصبحوا شوكة في حلق األعداء وسيفاً 

 على رقاب الخونة والعمالء.

منبع الوطنية والشهادة ، لغربية من منطقة تمثل ولد الرفيق دجوار في كردستان الجنوبية ا

من عائلة ذات مستوى مادي متوسط ، أكمل المرحلة المرحلة األبتدائية ، تعرف على فكر 

ضمن المنطقة من الرفاق الذين جسدوا أنفسهم جسراً بين الشمال والجنوب > دجوار الحوب 

لسياسية والعسكرية في ساحة خيري وخليل ومحي الدين أحمج زنار < وبتأثير التطورات ا

الوطن واستشهاد الرفاق ، قرر الرفيق دجوار االنضمام إلى ساحة النضال ، ونتيجة لقراره 

ثم دخل ساحة الوطن بمعنويات عالية حيث قال >> دون السالح وتصميمه انضم إلى التدريب 

 لن نصل إلى ما نصبوا إليه من أهدافنا <<

 وتأقلم مع ظروف الوطن بسرعة كبيرة كتب في أحد تقاريره : 

>> هنا تكمن الحياة والحرية ضمن هذه الجبال الشامخة مع السالح وبالحرب سنصل إلى 

 أهدافنا الثورية << 

وفي الحرب الجنوب أخذ المواقع األمامية لصد هجمات القوات العملية والخائنة المتمثلة 

 ول : >> يجب أن نقتلع بذور الخيانة من كردستان << ( وكان يق KDP – Y. NKب)



حتى أفرغ جام حقدي وغضبي وأنتقم بدالً عن شعبي هؤالء الخونة التابعين لن يهدأ لي بال 

. >> 

وفي أحدى العمليات الهجومية على مواقع الخونة بروح ثورية ومقاومة بطولية خارقة انضم 

إلى قافلة الشهداء وسطر بدمائه الزكية دربنا وأصبح شعلة تنير لنا الطريق  الرفيق دجوار

 1992/ 10/ 26واستشهد بتاريخ 

 عهداً لك أيها الرفيق أن نسير على دربك 

 رفاق السالح 

 

    


