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 رسالة الشييدة فيان جاف قبل القيام بعمميتيا الفدائية
 
 

 إلى الرفاق األعزاء 
عف فرصة  ويبحث كبركافيغمي قمبي مف اآلف الذكرى السنوية السابعة والدخوؿ إلى  السنة الثامنة مف اعتقاؿ القائد آبو، بقي شير عمى حموؿ 

يا تر ثم تسقطلف  التيمثؿ شجرة الفاكية ، تمامًا  كي تنفجر لموقت دوماً  وادث المختمفة األخرى تحتاجالبراكيف والحأف أنا متأكدة حتى في الطبيعة لبلنفجار، 
ف لحينيا ة لف تكوف ثمرة،  عدىا،  إف لـ يكف كذلؾ فإف الثمر مو  تيقى مع الشجرة إلى أف يحؿّ ف ،  إنيا  في سباؽ مع الزمف ما لـ تنضج تماماً  مف غصنيا

 شجرة الفاكية  تعطي ثمارىا لصاحبيا الذي رعاىا عبر تفاحة أو رمانة أومثؿ  لشفافة ، والبركاف أيضًا ا حاسيسياطعميا الممفت وأع إثبات حيويتيا و تستطي
 .أمثاؿ أىريماف األناس المحتاليف  إذا ما حاف وقت انفجاره، يعرؼ كيؼ يعاقب  جريف ينفأية ثمرة أخرى  ، البركاف يعرؼ جيدًا متى وأ

 ، األصدقاء، والنساء المتعذباتأييا الرفاق 
الدبكة  شارؾ فيكنت أعندما   ،أنني أحب الدبكة كثيراً   حيث تعرفوف  بؿ ابدأوا بالدبكة  إياكـ أف تحزنوالكف   ريد اف أوضح لكـ بعض األمورأ 
المقدسة لمحياة مقاييس القوانين و ال الكون عمّي أن أطبقىذا  األم  وجزء صغير من الطبيعة كطفمة في ، وأطير  أحس وكأنني أممؾ أجنحةكنت 

 أتمنىباتت تستطيع أف تثمر لشعبيا الذي يعاني اآلالـ، و التي نضجت   أنا متأكدة أنني مثؿ شجرة الفاكية،  حياتيسير وأعطي المعنى الحقيقي ل المشرّفة
 ولو بةذالمتع المرآة، أف أصبح نواة لخبليا تحرر مؽ النار عميياوالتي أطأصحاب الخياالت المخنوقة  ءيادييـ في اليواأالتحوؿ إلى أمؿ لؤلطفاؿ المحمقة 

 منةلمدوؿ الميي أصبح جواباً  كيأنو قد حاف الوقت   اخباركـ دريأ ،ط بجزيرة إيمراليالتي تحيالساطعة األىـ أف أصبح شمعة مف الشمعات ، بشكؿ قميؿ
فضفض عف الحقد الذي في داخمي ضدىـ ، في ألكبركاف فجر حينيا قمبي أمجازاتيـ ، وسلى ليمة لإشباط  59ؿ ليمة حوّ أالكاذب ، لذلؾ س تسمطوالرجؿ الم

  Fikri Baygeldi بايكمدي فكري الحمقة األخيرة منيـ حتى و رىشاف وسما ، ، روناىي ذكية آلكاف ، بيريفاف و   قمب مظمـو دوغافيناديني   شباط 59ليمة 
عاش )( و ة أو موت كريـما حياة حرّ )إ ينادونني بشعارينبض نارىـ في داخمي ، ،  الذيف ىؤالء   Serdar Ari سردار آرياليجـو الناري األخير لػ  و

مع والتوحد االنغبلؽ نداء ىذا الصوت ىو ، بشكؿ متكرر  بأكممو في اذني ، يكمف في دماغي صوت واحد ينادي العالـ  يصيح ىؤالء  ، ( القائد آبو
 أن تبرد نيران شعمةحينيا سمح ألن و ، وأكثر أكثر، يشع لييب سما وسردار في جسدي عمميتي نتيجةة نجاح يضمف مئة بالمئسىذا الصوت   ،ىدؼ
برسالتي ىذه، ىذه الرسالة ىي رسالة الحرية وندائي ىو   سعى لممناداة، أبآالم نيران جسدي  و رسالة  يوجسعى لتو، في شتاء صعب وبارد أآب قائدنا
  .موصول إلى النصروالنضال ل  العممياتية تصعيدو دفاع عن القائد آبو نداء ال
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 في اليوم الذي حكم عمى القائد بعقوبة الحجرة االنفرادية

 إلى كل الرفاق األعزاء
مير و غفمة و حالة ابتعاد عف الضىناؾ  جيدًا أف ادركوا فعندما تفقد الكممة ويفقد العيد معناه ىي الكممة ) العيد (،  PKKإف أكبر عممية في  

دومًا بالخنجر مف  بوآوالقائد   PKKو ةأالمر الشعب الكردي و   عفطُ  لقد  ،ليذا الوضع  المحتومة نتيجةَ الخيانة ىي الستكوف   سقوط وأنييار )أخبلقي( ،
مف جية  والخيانة مف جية  عيش إرادة المقاومة والنضاؿتًا عف ذلؾ، دائمكبيرة اشات بألـ وحسرة كؿ األحاسيس واألفكار واألغنيات والنق  الخمؼ، تتحدث

يقوؿ زرادشت : )) وفي نتيجة ىذا الصراع سيكوف  ، ىذيف االثنيف في صراع مستمر،   معًا ، تمامًا كالحرب التي بيف أىريماف وأىورمزدا، أخرى
 نتحدثفكر بشكؿ جيد، و نحاف الوقت ل  (( بشكؿ جيد ، ويعمموا  جيدشكؿ يشرط أف يفكر جميع البشر بشكؿ جيد ، ويتحدثوا ب أىورامزدا   نورُ   المنتصر

 ىورامزدا المعاصر.أ فكار أ تنتصر إلى أف بشكؿ جيد   عمؿنبشكؿ جيد، و 
السنوية الثامنة  ريد رؤية الذكرىككردية ال أألنني كامرأة و  شباط ، 59يذ عمميتي في ليمة في كتاباتي السابقة ونتيجة تفكير مطّوؿ قررت تنف نتُ كما بيّ 

 ؿ الحزبو صو الشتاء القاسي  يصعب في  قد أنا  أفيـ أنوتصميبي مرة أخرى، أحاسيس  رغب في معايشة ، وكامرأة ال أ( المرآة) عشؽ العتقاؿ القائد آبو 
 ،  بالرغـيفرض عمّي تنفيذ عمميتي ،  ىذاومخيؼ وىذا وضع خطير  وقموب وأجساد شعبناماـ أعيننا أدمغة وف أيأكم لكنيـإلى أىداؼ وخنادؽ أىريماف، 
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) عندما حقيقة  في نفس الوقت ىناؾ ب أف نعيش بقدر ما ىو ضروري، واثقة مف أنو يجأنني  فذ عمميتي ىذه دوف أف أفقد حياتي إالأردت أف أننني أمف 
ترف ىذه   ،ألمؿ الحرية( يزٌ ، ىي بناٌء لمعيد وتعز الكممة والعيدمعنى  بناءبداية جديدة ل، وكؿ عممية ىي ) العممية( دور العممياتية يأتي تفقد الكممة معناىا 

 ضية الشعب الكردي وتحقيؽ حريتوحؿ قأسباب  تحديد قدر ىذه المرحمة باالقتراب مف مف، مف جية نقترب متكررال وبصوت كجرس اغيفي دم الحقيقة
لدرجة يصاب البعض باليأس والتردد  والظممة  إمكانيات الحؿـ توفر كؿ غ، ر ىناؾ المخاطر التي تحيط بالقائد آبو والشعب الكردي  وفي جية أخرى 

 .إما تنفيذ العممية أو تنغيذ العممية قوة وتعمقًا وعنادًا ،  أنني أزداد إال  ،الخيانة
  عزاء:رفاقي األ

فيو أنني اتخذت قراري ىذا منذ العاـ  أكدت  yja Starو PKKقراري ىذا ليس بجديد ،  ففي تقريري الذي كتبتو في  شير تموز الماضي لكؿ مف 
كؿ فاعؿ، مف جية أخرى بش عمى مستوى اإلدارة  المرآة تطمب انضماـ يكاف حيث  5111بسبب المرحمة المتأزمة التي كنا نمر بيا بعد  و ، ولكف5111

مكانية،  إنني ىذه اإل ف استطعت أف أجدمف حزيراوؿ األ بدء حممة ومعالتكتيكية والسياسية كي أنفذ مثؿ ىذه العممية، لكف   والظروؼ مكاناتلـ تسنح اإل
ضد المؤامرة الداخمية والخارجية بشكؿ  تذّوب القموب   19- :1كما في أعواـ تمامًا سيصنعوف حمقة جديدة مف النار  ةالمرأمتأكدة  أف مناضبلت حركة 

تكوف بالعممياتية ) العممية ( كما فعمت زيبلف وسما وسردار والرفاقية الناقصة س أي أف الرد المناسب عمى الصداقة المزيفةواألدمغة والضمائر المتجمدة . 
ي، وقد ال يقبؿ القائد آبو عممية مثؿ ىذه ، ولكف عمى حسب حتى قد تنتقدونو  بيذه العممية  لماذا قمتِ  ، قد تقولوفكانت ىناؾ ضرورة لردٍّ في حياتي حيث

