رسالة الشييدة فيان جاف قبل القيام بعمميتيا الفدائية

إلى الرفاق األعزاء

بقي شير عمى حموؿ الذكرى السنوية السابعة والدخوؿ إلى السنة الثامنة مف اعتقاؿ القائد آبو ،مف اآلف يغمي قمبي كبركاف ويبحث عف فرصة
لبلنفجار ،حتى في الطبيعة أنا متأكدة أف البراكيف والحوادث المختمفة األخرى تحتاج دوماً لموقت كي تنفجر  ،تماماً مثؿ شجرة الفاكية التي لف تسقط ثمرتيا

مف غصنيا ما لـ تنضج تماماً ،إنيا في سباؽ مع الزمف فتيقى مع الشجرة إلى أف يح ّؿ موعدىا ،إف لـ يكف كذلؾ فإف الثمرة لف تكوف ثمرة ،حينيا لف
تستطيع إثبات حيويتيا وطعميا الممفت وأحاسيسيا الشفافة  ،والبركاف أيضاً مثؿ شجرة الفاكية تعطي ثمارىا لصاحبيا الذي رعاىا عبر تفاحة أو رمانة أو
أية ثمرة أخرى  ،البركاف يعرؼ جيداً متى وأيف ينفجر إذا ما حاف وقت انفجاره ،يعرؼ كيؼ يعاقب األناس المحتاليف أمثاؿ أىريماف.
أييا الرفاق  ،األصدقاء ،والنساء المتعذبات

أريد اف أوضح لكـ بعض األمور لكف إياكـ أف تحزنوا بؿ ابدأوا بالدبكة حيث تعرفوف أنني أحب الدبكة كثي اًر ،عندما كنت أشارؾ في الدبكة

كنت أحس وكأنني أممؾ أجنحة وأطير ،كطفمة في الطبيعة األم وجزء صغير من ىذا الكون عميّ أن أطبق القوانين والمقاييس المقدسة لمحياة
المشرفة وأعطي المعنى الحقيقي لسير حياتي  ،أنا متأكدة أنني مثؿ شجرة الفاكية التي نضجت وباتت تستطيع أف تثمر لشعبيا الذي يعاني اآلالـ ،أتمنى
ّ
التحوؿ إلى أمؿ لؤلطفاؿ المحمقة أيادييـ في اليواء أصحاب الخياالت المخنوقة والتي أطمؽ النار عمييا ،أف أصبح نواة لخبليا تحرر المرآة المتعذبة ولو

بشكؿ قميؿ ،األىـ أف أصبح شمعة مف الشمعات الساطعة التي تحيط بجزيرة إيمرالي ،أريد اخباركـ أنو قد حاف الوقت كي أصبح جواباً لمدوؿ المييمنة
حوؿ ليمة  59شباط إلى ليمة لمجازاتيـ  ،وسأفجر حينيا قمبي كبركاف ألفضفض عف الحقد الذي في داخمي ضدىـ  ،في
والرجؿ المتسمط الكاذب  ،لذلؾ سأ ّ
ليمة  59شباط يناديني قمب مظموـ دوغاف ذكية آلكاف  ،بيريفاف وروناىي  ،رىشاف وسما  ،وحتى الحمقة األخيرة منيـ فكري بايكمدي Fikri Baygeldi

حرة أو موت كريـ) و (عاش
و اليجوـ الناري األخير لػ سردار آري  Serdar Ariىؤالء الذيف ينبض نارىـ في داخمي  ، ،ينادونني بشعار (إما حياة ّ
القائد آبو ) ،يصيح ىؤالء في اذني  ،يكمف في دماغي صوت واحد ينادي العالـ بأكممو بشكؿ متكرر  ،ىذا الصوت ىو نداء االنغبلؽ والتوحد مع

ىدؼ ،ىذا الصوت سيضمف مئة بالمئة نجاح نتيجة عمميتي ،يشع لييب سما وسردار في جسدي أكثر وأكثر ،ولن أسمح حينيا أن تبرد نيران شعمة

