
 لى العائلة الكريمة المحترمة إ

 

باسم الكرد والكردستان  ابعث لكم تحياتي الثورية من جبال كردستان الجنوبية الكبرى 

من –منطقة هرور –متينة الشامخة إلى شعبنا في كردستان الجنوبية الصغرى ابعثها لكم من 

 .قلب ساحة الحرب الساخنة 

في وقتنا الحاضر وحسب المرحلة الراهنة فقد تم خطو الخطوات الكبرى ، ويوماً بعد يوم تكبر 

. . .  حزبنا وتقوى ، كما يتطور نضالنا في كافة أرجاء الوطن عموماً ، والنصر اكيد وقريباً 

وال يوجد يوم يمر علينا بدون تنفيذ عمليات عسكرية على العدو وعلى كافة اهداف العدو 

كرية واالقتصادية واالجتماعية وعلى كافة المستويات . وبذلك ترتفع معنوياتنا المعنوية العس

 إيماناً وعزيمة  .وتزداد قوتنا 

بالطبع ال داعي للكتابة المسهبة لكم حيث انكم بالتاكيد على اطالع واسع عن التطورات 

حيث اليوجد  ،احات السياسية والعسكرية التي تحصل باستمرار في حزبنا هذه وفي كافة الس

فالحقيقة  ...لذلك الأدخل في مجال الدعاية لكم عن هذه المسائل  ،عنها أو تجهلها من غافل 

 ... انتم ايضاً تعرفونها وتتبعونها

فقط يمكن ذكر مسألة الحمالت التمشيطية المكثفة والواسعة التي قام بها العدو في مناطق 

هادفاً من ورائها إلى ضرب قوات الكريال وخنقها بعد قطع اتصاالتها مع من  أيالة بوطان

حولها ،ومن ثم السيطرة على االراضي وجعل أهدافنا في تحرير بوطان خياالً وهمياً ال أساس 

 .لقد كان مخططه بهذا الشكل ولكنه قد أفلس وفشل فشالً ذريعاً في الوصول إلى مبتغاه  ...له

مما جعل تكتيكات الكريال المتجددة باستمرار والحقنا به الضربات الساحقة حيث سيرنا تجاهه 

حمالته في الفترة االخيرة ترتخي في كثير من المناطق ويتراجع عن الكثير من األماكن معلناً 

وفي الضرب تناله كثير من جنوده قد ضروا هاربين بال رجعة واستلم  ...عن أفالسه الذريع 

مما جعل العدو في الفترة ...  لباقين منهم بقوا بال روح أو معنوياتالبعض منهم لنا ، وا

االخير يبدل عساكره في كل مكان  كل عدة ابام كي يستطيع إطالة عمره في الحمالت ولو يوماً 

 .... أكثر

ومقابله حقيقة الكريال الساطعة التي تقترب من  ....هذه هي حقيقة العدو في الفترة االخيرة 

 ...بخطوة محولة اياها الى حقيقة ملموسة وامل قريب هدفها خطوة 



وآلن فاني اهدي سالمي الحار إلى شعبنا في الجنوب الصغير وكل عائلو وطنية فيها وغلى 

كافة عوائل الشهداء والرفاق الثوريين والمؤيدين هناك.أهدي سالماتي إلى أبي العزيز 

 ... كما واياديكما الطاهرةوالمحترم وإلى امي الغالية والعزيزة مع تقبيل وجهي

 كما اهدي سالماتي إلى اخي العزيز دلبرين وزوجته زينة وإلى االخت الصغرى العزيزة هاجر 

 مع تمنياتي لكم بالسعادة في حياتكم 