ال  وف مير وحساب، ىذا تقميدلف يكوف بدنحو اليدؼ والحؿ  ـ والحريةطريؽ التقدّ أف  في كردستاف أعرؼلتحرري ر النضاؿ اإدراكي ومعرفتي في تطوّ 
 YJA و HPGمجيئي إلى  مع ،  مة أسعى لبلستمرار في ىذا التقميد، وأنا كامرأة مناض ةالمرأوحركة تحرر الحركة اآلبوجية  ضمف ستغناء عنويمكف اال

star في مكانيف أو ضد ىدفيف مختمفيف ، اليدؼ األوؿ شباط  59يـو ذ عمميتي تمنى أف أنفّ ، كنت أعشؽ كبيرعنويات عالية  و كنت أخطط ليذه العممية بم
إدارة الدولة المسّمحة العصاباتية التركية   دوف أف أجمب الضرر لروحي، والثاني في قمب إحدى مراكز وأمكنة الدعارة في كردستاف ةالمرأأحد مراكز  عبودية 

عدـ مقدرتي عمى ظروؼ الشتاء مف جية ، ومف جية أخرى عدـ كفاية نقاشاتي مع الرفاؽ  وبالتالي   لكف ونتيجة   ،مثؿ زيبلفيصنع زلزااًل بشكؿ 
مؤامرة ريد استقباؿ الذكرى السنوية لمأ حتى ولو كاف ذلؾ في الجباؿ،  يتنفيذ عمميتقررت    YJA starبعد عودتي مف كونفرانس و   اقناعيـ عمى عمميتي

لـ أصؿ إلى ىي أنني ،  األولى وأتقاسميا معكـليس بالبكاء واالنسداد واليأس ، لكنني أريد اخباركـ ببعض حسراتي ، في ىذا العاـ بعشؽ وىيجاف وثقة  
 رؤية جماؿ الشماؿ وبقيتْ  كردستاف عف قربشعب شماؿ  ؼ عمىمف التعرّ  أتمكفلـ   نتقـ بالشكؿ الذي كنت أريد، والثانيةاألىداؼ التي خططت ليا ولـ أ

سعيدة ومتأكدة أف  رغماء بقاء ىذه األمنيات حسرة في قمبي إال أنني عمى صدر القائد ،  أف ستنشاؽ شيقة عميقة والثالثة ليتني استطعت ،حسرة في قمبي
خطيط لعممية مثؿ ىذه ألنو يتطمب انضمامًا فعااًل ،  مما ال شؾ فيو  أنو صعب عمى إدارية التفكير والتحققوف ىذه األمور مف اآلف في المستقبؿرفاقي سي

المساعدة   ـأقدّ لكنني أعرؼ تمامًا أنني لـ بفاعمية حتى اليـو األخير،  أف ال أبتعد عف العمؿ والنضاؿ واشارؾبشكؿ يومي،  مف ىذه الناحية حاولت 
  وأعتذر في ىذه النقطة مف الرفاؽ. لمرفاؽ في ىذه الشيور األخيرةالمطموبة 
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دار  كل إلى  منطقة حفتانين  اتمقاتمي وا 
كاف ذلؾ جميبًل وممفتًا لي. المنطقة كانت تتحدث معي دائمًا  جئت إلى ىذه المنطقة منذ فترة ليست بطويمة ، أحببتكـ كثيرًا ، وكأف  طبيعة ىذه

يمازحوف الموت كانوا كمف و أحببت كؿ الرفاؽ والرفيقات ،كاف يجمب لي ارتياحًا كبيرًا حيث واألىـ مف ذلؾ روح التضحية والصدؽ التي امتاز بيا  الرفاؽ 
وتعكير  وميوؿ الشكوى ، خاصة التردد وعدـ الثقة ف فصاعداً نتقدىا مف اآلتي كنت أحقد عمييا وأنتقدىا ، وسأال ، رغـ ذلؾ كانت ىناؾ بعض األمور دومًا 

جرحًا  في أعماقي   ىذه األمور  فتحت ،قطاعية وغررور الرجؿالتقميدية الرجعية وا   ةالمرأبحث عبر  بعض الشخصياتي  كانت تعيشيا ( التالعشؽ والحب)
، خاصة بصدد ضعؼ إال إنني مرتبطة بانتقاداتي عميكـ ولف أتراجع عنيا   ليذا السبب اعتذر منكـ  مف حيث األسموب والتعبير  جرحتكـ ربما مف جديد، 

متنظيـ،  أنا واثقة أف كؿ واحد منكـ وكؿ مثؿ الديناميت بالنسبة ل وطراز النضاؿ الغامض كوف ىذه الظواىر  قد الذاتي و ظاىرة النميمةالنقد والن تفعيؿ
اإلنساف لوقت صوف في نفس اطراز الحياة التنظيمية وحمايتيا ، في تطوير لقاء ميوؿ التردد و اليأس والخيانة و  يشعر بالمسؤلية في لقاء   PKKكادر في 

قيا واالنتصار بيا ، أي مف األمور التي لف نستطيع تحقيونضاؿ مصيرييف في الزماف والمكاف المناسبيف  فمف يبقى   حمايتو،  إذا تمكّنا مف إظيار جيدو 
وحؿ القضية  تحقيؽ حرية القائد آبووعدـ خمؽ الحموؿ لقضايا التنظيـ المصيرية وعدـ نجاح الحممة السياسية والتكتيكية التي أظيرناىا  ل إف سبب التكرار 

اف ميمة صوف  كذلؾ األمر تعتقد وجية نظرنا الييارارشية ) الييكيمية( يا الكوادر، دـ تحقيؽ عممية التحّزب التي عاشحالة البلمسؤولية وعالكردية ىو 
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ف لمتنظيـ نواقصو وضعفو، ني أعرؼ أألنفقط الكادر أو الفرد،  ال أريدكـ أف تفيموا أنني اتيـعاتؽ شريحة صغيرة مف اإلدارة ،  وحماية التنظيـ ممقاة عمى
كد أف و ساس أؤ عمى ىذا األحيث ) أف تطّور الفرد = تطّور التنظيـ والعكس صحيح ( ىذه وجية نظر أساسية ىامة لدراسة المشاكؿ و الحوادث والظواىر، 

 منواقص وعممو ونضالولنواقص ، وفي نفس الوقت انتقاده لـ  اأساسي منو رغ نفسو كصاحب لمتنظيـ وكجزءب ونجاح الكوادر ىو رؤية الكادر سر التحز 
لذلؾ ميما القينا المصاعب والعوائؽ وميما كانت جراحنا فمف الضروري أف نحمي ونصوف ونطّور ىذا التنظيـ، ألنو ليس لتطوير التنظيـ مف الصميـ، 

حموة بعرؽ شعب كادح ودماء مشعة و  لمادية والمعنوية مف مكاف آخر، إف ىذا التنظيـ خمؽبتنظيـ دولة وليس بطبقة مييمنة ، ليس بتنظيـ يسرؽ قوتو ا
ي الشيداء والشعب  ومف يقـو بذلؾ فيو ي ىذا التنظيـ يعني مصاحبة وتبنّ لذلؾ فإف مصاحبة وتبنّ  ب والشابات المندفعيف و العاشقيف،لمآلالؼ  مف الشبا

التوجو حيث  ( نوجيف ريزاف وػ ) تكوف النتيجة ك حينياعف انييار أخبلقي وابتعاد كبير عف الضمير  شخصية ذي أخبلؽ وقيـ وشرؼ، عكس ذلؾ يعبر
 .نحو الخيانة

 الرفاق األعزاء
 ستتطمب منا جميعًا انضمامًا قويًا  وطارئًا ، أنا :600ف حممة أل قد تؤثر عمميتي عميكـ  لكنني اترجاكـ أف ال تقتربوا مف الحادثة بشكؿ عاطفي ، 

تي مع عمميات ككادرة وامرأة مناضمة أريد االنضماـ ليذه الحممة بيذا الشكؿ، إنني أوجو رسالتي إلى اليجمات المتآمرة الخارجية والداخمية وأوّحد صو 
ستغموا أوقاتكـ جيدًا وال  (( لنا  مف الوقت لتمقي التدريب واتماـ التحضيرات  إلى الربيع لذلؾ االشعب، كما يقاؿ )) الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو فسيقطعؾ

ر نفسو لمربيع حسب النيج الفدائي وأنا واحدة منكـ  إذا ما استطعت النجاح مف ليـو واحد ألف كؿ واحد منكـ يحضّ  وا ببرنامجكـ التدريبي بسببي  والتخمّ 
ليست فقط عمى شاكمة طراز زيبلف وسما، أعرؼ نيا ،  إىذه المرحمة متعددة الجوانب إف عمميات حققت واجباتي النضالية الطبيعية،  اآلف فإنني سأكوف قد

دؼ ىي الحياة، ،القرار، القدوة لتطبيؽ التكتيتؾ، واستوعاب الفمسفة واإليديولوجية، وتحقيؽ طراز العبلقات الرفاقية الصادقة، افتراس اليوالتضحية  أف الفدائية
باالضاقفة لذلؾ  ، وف ىذه الحقيقة كما تبّنوىا في الماضية أف رفاقي رغـ كؿ نواقصيـ يتبنّ دوف تردد،  واإلبداع ، االنغبلؽ  المؤكد مع النصر، أنا متأكد