قائدنا آبو ،في شتاء صعب وبارد أسعى لتوجيو رسالة بآالم نيران جسدي ،أسعى لممناداة برسالتي ىذه ،ىذه الرسالة ىي رسالة الحرية وندائي ىو
نداء الدفاع عن القائد آبو وتصعيد العممياتية والنضال لموصول إلى النصر.
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في اليوم الذي حكم عمى القائد بعقوبة الحجرة االنفرادية

إلى كل الرفاق األعزاء

إف أكبر عممية في  PKKىي الكممة ( العيد ) ،عندما تفقد الكممة ويفقد العيد معناه فادركوا جيداً أف ىناؾ غفمة و حالة ابتعاد عف الضمير و

المرة و PKKوالقائد آبو دوماً بالخنجر مف
سقوط وأنييار (أخبلقي)  ،ستكوف الخيانة ىي النتيجةَ المحتومة ليذا الوضع ،لقد طُعف الشعب الكردي و أ
الخمؼ ،تتحدث كؿ األحاسيس واألفكار واألغنيات والنقاشات بألـ وحسرة كبيرة عف ذلؾ ،دائماً تعيش إرادة المقاومة والنضاؿ مف جية والخيانة مف جية

أخرى معاً  ،تماماً كالحرب التي بيف أىريماف وأىورمزدا ، ،ىذيف االثنيف في صراع مستمر ،يقوؿ زرادشت  (( :وفي نتيجة ىذا الصراع سيكوف

نور أىورامزدا بشرط أف يفكر جميع البشر بشكؿ جيد  ،ويتحدثوا يشكؿ جيد  ،ويعمموا بشكؿ جيد )) حاف الوقت لنفكر بشكؿ جيد ،ونتحدث
المنتصر ُ
بشكؿ جيد ،ونعمؿ بشكؿ جيد إلى أف تنتصر أفكار أىورامزدا المعاصر.

مطوؿ قررت تنفيذ عمميتي في ليمة  59شباط  ،ألنني كامرأة وككردية ال أريد رؤية الذكرى السنوية الثامنة
كما ّبي ُ
نت في كتاباتي السابقة ونتيجة تفكير ّ
العتقاؿ القائد آبو ( عشؽ المرآة ) ،وكامرأة ال أرغب في معايشة أحاسيس تصميبي مرة أخرى ،أنا أفيـ أنو قد يصعب في الشتاء القاسي وصوؿ الحزب
عمي تنفيذ عمميتي ،بالرغـ
إلى أىداؼ وخنادؽ أىريماف ،لكنيـ يأكموف أماـ أعيننا أدمغة وقموب وأجساد شعبنا وىذا وضع خطير ومخيؼ ،ىذا يفرض ّ
1

مف أنني أردت أف أنفذ عمميتي ىذه دوف أف أفقد حياتي إال أنني واثقة مف أنو يجب أف نعيش بقدر ما ىو ضروري ،في نفس الوقت ىناؾ حقيقة ( عندما
بناء لمعيد وتعز ٌيز ألمؿ الحرية) ،ترف ىذه
تفقد الكممة معناىا يأتي دور العممياتية ( العممية) ،وكؿ عممية ىي بداية جديدة لبناء معنى الكممة والعيد ،ىي ٌ
الحقيقة في دماغي كجرس بصوتو المتكرر ،مف جية نقترب مف تحديد قدر ىذه المرحمة باالقتراب مف أسباب حؿ قضية الشعب الكردي وتحقيؽ حريتو
وفي جية أخرى ىناؾ المخاطر التي تحيط بالقائد آبو والشعب الكردي  ،رغـ توفر كؿ إمكانيات الحؿ يصاب البعض باليأس والتردد والظممة لدرجة
الخيانة ،إال أنني أزداد قوة وتعمقاً وعناداً  ،إما تنفيذ العممية أو تنغيذ العممية.
رفاقي األعزاء:

