
 بسم السالم والديمقراطية

 

 الى جميع العوائل الوطنية والى عائلتي المحترمة 

قبل ان ابد بكتابة رسالتي هذه ابعث بتحياتي اليكم جميعاً بقلب واسع 

 .....وحب وشوق كبيرين 

وبصمة جيدة كما يبعث جميع  اننا نعيش على هذه الساحة الساخنة

 والرفيقات السالم اليكم من هنا  الرفاق

فكما تعرفون جيداً التطورات الحاصلة على الساحة الكردستانية والعالمية وخاصة بعد اعتقال 

الذي وضع النهج االستراتيجي الجديد االوهو مرحلة السالم والديمقراطية ونحن  ثيادة الحزب

 اليوم نسير على هذا النهج في كل خطوة نخطوها . 

فكما كانت لنا نهج خلق العمليات العسكرية سواء االنتصارات او غير ذلك من العمليات ضد 

 اإلمبريالية والفاشية واإلجتماعية والعسكرية .

وهذا شجعنا على ما وصلنا اليه اليوم وهو مرحلة وقف اطالق النار والنداء بنهج السالم 

 والديمقراطية .

التي حصلت وهي عقد المؤتمر الثالث للمراة بطليعة القائد باإلضافة الى ذلك التطورات الجديد 

اوجالن وانتهى بنجاح .لذا علينا ان نعمل كنساء كردستانيات من أجل حرية المراة 

والكردستان الى النهاية ونداف عن الوطن واالرض انتقاماً لدماء الشهداء الذين ضحوا 

 بحياتهم من أجل الحرية واالستقالل. 

ألنني لم ارسل اليكم حتى االن اي وضاعي الشخصية فقبل كل شيء المعذرة اما بالنسبة أل

بالتوجه  1998رسالة منذ دخولي الى ساحة الوطن فكما تعرفون دخلت ساحة الوطن ف عام 

الى ايالة زاغروس ثم جبل هركي ن وزاب وبعدها توجهت الى خنيرة المقر العسكري ل 

((PJK  سوريا " غرب كردستان " تم خروج القائد من هذا وكما تعرفون بعد قدومنا من

سوريا الى روما ومن بعدها تم الفاجعة التاريخية اال وهو اعتقال القائد عبدهللا اوجالن بعد ان 

 فرض عليه المؤامرة الدولية .

 وحينها عشنا مرحلة حساسة جداً اكثر من جميع المراحل الصعبة بسبب هجمات العدو .

 ن على نهج القائد وفلسفته ختى اخر نفس ولكننا بكل اصرار مستري

والى عائلتي واهالي عامود وفي النهاية ارسل سالمي وتحياتي الى جميع عوائل الشهداء 

 واهالي قرية تل خنزير والى عوائل اعمامي والجميع .



واقول مرة ثانية اننا سنستمر على طريق الذي رسمه لنا القائد على نهج االمة الديمقراطية 

 حتى تحرير كردستان واالنتقام لشهداء. 

 تحياتي واحترماتي الثورية لكم 

 ديوك دلوفان 
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