ي لتنفيذ عمميتي ىذه سيساعد ننا ككوادر لـ نطبؽ ىذه الحقائؽ بشكؿ كامؿ  ولـ نتجاوز حتى اآلف موقؼ الوسط، وبيذا الصدد  قرار أ :ةيىناؾ الحقيقة التال
تكرار األخطاء أمر خطير  قوؿ أنو ال يجب أف تعاش النواقص ، ولكف ، ال أنا والتحرر مف المشاكؿ التي تكرر نفسيا استرجاع معاني كمماتنا وعيود في

وعدـ االقتناع بالكممات التي نقوليا، إف عمميتي ىذه ستكوف قبؿ كؿ شيء عممية نقد ذاتي لضعؼ رفاقيتي مع القائد آبو ،  سببو األساسي ىو عدـ الثقة
، إف مصدر قوة ىذه العممية ىو بشكؿ خاص المرآةية عمومًا وحركة ري ولو بشكؿ قميؿ في تطوير الثورة الذىنية ضمف الحركة اآلبوجوأسعى لمعب دو 

عمميتي ىذه ضد اليجمات الشاممة التي يشنيا ستكوف وفي نفس الوقت ،  PKKنبعاث الجديد لروح ذي اكتسبتو مف مرافعة القائد باإلضافة لئللياـ الاإل
ىذا  إظيار لثقافة مقاومة كوادر الحركة وفرض حؿ لمقضية بدوف القائد آبو،   PKK ردة فعؿ عمى سياسة تيميش  و دو عمى قائدنا وشعبنا وحركتناالع

 .مرة أخرى مف جديد ونضالية النساء الكرديات
بيف وعينا األحاسيس، ويعني أف جسور الحس قد ضعفت  يىباستمرار المعرفة ه الحقائؽ، إال أف ما ينقص الأريد اإلطالة ألف كؿ الرفاؽ يعرفوف ىذ

ريد تقديـ نقدي الذاتي لكؿ الرفاؽ واالعتذار منيـ ألف انضمامي إلى األعماؿ النياية أفي وأعمالنا، لذلؾ ال نستطيع تطبيؽ ما نعممو بالشكؿ الجيد، 
نسى بشكؿ خاص أولئؾ الرفاؽ الذيف لرفاؽ واحدًا واحدًا، يجب اف ال أواحتضف ايِّ الجميع لـ يتحقؽ بالشكؿ المطموب، إال أنني أحيوالتدريبات والفعاليات 

 أكمؿ وجو. لرفاؽ يستطيعوف لعب الدور الممقي عمى عاتقيـ عمىكنا معًا في لجنة إلقاء التدريب والدروس، لكنني واثقة ومطمئنة أف أؤلئؾ ا
 مرة أخرة مع  تحياتي واحترامي

62 /5 /6002 
 :  YJA starمنطقة حفتانين... إلى جميع قوات   YJA starفي شخص قوات 

، مف إلى اآلف وما يزاؿ الوضع مستمراً  وحريتيـ بيرًا في طريؽ بناء إرادتيـ وىوياتيـميرًا ك الكردية بشكؿ خاص وىبوا  والمرآةالكردستاني إف الشعب 
رواح تدعي الكبرياء والعزة والفخر، حيث تضحي األيس  YJA STARمثؿ  إف العضوية ضمف حركةٍ  ، ف أياـ التاريخ بيذه الثقافةتزيّ تف فصاعدًا ساآل

تيات الحسناوات ، لذلؾ الؼ مف الفمروية بدماء اآل YJA STAR، واألحياء منيـ يعمموف لتقوية ذواتيـ ضد العبودية ، إف تنظيـ كؿ يـو المقدسة بنفسيا
 YJA STARومعاقبة الرجؿ الظالـ والكاذب،  ةالمرألشجاعة  ليةإىي  YJA STARف أأي ،  ةالمرأقدوة لشجاعة  ، ىي بةالمتعذ ىي اليـو أمؿ المرأة

ضمف  أو YJA STARمف النساء سواء ضمف  ـ أيٌ ف ال تحرّ ية واالستقبلؿ، لذلؾ مف الضروري أىي السقؼ الحاضف لمنساء البلتي يبحثف عف الحر 
ف قيمتيا أبدًا، مف تيرب مف ىذه األرضية أو مف ال تعطييا م فوقت  وال تقمملؾ في أي ذ فقدسات وال تنكر بشكؿ عاـ أنفسيف مف ىذه الم ةالمرأحركة 
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وة الذاتية  الخاصة معناىا الحقيقي عمييا أف تعرؼ أنيا تيرب مف حريتيا وأنيا ال تعطي المعنى لحريتيا. ألننا كنساء كرديات اكتسبنا الثقة واإلرادة والق
  األـ ستار.حضف في كؿ الحركات النسائية  ولدت وترعرت ا اليـو نصار وفي ىذبالمرأة  ضمف صفوؼ األ

لو نزل الكل من الجبال فعمى المرأة أن تبقى  أف نفيـ توجييات القائد حيف يقوؿ : )) حينيا الحقيقية يجب ابحث عف حريتيتا منّ  ةكؿ واحد تإذا كان
طراز الحياة البعيد بدوف االعتماد عمى عمى المدى القريب و  مبدأ أساسي لمتنظيـ أنفسناة لنا جميعًا ك((، ىذه الحقيقة ىي بالنسب ىناك وتبحث عن حريتيا

حماية وتطوير النساء في طريؽ لقوة مة الوطنية لنشارؾ حينيا في النظاـ، يجب أف نتحوؿ إلى حؿ المشكوالتكتيؾ والتموقع العاـ و دوف انتظار اليومية 
تمامًا كما تحضير أنفسنا مف جميع النواحي، ة و أساسي كميمةؿ ساسي ىو وجوب تموقعنا في الجباكف األمر األعف جوىر المرأة حتى في المدف، لاع الدف

عن  إلى قمعة لمدفاع حّول الجبال  نحن النساء في نفس الوقت يجب أن  ن ًا مكانًا لحماية األكراد  والحموؿ دوف استسبلميـ لممحتؿ، دوم كانت الجباؿ
المؤسسات والتنظيمات النسائية العاممة  لطميعيات الالتي تستطعن توجيوالكادرات ا نيضة وتنوير جماعةل الجبال إلى مكان لنحوّ  النساء الكرديات،  أن

إلى دؽ اتي يعممف مف أجؿ الحرية بشكؿ صوتمؾ النساء البل  YJA star، أي أنو مف الضروري تحويؿ   في المجتمع وفق نيج الحرية واالستقاللية
كذلؾ فإننا لف نستطيع  منظاـ الرجولي المييمف، إف لـ يكفلوجناح يديولوجية تحرر المرأة وال نعطي الفرصة لتحّوليـ إلى مذىب عف نيج إفاع مدضمانة ل

الدفاع المسّمح أف الجباؿ ال تعني فقط مجرد  ؾ أية منفعة ضمف ىذا النظاـ، أيانقاذ أنفسنا مف مصيدة النظاـ الرجولي الظالـ والكاذب ألف المرأة ال تمم
رادة المرأة و دؼ فقط حؿ القضية الوطنية، لعمو عف الذات وال تستي لمتنوير العقمي الذىني،  مكاففي نفس الوقت يكوف مكاف لبناء الكادرات صاحبات ىوية وا 

ذا لـ تن، ا بحماس وقرار عالييفوما لـ نطّور أنفسن  وحياتنا في ىذه الجباؿقائنا ا المعنى والدور الحقيقي لبمنّ واحدة عطي كؿ إذا ما لـ ت ا ضد اضؿ كؿ منّ وا 
كانت   6008/  6007في العاـ فلو تبلحظوف   فإنو مف غير الممكف أف تحؿ قضيتنا الوطنية، ، خداع وىيمنة وازدواجية الرجؿعبوديتيا ورجعيتيا، ضد 

مجموعة العصاباتية المستسممة أعاقت ذلؾ وحالت حؿ، إال أف النحو ال لبلستفادة مف الوضع السياسي اإلقميمي وخطو خطوات صائبة ىناؾ فرصة ىامة 
عف  باحثات ف تمؾ النساء كفّ لو أبعض النساء ضمف المجموعة الخائنة  ىناؾ تكان،  بقينا حينيا وجيًا لوجيأ أماـ أخطار كبيرةتمؾ الخطوات،  دوف تحقؽ

تمؾ الخيانة ولكف عمى العكس إعاقة  ؾ المجموعة و ربما كّف استطعفثرف عمى تمأ ردية لكفّ خبلؽ المراة الكلحرية الحقيقيية ولو امتمكوا القميؿ مف ضمير وأا
ضمف الحركة  مثمة عديدة حوؿ دور المرأة في المقاومة والخيانةإلى ذروتيا، ىناؾ أتمامًا لعبوا دورىـ بفاعمية ووقاموا بدفع تمؾ العممية الخيانية وأوصموىا 

دورنا واضح في تعييف ىذه المسائؿ ،  جيف (، إف دورنا ىاـ سواء لتعييف الحدث أو إليجاد الحؿ،ا ىو خيانة ) ريزاف و نو منّ  اً كثر قرباآلبوجية والمثاؿ األ
 .نفسيا النسياف ىي الخيانة، ألف نا وال نتقرب ببساطة وال ننسى ذلؾفي أذن ًا يجب أف نجعؿ ىذه الحقيقة كحمؽف فصاعدومف اآل