قراري ىذا ليس بجديد  ،ففي تقريري الذي كتبتو في شير تموز الماضي لكؿ مف  PKKو yja Starأكدت فيو أنني اتخذت قراري ىذا منذ العاـ

 ،5111ولكف و بسبب المرحمة المتأزمة التي كنا نمر بيا بعد  5111حيث كاف يتطمب انضماـ المرآة عمى مستوى اإلدارة بشكؿ فاعؿ ،مف جية أخرى
لـ تسنح اإلمكانات والظروؼ التكتيكية والسياسية كي أنفذ مثؿ ىذه العممية ،لكف ومع بدء حممة األوؿ مف حزي ارف استطعت أف أجد ىذه اإلمكانية ،إنني

تذوب القموب
متأكدة أف مناضبلت حركة الم أرة سيصنعوف حمقة جديدة مف النار تماماً كما في أعواـ  19- 1:ضد المؤامرة الداخمية والخارجية بشكؿ ّ
واألدمغة والضمائر المتجمدة  .أي أف الرد المناسب عمى الصداقة المزيفة والرفاقية الناقصة ستكوف بالعممياتية ( العممية ) كما فعمت زيبلف وسما وسردار
لرد في حياتي ،قد تقولوف لماذا ِ
حيث كانت ىناؾ ضرورة ٍّ
قمت بيذه العممية وحتى قد تنتقدوني ،وقد ال يقبؿ القائد آبو عممية مثؿ ىذه  ،ولكف عمى حسب
التقدـ والحرية نحو اليدؼ والحؿ لف يكوف بدوف مير وحساب ،ىذا تقميد ال
تطور النضاؿ التحرري في كردستاف أعرؼ أف طريؽ ّ
إدراكي ومعرفتي في ّ
يمكف االستغناء عنو ضمف الحركة اآلبوجية وحركة تحرر الم أرة  ،وأنا كامرأة مناضمة أسعى لبلستمرار في ىذا التقميد  ،مع مجيئي إلى  HPGو YJA
starكنت أخطط ليذه العممية بمعنويات عالية وعشؽ كبير ،كنت أتمنى أف أنفّذ عمميتي يوـ  59شباط في مكانيف أو ضد ىدفيف مختمفيف  ،اليدؼ األوؿ
أحد مراكز عبودية الم أرة وأمكنة الدعارة في كردستاف دوف أف أجمب الضرر لروحي ،والثاني في قمب إحدى مراكز إدارة الدولة المسمّحة العصاباتية التركية

بشكؿ يصنع زل ازالً مثؿ زيبلف ،لكف ونتيجة ظروؼ الشتاء مف جية  ،ومف جية أخرى عدـ كفاية نقاشاتي مع الرفاؽ وبالتالي عدـ مقدرتي عمى
اقناعيـ عمى عمميتي و بعد عودتي مف كونفرانس  YJA starقررت تنفيذ عمميتي حتى ولو كاف ذلؾ في الجباؿ ،أريد استقباؿ الذكرى السنوية لممؤامرة
في ىذا العاـ بعشؽ وىيجاف وثقة  ،ليس بالبكاء واالنسداد واليأس  ،لكنني أريد اخباركـ ببعض حسراتي وأتقاسميا معكـ ،األولى ىي أنني لـ أصؿ إلى

وبقيت رؤية جماؿ الشماؿ
التعرؼ عمى شعب شماؿ كردستاف عف قرب
ْ
األىداؼ التي خططت ليا ولـ أنتقـ بالشكؿ الذي كنت أريد ،والثانية لـ أتمكف مف ّ
حسرة في قمبي ،والثالثة ليتني استطعت أف ستنشاؽ شيقة عميقة عمى صدر القائد  ،رغماء بقاء ىذه األمنيات حسرة في قمبي إال أنني سعيدة ومتأكدة أف
ال
رفاقي سيحققوف ىذه األمور مف اآلف في المستقبؿ ،مما ال شؾ فيو أنو صعب عمى إدارية التفكير والتخطيط لعممية مثؿ ىذه ألنو يتطمب انضماماً فعا ً