وأثؽ أنكـ ستناقشف ما أقولو نقاشات موّسعة ىناؾ ستسّيروف  ، أعتقد أنكـفي كؿ مكاف قد كونفرانس الكوادر في شير شباطيع ونال أريد اإلطالة أل
، لكف وصيتي لتمؾ الكونفرانسات ىي أف ال نخدع أنفسنا وال نبحث عف اكتشاؼ قرارات جديدة اآلف بشكؿ أفضؿ مني، أثؽ أنكـ ستخططف وتتخذف القرارات

..؟، وكيؼ تعيش ..؟، يجب مف ىي المرأ ة الحرة :ؿ القائد: ىؿ نعيش حسب ىدؼ الحرية أـ ال..؟ أو كما يسأواحد يجب أف نتخذه ، وىو ، ىناؾ قرار 
 افي ىدفي ت واضحةً مف كانفسيكوف كافيًا، بعد ذلؾ ستتوضح  إف حصؿ ذلؾ مف القمب والعقؿ والضمير اتعمى ىذه االسئمة ونتخذ قرار نعطي أجوبة ف أ

طار أتمنى مف الكؿ ، االدارة ، القاعدة  أنفسنا ونبني أنفسنا، في ىذا اإلنظـ كيؼ نن ، وكيؼ نحارب، يجب أف تتحرؾ، كيؼ نناضؿعرؼ كيؼ سيُ و  اياتار وقر 
التوجو نحو  ا بشيء سوىىذا القرار وال يفكرو   دمغة ويتخذواواأل ليب لتنظيؼ القموب الرفاؽ القدامى والجدد بشكؿ عاـ أف يحولوا ىذه الكونفرانسات إلىو 

 NEHILIZM(  إنكار كؿ شيء)   ـ جيد وكدح  فميتجاوزاوالقدامى الذيف لي شيء ، ويتخذوا قرار النصر بشجاعة، النضاؿ والحرية ، وال يشتكو أي 
 كثيرةن إمكاناتنا عن المسكنة أل  تعدنيبحل و من وضعية الال ص الرفيقات الجدد أنفسينخمّ فمت ، يجددوا عيدىـ مع التنظيـ والحريةنفسيـ و ويعرفوا قيمة أ

 ا، وكي تفيموا وتتحولوا الى كادراتخافوا، ابحثوا ، تعمموا، وافيمو ىو أن ال تتقاعسوا وال تمن ذلك ، واألىم الحرية  لموصول إلى اليوم  في ىذا 
 ال تتراجعوا عن خطواتكم أبدًأ.رعة، وال تنتكسوا بس،  قوةً أواًل، اعتبروا  المرأة ة موا من القائد آبو والمرأالمستقبل  تعمّ 

عن الحرية ضمن ىذه الحياة، في المجتمع ىناك الدعارة، نبحث  حضان الجبال أة جاءت من المجتمع رمينا بأنفسنا في أكل واحدة منا كامر  
نضمام إلى ىذه الحياة، من ىنا فّضمنا اال بل من تمك الطرق  نا بوعي أو بدون وعي لم نختر أياً لكنلزواج، الدراسة، وطرق عديدة أخرى  ، ا االنتحار

ت ألحد الرجال أو يحاولن ه الحقائق ىناك الخيانة  واليرب  وتحويل أنفسين إلى تابعاىذكل  ذا التناقض، فرغمجد حاًل لييبدا التناقض، ومن الميم أن ن
يقوؿ البعض إف   ماىية الحب وكيفيتو، أنيـ يبحثوف في  وفلرفاؽ الذيف يّدع، كذلؾ األمر ىناؾ بعض الى تابع لين تحت اسم الحب والعشقتحويمو إ

دومًا،  منيـ مف يقمف أف لي مستوى رفيع وأستطيع العيش مف ىذا التناقض نفسيـ ونعمؿ مف أجؿ التنظيـ، ييرب ىؤالء فضؿ اف نقـو بكبح أذا منوع واألى
، ة، مما ال شؾ فيو كؿ واحدة تعيش تناقضاتياالعمؿ مف أجؿ الشعب والقائد والمرأ ستطيعنفس الوقت أ وفيلو فتح في قمبي وخيالي مكانًا مع أحد الرجاؿ وا

مشروع ساسية، وكما يقوؿ بعض الرفاؽ )) إف ىذا الموضوع ظير بعد ة  تسير في طريؽ حسب وجية نظرىا، إنني ارى ىذه الحالة كمشكمة أوكؿ واحد
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نسانية وفي النتيجة ىي مشكمة إيديولوجيةا الشكؿ أل، إال أنني ال أقيـ  الوضع بيذصبلحات االجتماعية ((اإل  ف ىذه المشكمة ىي مشكمة اجتماعية وا 
ا عمى لو لـ تتواجد ىذه المشكمة في الشخصية مف قبؿ لما أثر ذلؾ المشروع بيذا القدر وبسبب وجود المشكمة جعميا الخونة السيئوف النية لوضعي، ضمننا

، ال يوجد في ىذه الفمسفة ويتـ رؤيتيا كفمسفة لمحب والعشؽ ـ إيديولوجية وفمسفة القائد بشكؿ جيدف يتـ فييجب أ قبؿ كؿ شيءو لذلؾ راس جدوؿ أعماليـ،  
في ختيار،  إذا حققنا حاف وقت اإلنفسنا و خاذ القرار في أىذه النقطة ويتـ ات ر نقاشات قوية حوؿف تسيّ ؾ والتمجيد،  مف الضروري  أالتبعية والعبودية والتممّ 

قيقي )) حربنا في معناىا الح أيضًا، يقوؿ القائدلمواضيع األخرى افي النواحي و ليا سننضـ أننا حينيا مؤكد يديولوجيتو قبمنا إاالنضماـ لمقائد و النقطة ىذه 
مع ىذه النقطة بالذات، أي  اىا فذلؾ مرتبطالنتيجة التي نتوخّ  حيف ال نستطيع الوصوؿ إلى ننا ككوادر سواء شبابًا أو فتياتىي حرب الحب والعشؽ ((،  أ

مناىا كشيء أننا في،  وربما بعدفي أعماقنا  تو قما تزاؿ المحبة والعشؽ كصنـ ال نعرؼ حقي أننا ال نناضؿ بعشؽ وال نصّب طاقاتنا في مجرى اليدؼ، 
ور ظييما الفي ىذه الحياة ويمكن ئافلحب والعشؽ مخبأف ا يِّ راء مخطأة واحدة  واحدة ، حسب رأتمؾ اآل ا بعد الثورة، معايشتيممنوع، أو أنيا ظاىرة ستتـ 

ألنؾ تستطيع أف تحبو  كي تعيش بمحبة وعشؽ،  إلى ممؾ لؾ تحولينو أو تحوليا ة و بًل أو امرأالضروري  أف تختار رجبليس  بإبداء النضاؿ والكدح، 
بة ومشاعر العشؽ تقيدوا المحال  كاإلنساف واألطفاؿ،  حبنا وعشقنا نظيفاً  أطفاؿ، لذلؾ فميكفو   بشرٌ  قبؿ كؿ شيء  قبؿ أف نكوف رجبًل أو امرأة كّنا كانساف

الثورة الذىنية  فىي غفمة أل أو امرأة لمعيش معو والتحدث إليو حيث اف بالنسبة لي البحث عف رجؿٍ بالنسبة لي ، في أي شخص وال تتربطوه فيو وال تأسروه
نو موجود ولكن ،  بل إو ال يوجد الحب والعشؽنفي النتيجة،  الأقوؿ أ نحو تعبيد العشؽالضيقة تتجو ة العبلقة الثنائي ومحبة االنساف لـ ينجحا بعد، إف

أراىا في أن من غير الممكن  ما  لمحبة رجل كل ىناك تمك المقاييس التي بينتياستطيع أن ال أحب الاالنسان وال أ يجب ان يعاش في بشمولية وعموم
وال يعبر سافرة ىو غفمة أف الجري وراء شخص واحد ميما كاف  عتقداب الخيانة واالستسبلـ مفتوحة أماـ كؿ واحد مّنا أباإلضافة لذلؾ إف ابو  شخص واحد
 أننا قبؿ أف نعشؽ أحد الرجاؿ يجب أف نعشؽ االنساف والطبيعة والحياة. قوؿ سوى الخسارة وضياع الوقت، لذلؾ أ عف أي شيء
مف المستحيؿ أف  واحدةٍ  أو امرأةٍ  واحدٍ  فيو مكاف لرجؿٍ الذي قمب ال مف كؿ النواحي، ألفديولوجية القائد آبو يالوقت لنتخذ قرار االنضماـ إلى إ حاف

ف حصؿ ذلؾ فمف وقائدٍ  يتسع لشعٍب  ، صحيح أف اإلنساف صاحب طبيعة التأثر بالطرؼ المقابؿ والتأثير عميو ، وا  يكوف قويًا وسيتوقؼ ذلؾ الحب ذات يـو
ييـز أماميا، إف حصؿ ف ال يستسمـ ليا و ، مف جية أخرى أحساسيوالشخص مف أ ىروبـ ىو فف الحرب أي عد لؾ، لكف الميـ ىنا نكار ذال نستطيع إ

 أفتقولوا  أف أريدوال بيذا الصدد يجب اف ال تفيموني بشكؿ خاطئ  ا، تطور يومًا بيوـ مع تجديد نفسيذلؾ فستكوف شخصية مستقرة وواثقة مف نفسيا ت
لكف ىناؾ حقيقة كوف االنساف يحتاج لمكفاح وال يسمح لنفسو اف يكوف صغيرًا  أو يتوجو نحو اف كانت قد حممت نفسيا وكانت إنسانة حّرة، في ةالرفيق

ؿ أحاسيسي، لكنني لـ استسمـ ليا سمح اف أىمممكيا كؿ النساء ، لكف ما جعمتو أساسًا لي ىو أنني لـ أممؾ النواحي الرجعية التي تالعبودية، أنا كامرأة أ
حينيا عمى نفسي  وبدأت بمسائمة  وتسبب ذلك في ضعف نضالو وكفاحو حقدت ر بيقد تأثّ ضمن نضالنا حد الرفاق وا ن شعرت يومًا أن أ ، أبداً 

كامرأة، أقّدـ نقدي  وفي النياية      ،عن خدمة الثورةه دابعإل ر ثوريًا لكن ليس لي الحق ن أطوّ أنني أستطيع أة وككردية شخصي ألنني أعرف كامرأ
أعتذر منكـ إذا كنت قد وات حفتانيف وكؿ رفيقات نضالي و حقيقة القيادة والشعب وكؿ النساء الراغبات بالتحرر وتجاىكـ رفيقاتي العزيزات كق تجاهالذاتي 

نثوية وأقبمكـ أحييكـ مف قمبي بأحاسيس أ  ،وكؿ نضاؿ المرأةنجاح كونفرانس الكوادر مؿ انتصار و نا أنيي ىذا الفصؿ مف رسالتي مع أ، ىجرحتكـ يوماً 
 واحدة واحدة.

63 /5 /6002 
 مع تحياتي واحترامي

 إلى نور الميالي المظممة القائد آبو 
العيش  متني مف أكوف وكيؼ يجب أف أعيش، أفكارؾ عّرفتني عمى نفسي وعمّ  شعر بالحياة وعرفتمنذ اليـو الذي سمعت باسمؾ وعرفتؾ فيو بدأت أ

 قوة الفكر وقوة االنساف، الصعوبات ألنني اكتشفت فيو قوة المعنى ،  لـ أعش التردد والندـ في مدرستؾ رغـستقبللية، ، عممتني ألفباء الحرية واالمع المعاني
ا مف صميـ قمبيا كنت بي حرية ووثقتْ ال كامرأة وككردية استيدفتْ  ا، ىدافنا وواثقيف منيأنو ال يوجد أي شيء مستحيؿ بشرط اف نكوف جاديف في أ أدركت

إال أف  ؿ حريتي وحرية المرأة وحرية شعبي، بما في داخمي حو  ـأناقش معكومف ثـ  قرب ولو لمحظة واستنشؽ ىواء معانقتكـ عف ـف ألقاكفي حسرة أ
 زلزااًل فيّ سارتكـ قياؾ، خمقْت ألشاعر واآلماؿ بأمؿ نوا يعيشوف نفس الممثالي الذيف كاحالت بينؾ وبيني واآلالؼ مف أ 5119العاـ  المؤامرة الدولية في

مف  اً حاورؾ في داخمي كثير لذلؾ كنت اكنت أحاوؿ دومًا أف أشعر بؾ عف قرب  ي لمقائكـ يومًا، ممأدى التخاذ قرار التحرر لكنني لـ افقد يومًا اشتياقي وأو 
كـ مف المرات كنت ضيفًا عمى أحبلمي وكنت سعيدة جدًا حينيا، في الحقيقة ال  نت أحسؾ كقوة وطاقة تدخؿ أعماقي واستميـ منكـ كؿ شيء، المرات وك

سارة إنساف كبير مثمكـ كانت ىذه الحقيقة ترف في لـ أستطع استوعاب وىضـ ا 5111منذ العاـ  عبر عف كؿ أفكاري ومشاعري تجاىكـ،أستطيع أف أ
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ف، مما ال شؾ فيو أنني لف أحّمؿ مسؤولية أسارة قائد شعب وعزلو عمى عاتؽ الدوؿ ال يستحؽ ذاؾ المكا اإلنسافكنت أقوؿ دومًا أف ىذا و دماغي ، 
شعر دائمًا دـ كفاية رفاقيتي ورفاقية الرفاؽ اآلخريف ، لذلؾ كنت أبقدر زيؼ وازدواجية وخيانة الدوؿ المييمنة ىناؾ ضعؼ وعف وحدىا المظممة العالمية
 .بطف آماليف  في التحررتجاه الشعب والنساء البلتي ر بالخجؿ تجاىكـ و 

مرحمة جديدة مميئة بالمخاطر عمى فتحت المؤامرة الدولية  ألسارة القيادة،  ؿ إلى الذكرى السنوية الثامنة ندخ :600في الخامس عشر مف شباط 
بلستسبلـ ل ، وينادوف بشكؿ واضح الكرديالقيادة والشعب  جيود ونضاالت السبلـ والديمقراطية التي تسّيرىا جوىر يريدوف إفراغ إيمرالي وكردستاف عموما،

فإف الشعب في الجيات  والتنازؿ عف القائد آبو ، يسعوف إلى ترويضنا وتعويدنا عمى حياة بدوف القائد ، بدوف معنى ، بدوف إيديولوجية ، وبدوف إرادة لذلؾ
وأضيؼ الدفئ عمى عمميات  اعبر ثانية عف ارتباطي بكـكـ أريد أف تمميذاتكامرأة وكإحدى  عف استنكاره  لسياسة التصفية وأنااألربعة مف العالـ يعبر 

ة حضار الغير الشرعية ضدكـ،  أسعى لتوجيو رسالة عبر نيراف جسدي إلى األدمغة والقموب المتجمدة في  المقاومة التي يسّيرىا  شعبي ضد اليجمات
ظاـ العدالة وحقوؽ اإلنساف حقيقة العنؼ وكذب ن لتاريخ  الستنكر وأوّضحكمة اناس اآلخريف أسعى ألكوف شاىدًا في محالمجتمع الطبقي، كالكثير مف األ

 الغربية.
نقد  الشعب الكردي ، في نفس الوقت ىو رفض وتمرد ضد الظمـ الموجو مف قبؿ الدوؿ المييمنة ضدكـ وضد إف العممية التي أنفذىا ىي: قائدي

إف مستوى قراري وثقتي ىو ر الخجؿ وقمة الشرؼ غي حضرة التاريخ وحضرة شعبي ، مف مشاع سعي مني لمتحررذاتي عمى الرفاقية الناقصة والضعيفة و 
تخذ ذلؾ بمحمؿ يموف  القضية مف الوجود في شخصكـ إال أنني ال أحتمية استمرارية فمسفتكـ الحياتية  لطالما بقي انساف واحد، يقوؿ الكثير أنيـ ربما قد يز 

في كؿ  مكًا لممجتمع والتاريخ، صبحتـ مُ ة وخبليا المبلييف مف البشر وباألخص في قموب النساء. أدمغوب وأتكمنوف في قم بتـوأراه كتوّجو فارغ  كونكـ  الجد
العممي ف اقدـ لكـ نقدي الذاتي وأعبر عف قوة قراري في النيج االشتراكي يـو وبالرغـ مف كؿ نواقصنا أريد أالو  تنا عمى وفاء المرأة وصدقيامرة عرفّ 
وقد قمت في الكثير مف المرات ما قالو الرفاؽ الشيداء  ليتني أممؾ ما  عية الداخمية والتيجمات الخارجية، ريد اف أوجو رسالة إلى الرجيغما الجديدة،  أوالبراد

جمكـ ، لكف أنفيذ عممية مف كنت أفكر دومًا بقرار ت 11ىبو في طريؽ حرية القائد والشعب والنساء المظمومات، بعد اعتقالكـ منذ العاـ أل أغمى مف روحي 
أنكـ  أف أعبر عف صدقي وارتباطي معكـ عبر الحياة،  وأعرؼ  مناسبة مف جية ومف جية أخرى لـ أرغب إثارة غضبكـ لذلؾ أردت كوف الظروؼ لـ تكف

الشكؿ, لف يحصؿ قمبي بدونكـ  بيذا األخرى ناأ وف وييربوف معًا ، إييييو وعشقيقد تنتقدوا ىذه العممية وال تقبموىا، ولكف ماذا أفعؿ قائدي، منيـ مف يعشق
رتكـ اسالسنة الثامنة مف أ حتىكيذه  حساسة قراري  في مرحمة تمجّ أو  أّخرتاعتذر منكـ كوني ، واألمافطفاؿ وطني عمى االرتياح وبدوف بسمة أ

  .وابتعادكـ
مف جديد ، أحسست  PKKوسألتـ عني أثناء تأسيس لجنة إنشاء ف ذكرتـ اسمي ني ذات معنويات عالية وآماؿ كبيرة خاصة بعد أنأريد أف أقوؿ أ

كاف يخمؽ ذلؾ فّي  دائمًا بثورة المرأة حيف تقديمكـ لتوجيياتكـ، يوف ثورة الجنوب كنتـ تشبّ  ًا كبير لي، شرفموني اليدية األكبر واعتبر ذلؾ قد وىبت ـنكأ
أريد أف اقدـ لكـ مستحقات جيودكـ كإحدى النساء الجنوبيات جود في الجنوب  صمت الموت المو  كبير،  واآلف وسط معنويات عالية وتوجو نضالي

خص النادر. ال تنسوا أننا الشأييا  سبلمي ومحبتي وحسرة لقياكـ لكـوحسناتكـ تجاه الجنوب، سأسعد جدًا إذا ما حققت نتيجة ناجحة، وفي النياية أقدـ 
 كثيرًا، نشتاؽ إليكـ كثيرًا... ليكـنشتاؽ إ