أقدـ المساعدة
بشكؿ يومي ،مف ىذه الناحية حاولت أف ال أبتعد عف العمؿ والنضاؿ واشارؾ بفاعمية حتى اليوـ األخير ،لكنني أعرؼ تمام ًا أنني لـ ّ
المطموبة لمرفاؽ في ىذه الشيور األخيرة وأعتذر في ىذه النقطة مف الرفاؽ.
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إلى كل مقاتمي وادارات منطقة حفتانين

جئت إلى ىذه المنطقة منذ فترة ليست بطويمة  ،أحببتكـ كثي اًر  ،وكأف طبيعة ىذه المنطقة كانت تتحدث معي دائماً كاف ذلؾ جميبلً وممفتاً لي.

واألىـ مف ذلؾ روح التضحية والصدؽ التي امتاز بيا الرفاؽ حيث كاف يجمب لي ارتياحاً كبي اًر ،أحببت كؿ الرفاؽ والرفيقات وكانوا كمف يمازحوف الموت

دوماً  ،رغـ ذلؾ كانت ىناؾ بعض األمور التي كنت أحقد عمييا وأنتقدىا  ،وسأنتقدىا مف اآلف فصاعداً ،خاصة التردد وعدـ الثقة وميوؿ الشكوى وتعكير

(العشؽ والحب) التي كانت تعيشيا بعض الشخصيات عبر بحث الم أرة التقميدية الرجعية واقطاعية وغررور الرجؿ ،فتحت ىذه األمور جرحاً في أعماقي
مف جديد ،ربما جرحتكـ مف حيث األسموب والتعبير اعتذر منكـ ليذا السبب إال إنني مرتبطة بانتقاداتي عميكـ ولف أتراجع عنيا  ،خاصة بصدد ضعؼ

تفعيؿ النقد والنقد الذاتي و ظاىرة النميمة وطراز النضاؿ الغامض كوف ىذه الظواىر مثؿ الديناميت بالنسبة لمتنظيـ ،أنا واثقة أف كؿ واحد منكـ وكؿ
كادر في  PKKيشعر بالمسؤلية في لقاء ميوؿ التردد و اليأس والخيانة ولقاء في تطوير طراز الحياة التنظيمية وحمايتيا  ،في نفس الوقت صوف اإلنساف
تمكنا مف إظيار جيد ونضاؿ مصيرييف في الزماف والمكاف المناسبيف فمف يبقى أي مف األمور التي لف نستطيع تحقيقيا واالنتصار بيا ،
وحمايتو ،إذا ّ
إف سبب التكرار وعدـ خمؽ الحموؿ لقضايا التنظيـ المصيرية وعدـ نجاح الحممة السياسية والتكتيكية التي أظيرناىا لتحقيؽ حرية القائد آبو وحؿ القضية
التحزب التي عاشيا الكوادر ،كذلؾ األمر تعتقد وجية نظرنا الييارارشية ( الييكيمية) اف ميمة صوف
الكردية ىو حالة البلمسؤولية وعدـ تحقيؽ عممية
ّ
2

وحماية التنظيـ ممقاة عمى عاتؽ شريحة صغيرة مف اإلدارة  ،ال أريدكـ أف تفيموا أنني اتيـ فقط الكادر أو الفرد ،ألنني أعرؼ أف لمتنظيـ نواقصو وضعفو،
تطور التنظيـ والعكس صحيح ) ىذه وجية نظر أساسية ىامة لدراسة المشاكؿ و الحوادث والظواىر ،عمى ىذا األساس أؤوكد أف
تطور الفرد = ّ
حيث ( أف ّ
سر التحزب ونجاح الكوادر ىو رؤية الكادر نفسو كصاحب لمتنظيـ وكجزء أساسي منو رغـ النواقص  ،وفي نفس الوقت انتقاده لمنواقص وعممو ونضالو
ونطور ىذا التنظيـ ،ألنو ليس
لتطوير التنظيـ مف الصميـ ،لذلؾ ميما القينا المصاعب والعوائؽ وميما كانت جراحنا فمف الضروري أف نحمي ونصوف
ّ
بتنظيـ دولة وليس بطبقة مييمنة  ،ليس بتنظيـ يسرؽ قوتو المادية والمعنوية مف مكاف آخر ،إف ىذا التنظيـ خمؽ بعرؽ شعب كادح ودماء مشعة وحموة