 مي وتحياتي وحسراتي مع سال
64 /5 /6002 

 :الشعب الكردي الوطني والمقاوم كل إلى
لتي أثبت التاريخ أف الشعب الكردي شعب بطؿ وفدائي، بالرغـ مف سياسات التصفية واإلنكار والتعريب والتتريؾ والتفريس ، ورغـ كؿ النواقص ا

كي يكوف تممؾ حؽ المواطنة  والعيش التاريخ، إف الدوؿ المييمنة قالت لو دومًا مف صفحات ضد حمبلت اإلزالة يعيشيا ما زاؿ يحمي كيانو ووجوده 
ائمًا عف المكاف والزماف والطرؽ المناسبة الستخداـ د بحثت  الدوؿ العالمية الكبرى ، ةال يمكنؾ إال أف تكوف إحدى السبلالت العربية أو الفارسيكإنساف 

دومًا لبيع الشعب الكردي الكادح والمتاجرة بو في سبيؿ  سعت الطبقة الكردية الحاكمة والعميمةصالحيـ، إلى مآربيـ وم الشعب الكردي كأداة لوصوليـ
بالجماعة  و شعب يعيش العزلة والوحدة وينعتفي العالـ والتاريخ، إن شعب الكردي في وضع ال كثيؿ لوال إفمصمحتو الحزبية العائمية والشخصية الضيقة، 

الـ الكبرى حماية نفسو قتؿ والقمع واليجرة واآلاستطاع الشعب الكردي رغـ الحرب والا الوضع مستمر عمى مدى خمسة أالؼ سنة، المذنبة و المخّربة، ىذ
 ووصؿ إلى القرف الواحد والعشريف.
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لنفسو بات ال يقبؿ فيو  الشعب الكردي إلى مستوى نضالي واىذا الوضع وجمبعمى   تّدخؿ  القائد آبو وحركة التحرر الكردستانية منذ ثبلثيف سنة 
رجاء العالـ ويحاوؿ إنياء ىذه المأساة، يسعى لبللتقاء بيٍد راغبة بالحؿ إف ىذا الشعب يصرخ في كؿ أكقدر لف يتغّير،  )حماية النفس والموت(بمجرد 

فعمت ىذه اليد المسالمة،  بؿ عمى مى كردستاف نساف وال الدوؿ المييمنة علحقوؽ اإل عمى أنيا حامية سؼ لـ تجاوب الدوؿ التي ُتعَرُؼ والسبلـ، مع األ
ؤامرة  الدولية، كامتداد لممبالحرب والتعّسؼ وفرضت عميو االستسبلـ والعبودية، إف ىذا الوضع يستمر حتى االف باتفاقات جديدة  ارّدت عميي األكثر حيث 

أساساً  PKKنيا ال تنكر األكراد  لكنيا تتخذ من الحل بدون القائد و إ المستقل،  سمب الشرف الكردي وكسر إرادتو اتفاقات قيات ىو اسم ىذه االتفا، 
وسط الكبير  يعين ليا في مركز مشروع الشرق األ كراد المطج، والقائد، ومن طرف آخر تضع  األ ليا، لذلك فإن ىجماتيم عمى األنصار ، والشعب المحت

  البتو. وىذا التناقض ليس بالصدفة مرتبط بيم وكيان   ويعدونيم بدولة  
عمينا نحف الشعب الكردي أف نّسير  ويطبؽ ذلؾ رويدًا رويدًا، بناء عميو: ساخنًا، حيث أعمف العدو حربًا شاممةسيكوف  :600عمى ما يبدو أف العاـ 

لمقضية  حؿٍ الكردي وخمؽ يح  القدر قد يكوف عامًا نستيدؼ فيو توضبؿ أنو عامًا لمدفاع عف الذات فحسب  :600عاـ ربًا متعددة الجوانب ، لف يكوف ح
رادة شعبوويشترؾ في حرب الدف إننا نممؾ في يدنا ضمانة النصر والنجاح بشرط أف يقـو كؿ واحد مّنا بأعمالو ووظائفو الممقاة عمى عاتقو ،  اع عف إرادتو وا 

كوف سيا باالنسانية والكردياتية عمييا أف تنف ، كؿ بمدية، كؿ مثقؼ وشريحة تنعت كؿ فرد كردي، كؿ مؤسسة وحزب، كؿ قرية ومدينة وقصبةفإف لذلؾ 
 واليزيمة   لحرية، مف االف فصاعدًا ليس االنسدادالنصر وا ؼ ىذه الخريطة فقط وفقط ، مف الضروري أف يكوف ىدة ) العممية (خريطة لمعممياتي ةصاحب

ثبلثة أركاف أساسية ليذه الخريطة  في  المستقبؿ القريبمينا أف نحقؽ  بؿ اننا قد نقرر مصيرنا عبر الدفاع الذاتي الجوىري في القرف الواحد والعشريف،  ع
مكاناتنا في ىذا الطريؽ والبعيد في المستقبؿ القريب عمى وجو  تحرك الشعب الكردي عمومًا والمرأة الكردية: الركن األول ىو       ، ونوجو كؿ طاقاتنا وا 

خراج ىذه الكممة عف  بكثافة التحرؾؽ حرية القائد و بشعار ) ال حياة بدوف قائد ( في سبيؿ تحقي  الخصوص كونيا مجرد  شعار، لتحقؽ ذلؾ مف وا 
ًً  11/ شباط/  59الضروري أف تتحوؿ كؿ أيامنا إلى  اف بعد مدىشًا يومًا كاف  11/ شباط / 59، ألف ، حيث الحيوية والدؼء وبشكؿ أكثر تنظيمًا ووعيًا

ستعود  ضد المؤامرة ةالفعؿ الكرديردة ف ا، أنا متأكدة أفي ذلؾ اليـو أف القائد آبو حقيقة ال يمكف التنازؿ عنيأثبت   صّعد الشعب الكردي سرىمداناتو حيث
، ألف روح المقاومة وشجاعة الشعب  ترة قصيرة أرضية لتحررهوسيحقؽ في ف ومف المؤكد أنيا ستجمب تغيرات ىامة في وضع القائد  11شباط  59كما 

شباط مف ىذا  59لوا ربعة مف العالـ أف يحوّ دي كؿ الشعب الكردي في الجيات األت العالـ، بيذه المناسبة أناكانت روحًا ىزّ  11شباط  59الكردي  في 
 العاـ الى بداية جديدة مف نضالنا التحرري.

ف يتوجو ومة، مف الضروري أّير عمميات المقامف الضروري أف تس ، نسانيةالركن الثاني ىو نيج الدفاع المشروع دون استيداف نزف دماء اإل 
المرأة والشباب الكردي يستطيعوف لعب ، وحدىا  HPGلػ  حؽ الرد وال تتركوىا ميمة  يستخدمواويقوموا في نفس الوقت مثؿ األنصار إلى الجباؿ الشعب 

إف المصادر ميات كبيرة تمامًا كنصير في الجباؿ،  دورىـ اليـو كما فعموا ذلؾ البارحة، يستطيعوف تجاوز إطار الدفاع البسيط ويستطيعوف بسيولة القياـ بعم
إف ىذا اليـو ىو يـو العمؿ والنضاؿ، إف  كراد، لة ىي التي تعمؽ اإلنسداد وتقتؿ األمؤسسات الدو ى التي تسّير الحرب باإلضافة لالمعنوية والمادية لمقو 

،  لذلؾ فإننا لو كبيرة وال تمتمؾ قوة غالبةة يش الدولة ىزّ اـ بذلؾ  حيث تعالسكوت وضعؼ العمميات ستجمب لنا نتائج خطيرو ال نستحقيا، ىناؾ فرص القي
الحوار وتمد يد السبلـ نحو االكراد، إف حصؿ ذلؾ فإف متخاطب  الدولة مف إيمرالي عنوانًا لف تتخذ طار الدفاع الذاتي فإنو ال محاؿ أنفذنا العمميات في إ

 .مب جيودًا عظيمة وبدائؿ كبيرة ويجب اف نبدأف السبلـ يتطكبيرًا  أل السبلـ سيكوف ذو معنىً  فيباب الكرد ممنا ورغبتنا نحف النساء والشأ
كاف لمقائد انتقاداتو بيذا الخصوص دائمًا  ىو تطوير وتنظيـ نظاـ الكونفدرالية الديمقراطية الكردستانية، ً  الثالث ب الركن في خريطة عمميات الشع

طويمة ت اسنو ي جيود شعبنا عمى مدى قاييس األساسية لمرد عمى حقيقة الشيداء وتبنّ مالتنظيمات المسؤولة، مف الر المؤسسات  و حيث أظير بطء وتأخّ 
ثبات رالية، ألف الكونفدرالية الديمقراطية ىو نيج الحؿ الديمقراطي ونظاـ لئلدارة الذاتية لمشعب دبناء نظاـ الكونفإصرارنا عمى ارتباطنا بالقائد آبو ىو  وا 
شكاؿ ، إف اكتساب حقوؽ المغة حينيا إلى الدولة بأي  شكؿ مف األنحتاج  ميع النواحي لفمف ج عاب ىذا النظاـ جيدًا وتـ تنظيموإذا تـ استو  الكردي،

النواحي األخرى، يتطمب ذلؾ انضمامًا متعدد الجوانب مف النواحي السياسية والعسكرية والتنظيمية و  نفسنا وليس مف الدولة،والثقافة واليوية سننتظرىا مف أ
كما استطعنا  تطوير مرحمة انبعاث الشعب الكردي في الماضي، سنستطيع عبر جيودنا كراد، األ حينيا أنا متأكدة  أنيا ستولد مف جديد شمس حرية

صرارنا  نياء مآسينا الوطنية.وا   إنجاح مرحمة الحؿ الديمقراطي وا 
قمـ جباؿ كردستاف  ،مفرد ديونكـ التي تستحقونيا عمّي  يا شعبي العزيز والمضحيعممياتكـ و  إلى أنا كابنة لكـ  سعيًا مني  لممشاركة واالنضماـ  

ألعبر بيا لكـ  عف ارتباط وصدؽ لمشتاء عبر عممية نارية  القارصالبرد  رسميا العدو بيف الشعب واألنصار أحّطـالمصاعب والعوائؽ التي  قدسة أحّطـالم
تمامًا مثؿ   PKKفكر وروح لطالما بقي فينا ذرة مف  بأنفسنا لنضحيبالرغـ مف كؿ نواقصنا فأننا مستعدوف و  أننا لة لكـ البشرى والرسا األنصار وألوجو
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نا في النضاؿ ، في تميإيماننا وعز  وتحطيـ  إف معايشة النصر في حياة مسالمة ليس ببعيد، وحتى لو كاف بعيدًا فمف يستطيع الوقت كسر، آريسما وسردار 
 كـ أنا سعيد أنني ابنة شعب مثمكـ. لكـ  ؿالنياية أقو 

 إلى الشعب الكردي في شمال كردستان
مع لغتكـ وىويتكـ بحرية وضمف جو مف السبلـ   تعيشوا كنت أتحسر أف أنزؿ مف جباؿ شماؿ كردستاف نحو حرارة انتفاضتكـ، كؿ أممي ىو أف 

حيف يرموف بشرط أف نرى أولئؾ األطفاؿ   ـ وأحس بو مف اآلف، وليس ىامًا أف نرى ذلؾ ي أؤمف بذلؾ اليو قد ال أرى ذلؾ اليـو لكنن وثقافتكـ الوطنية، 
ني القائد آبو قريب منكـ أنتـ محظوظوف جدًا، لكنالممّونة وتعتـ مستقبميـ،  عمى تمؾ الكوابيس التي تزعج أحبلميـ وخياالتيـة بأيادييـ الصغير الحجارة 

ىو سبب استمرارية ىذا  وىذا ما يصّعب طريؽ تحريرهنسانية والتاريخ، فقط بؿ ىو أمانة اإللشعب  قائدٌ  ليس  أعرؼ أف حممكـ ثقيؿ جدًا، ألف القائد 
في النياية  لجمع التواقيع  وانتيائيا بمرحمة الحؿ،  نجاح حممة الرفراندـو الديمقراطي  فيمي لكـ لنقدي الذاتي، آمؿ مف اآلبارككـ مع تقدتضحياتكـ ، أ

ف و كمصاب بالياس كعائؽ أماـ نضالكـ،  ولت ؿ القائد آبو ومؤسساتو، وال تتخذوا أي شخص أو جماعة أو تنظيـزيز لمتجمع وااللتفاؼ حو أنادي شعبي الع
 عيونكـ متوجو دومُا نحو النصر .

 مع تحياتي  واحترامي

 

 

 

 إلى الشعب الكردي في جنوب كردستان 
زات واالنتصارات التاريخية التي نجالئللكـ مف جباؿ كردستاف الشماء ، وفي نفس الوقت أىنئكـ   بعث بسبلمي واحترامي ومحبتيكفتاة كريبل أ  بدايةً 

مئات السنيف، إف  الؼ مف الشيداء وجيود وكفاح شعبنا عمى مدىحيث أنيا مف نتاج اآلحققت اليـو في جنوب كردستاف وأنا سعيدة لذلؾ مف كؿ قمبي ت
والمجازر، لذلؾ  نفاؿ واليجرةكحمبجة واألببدائؿ عظيمة ومقدسة  ت تحقق والتي تسعدكـ كشعب وطنيي ىذا اليـو كردستاف فجنوب شيدىا التطورات التي ي

مف  ديد لمدولة ىو واجب كؿ كردي شريؼ ومعاداة ذلؾ نابعةفي العراؽ وبناء نظاـ ج ة الشعب الكردي في مرحمة التحوؿ الديمقراطيرادفإف حماية وصوف إ
ويقظة كبيرة، وما تزاؿ المخاطر والتيديدات   وذلؾ بحساسيةنجازاتو تمؾ  إلالشعب الكردي  إف أىـ النقاط ىي حماية الخصوص  سوء النوايا، في ىذا

 إلتخاذ موقؼ شامؿ. الوضعفي كردستاف وكامؿ المنطقة ، يحتاج  اآلفوالتآمرات  التي يسّيرىا العدو ضد الشعب الكردي مستمرة حتى 
عمى جيود شعبنا ودماء اليـو يتمرجموف  في خمؽ المشكمة الكردية تسببتوأمريكا عمى وجو الخصوص  رغـ أنيا بنفسيا إف دوؿ الغرب بشكؿ عاـ 

قمعة لحماية مصالحيـ في نجازات التاريخية في كردستاف ويسعوف لتحويؿ جنوب كردستاف إلى إلاكأصحاب وآباٍء تمؾ شيداءنا دوف خجؿ، يظيروف أنفسيـ 
لالشرؽ األ الجنوب ضد سوريا وتركيا ى اآلف ما زالوا يجروف خمؼ الحيؿ التي ييدفوف مف خبلليا إيجاد المكاف والوقت المناسبيف الستخداـ شعب وسط، وا 
يراف،   مف خرىاألجزاء األ ألكرادوكي ال يتجاوز الكرد حدودىـ ويبقوا تحت سيطرتيـ وتحكميـ  يحاولوف لتحويؿ جنوب كردستاف إلى فخ  أخرىمف ناحية وا 

وذلؾ ليس كراد ىناؾ اب ، ومف جية أخرى يقبموف زعماء أحزاب الجنوب ويقبموف فدرالية األإلى قائمة اإلرى PKKيعتقموف القائد  ويضيفوف  كردستاف، إنيـ
 ىذا الوضع. ال يقبؿ أفنرى ذلؾ جيدًا وعمى شعب الجنوب  أفصدفة، يجب ب

يراف يسعو  كراد، إف ستيـ في المعارضة والعداوة ضد األنوب مف الوجود وال يتراجعوف عف سيالة تجربة الجف دائمًا إلزاإف كؿ مف دوؿ تركيا وسوريا وا 
قناعًا عمى وجوىيـ  ة تحت اسـ السياسة والكردياتية وتضعالحزبية والعائمي ألخص الطبقة الحاكمة تتقرب حسب مصالحياوبا القوى  الكردية المييمنة

ة وىامة كيذه  حيث يتـ النقاش عمى حؿ القضية الكردية بالطرؽ السياسية في االجزاء األربعة مف كردستاف دماء  الشعب، في مرحمة حساسبويتاجروف 
، عيب عمى ذلؾ الشعب بكبير ويجب أف ال يقبؿ  ىذا عيبوتركيا )) فميسكتوا آبو (( إف  أمريكامف  لكؿٍ ويقوؿ ماـ جبلؿ  يأتي، الشماؿ في  وخاصة

أي جزء ىو ضعؼ ألكراد كؿ كردستاف كما أف حؿ القضية مرتبط  أكرادلبعضيـ اآلخر ، ألف ضعؼ األفخاخ ينصبوا  صاعدًا أف ف فاألكراد مف اآل
راد األجزاء ببعضيا كالتحاـ المحـ والعظـ، وبشكؿ خاص فإف القضية الكردية إف لـ تحؿ في الجزء األكبر أي شماؿ كردستاف فمف غير الممكف أف يعيش أك

ىو سبب لمموت إنيا والدة ألف الصمت  الصمت والبلمسؤولية بصدد ثورة شماؿ كردستاف لكسرأنادي كافة شعب جنوب كردستاف  األخرى بحرية وشرؼ، 
والشيوخ والمثقفيف  واألطفاؿت كؿ النساء والشباب فمتصوّ إف بقي الوضع عمى ىذا الحاؿ،  رادة واالنجازات الجديدة في الجنوب ولف تطوؿ كثيراً ميتة لئل
بكؿ قوتكـ وقدراتكـ، وفي ىذا  األربعةجزاء وا احتجاجات وعمميات الشعب في األ، ساندإرادة سياسية لؤلكرادـو الديمقراطي لمقائد آبو وقبولو دلمرفران

 الخصوص أنا أؤمف بروح مقاومة شعبي ألف شعب الجنوب ىو شعب مضحي ، شعب حمبجة وانتفاضة الحرية.
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قوتي مف ثقافة  مستندةً  ،جباؿ كردستاف أناضؿ في سبيؿ حرية الشعب الكردي والمرأة الكردية عشرة سنيف فيالأنا كإحدى بناتكـ بات لي ما يقارب 
حرية  يوحركة تحرر المرأة الكردية، كؿ محاوالتي وآمالي وأىدافي ى PKK و كتسبتيا مف القائد آبورادة التي أالمقاومة التي اكتسبتيا منكـ، والوعي واإل

نياء االنتحار واالنسداد وعبودية المرأة وىروب الشباب مف وطنيـ وجميع  جزاءاألالشعب الكردي في  األربعة ودمقرطة وحرية الذىنية في جنوب كردستاف، وا 
سالتي ميتي  وأوجو لكـ ر باتي وأمنياتي، بناء عميو وفي ىذا اليـو أسعى لمتعبير عف أىدافي ىذه عبر عمالمشاكؿ االجتماعية األخرى كؿ ىذه األمور ىي رغ

ىي  ،الحريةفي طريؽ عشؽ الحياة وتطوير ، بؿ ىي عممية نفسيـ ياسًا وحزناً حار تمؾ االنساء  البلتي يقتموف أنتـ الناس الطيبوف، عمميتي ىذه ليست  كانتأ
إلى آذاف شعبي وكؿ النساء الكرديات صؿ تاستمرار لثقافة المقاومة التي اتبعتيا النساء أمثاؿ ليمى قاسـ زيبلف وسما يوجا، كـ أنا سعيدة لو أف رسالتي ىذه 

أعتذر منكـ واقدـ نقدي مف جنوب كردستاف  صفوؼ شعب جنوب كردستاف، في النياية كامرأة كادرة تحركًا جديدًا ضمف  ويخمؽبشكؿ يكسبيـ بعض القوة 
يديولوجي الذاتي كوني  لوجية ثورة تحرر الجنوب،  مع  ة تحرر المرأة التي ىي إيديو لـ أقـ بميمة القدوة بالشكؿ المطموب  وكوني لـ أعرفكـ بالقائد آبو وا 

 . واحترامي  تحياتي
 عاش القائد آبو 

 PAJKو   PKKعاش 

 KKKو  KJBعاش 

  YJA STARو  HPGعاش 
 عاش جميع شيداءنا في طريق الحرية 

 المؤامرة الدولية الموت لمخيانة و 
 الييمنة والرجعية أشكال لكل الموت

 
 

 تراميمع تحياتي واح
 6002/ شباط/ 5

 لى عائمتي العزيزة
 قاربي وأصدقائي، أقبؿ عيونكـ واحدًا واحدًا وأتمنى لكـ الصحة والسبلمة.وأخواني، كؿ أأبي وأخواتي في البداية ابعث سبلمي إلى أمي، 

 أعزائي:
بداية التحاقي بحركة التحرر  اسببو  غضبي منكـ، فيمبسبب ظروؼ  النضاؿ وقميبًل ، ذلؾ وأنا لـ أرسؿ لكـ رسالة بعدبات ما يقارب العشرة سنوات 

بعد عشرة سنوات  مّنا بغضبنا وانزعاجنا مف اآلخر، تسبب كؿٌ  بشكؿ جيد، و أنا وأنتـ لـ نفيـ بعضناوالقائد آبو  PKKبقيادة   الكردية وحركة تحرر المرأة 
وال يميؽ  ـ عائمة الثورةفإنكـ بتّ كانت برغبتـ أو لـ تكف سواء   ،الكرد الذيف يناضموفوعبوا الطريؽ الذي يحوي آالؼ الشباب والشابات أتمنى أف  تفيموا وتست

، إنكـ أشخاص ذوو احتراـ المبلييف مف البشر الذيف يعشقوف ىذه الحركةأىداؼ ابنتكـ و تغمقوىا في وجو  بكـ أف تغمقوا أبوابكـ وقموبكـ في وجو الرفاؽ
لية مبنية عمى حقيقة )) شاىد عمى ميولكـ الوطنية، إنكـ ذلؾ الشعب الذي لو فمسفة نضا جة ، األنفاؿ ، تضحياتكـذوو تاريخ حمب اجتماعي، أكرادٌ  ومستوى
دمغة شرؼ، و  رادة المرأة في توضيح قدر شعبيا مثؿ إنساف كعيبإ أتمنى أف ال تروا جى زنو جى ميره ،  أو امرأة (( شير شيره سد سواء كاف رجبلً األسد أ

رادة المرأة تعني إنسانية الالمرأة كإنسانة، ألف االعتراؼ بإ المقاييس والتقاليد الرجعية لممجتمع واعترفوا بوجودتمؾ ف فصاعدًا اآلال تتبعوا مف  شعب نسانية وا 
 عبكـ البطولية، وقولوا ش نسانية وتاريخ مقاومةوا اإلكي تقرروا وتتبنّ  حاف الوقت وحدىا،  والمجتمع إف لـ تعترفوا بذلؾ فستعيشوف نصؼ حقيقة ىذه الحياة

مكاناتنا. عندما انقطعتُ  يؼ : نحف موجودوف ، ونخدـ حسبككؿ كردي شر  ف في الرابعة والعشريف في الخامسة عشرة مف عمري وأنا اآلعنكـ كنت  قوتنا وا 
ألـ تستطع أو ترغب كآواز وخالد  عمؿ..؟،شيء تف..؟ وكيؼ وفي سبيؿ أي منكـ أف تفكروا بشكؿ موضوعي وتسألوا  ماذا تفعؿ ىذه الفتاة حتى اآل أرجو
يجاد أسباب العيش لنفسيا والعش بعد العممية دعوا الرفاؽ يأتوف الى بيتكـ وأنتـ أيضًا قوموا بزيارتيـ، واسالوا عف حياتي ، ..؟ رات مف اآلخريف العودة وا 

تفيموف ابنتكـ وتعرفوف معنى بقائي في ىذه الحياة، ال أقوؿ افعموا ىذا سيا حين ،وحياة الرفاؽ وتابعوا تمفزيوف روج وراديو مزوبوتاميا واقرأوا كتب القائد
أنني لـ أفكر يومًا بالخيانة أو الندـ طواؿ ىذه السنوات أقوؿ بخصوص شخصي أمرًا واحدًا وىو سوذاؾ، ضعوا أيديكـ عمى ضمائركـ وقرروا بأنفسكـ، 

خوات واألخوة ب واألتيا ىي المحبة الحقيقية لؤلـ واألمف األمور اليامة التي تعمم، ورة جدًا جدًا وأنا سعيدة وفخ PKKعممت الكثير مف ت ،بالخيانةالتسعة 
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مع مرور الوقت  كقوة خارجية عنيـ،  PKKويروف  لماذا ال يفيمونني بشكؿ صحيحنفسي كنت غاضبة منكـ جدًا وكنت أساؿ وكؿ اإلنسانية، لفترة معينة 
أنا  عية التي عمرىا مئات السنيف،  لذلؾ ف ، قد تكوف ميولكـ الحالية نتيجة لمكثير مف المشاكؿ السياسية والعقميات الرجاقتنعت أنكـ لستـ وحدكـ المذنبو 

في ىذه النقطة أعتذر منكـ وأقوؿ أنكـ كعائمة وكأكراد  ـ، معك افيي وؼ التي أستطيع أف أتحاورمؾ الظر في وضعكـ كوني لـ أستطع خمؽ تاألخرى مذنبة 
عمى العكس  بالخيانة لدماء الشيداءلـ تكف  لي  حسناتكـعمى  ، إف رّديإنني مستعدة لمتضحية بروحي في سبيؿ بناء حياة مشّرفةفي قمبي وعقمي، تكمنوف 

لو القائد آبو، الشعب الكردي وعمى العزلة التي يعيشيا المتبعة ضد تصفية العمى سياسة  العممية التي سأنفذىا ىي رد  ّنيتيـ وساضحي بروحي، إف تبفقد 
إنني أجد تضحية فتاة مثمي  ،ردية ضد الظمـ والعنؼ واالستغبلؿحرية شعبي وحرية المرأة الكأنني أممؾ أغمى مف روحي لكنت ضحيت بو في سبيؿ 

الكردي  ى نفسي مدينة لمشعبوأنا كالعديد مف الرفاؽ اآلخريف أر   في كؿ مكاف الشعب الكردي نحو الحرية وينتفضفيو بروحيا أمرًا قميبًل في وقت يتوجو 
سبب لـ يبقى لي سوى ساعات قميمة لتنفيذ عمميتي ، بلنساء المتعذبات المظمومات، كنت أحب أف أكتب لكـ الكثير وأوجو لكؿ واحد منكـ رسالة إال أنو وا

وكممتي، في  أف أذكر ليـ عيدي عميّ و ر منكـ ممؾ مف األخوة واألخوات واألىؿ أمثالكـ وحتى أكثستطيع أف أكتب لكـ المزيد ألنني أضيؽ الوقت لف أ
سأقـو ومف أجميا  يابالشكؿ الصحيح ألنني عشت مف أجمأرجو أف تعرفوا ىدفي وطريقي ف بعضكـ بشكؿ صادؽ : إذا كنتـ تحبوفقوؿالنياية أريد أف أ

ألنني أحبيا جدًا وىي  ،ضاف جباؿ كردستاف الحرةسبلحي وتعود مف جديد إلى أح ) آواز ( لتحمؿ ، وصيتي ىي أف تعودبالتخطيط لعممية استشيادي 
ًً يكونوا أصحابى أنفسيـ ومستقبميـ لوالشباب اآلخريف عم ؼ الفتياتؽ دربيا، كذلؾ األمر اسمحوا بتعرّ تستحؽ أف تعيش بيف رفا رادتيـ، في النياية أبعث إل َا

 بسبلمي واحترامي ومحبتي لكـ جميعًا وأتمنى لكـ السعادة واليناء.
 اتي واحتراميمع تحي
 ليمى والي حسينال ابنتكم الكري

 فيانباسم 
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