وتبني الشيداء والشعب ومف يقوـ بذلؾ فيو
وتبني ىذا التنظيـ يعني مصاحبة ّ
لمآلالؼ مف الشباب والشابات المندفعيف و العاشقيف ،لذلؾ فإف مصاحبة ّ
شخصية ذي أخبلؽ وقيـ وشرؼ ،عكس ذلؾ يعبر عف انييار أخبلقي وابتعاد كبير عف الضمير حينيا تكوف النتيجة كػ ( ريزاف و نوجيف ) حيث التوجو
نحو الخيانة.
الرفاق األعزاء

قد تؤثر عمميتي عميكـ لكنني اترجاكـ أف ال تقتربوا مف الحادثة بشكؿ عاطفي  ،ألف حممة  600:ستتطمب منا جميعاً انضماماً قوياً وطارئاً  ،أنا

أوحد صوتي مع عمميات
ككادرة وامرأة مناضمة أريد االنضماـ ليذه الحممة بيذا الشكؿ ،إنني أوجو رسالتي إلى اليجمات المتآمرة الخارجية والداخمية و ّ
الشعب ،كما يقاؿ (( الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو فسيقطعؾ)) لنا مف الوقت لتمقي التدريب واتماـ التحضيرات إلى الربيع لذلؾ استغموا أوقاتكـ جيداً وال

يحض ر نفسو لمربيع حسب النيج الفدائي وأنا واحدة منكـ إذا ما استطعت النجاح مف
تخمّوا ببرنامجكـ التدريبي بسببي وال ليوـ واحد ألف كؿ واحد منكـ
ّ
اآلف فإنني سأكوف قد حققت واجباتي النضالية الطبيعية ،إف عمميات ىذه المرحمة متعددة الجوانب  ،إنيا ليست فقط عمى شاكمة طراز زيبلف وسما ،أعرؼ
أف الفدائية والتضحية ىي الحياة، ،القرار ،القدوة لتطبيؽ التكتيتؾ ،واستوعاب الفمسفة واإليديولوجية ،وتحقيؽ طراز العبلقات الرفاقية الصادقة ،افتراس اليدؼ
تبنوىا في الماضي ،باالضاقفة لذلؾ
يتبنوف ىذه الحقيقة كما ّ
دوف تردد ،واإلبداع  ،االنغبلؽ المؤكد مع النصر ،أنا متأكدة أف رفاقي رغـ كؿ نواقصيـ ّ

ىناؾ الحقيقة التالية :أننا ككوادر لـ نطبؽ ىذه الحقائؽ بشكؿ كامؿ ولـ نتجاوز حتى اآلف موقؼ الوسط ،وبيذا الصدد قراري لتنفيذ عمميتي ىذه سيساعد
في استرجاع معاني كمماتنا وعيودنا والتحرر مف المشاكؿ التي تكرر نفسيا  ،ال أقوؿ أنو ال يجب أف تعاش النواقص  ،ولكف تكرار األخطاء أمر خطير
سببو األساسي ىو عدـ الثقة وعدـ االقتناع بالكممات التي نقوليا ،إف عمميتي ىذه ستكوف قبؿ كؿ شيء عممية نقد ذاتي لضعؼ رفاقيتي مع القائد آبو ،
وأسعى لمعب دوري ولو بشكؿ قميؿ في تطوير الثورة الذىنية ضمف الحركة اآلبوجية عموماً وحركة المرآة بشكؿ خاص ،إف مصدر قوة ىذه العممية ىو
اإللياـ الذي اكتسبتو مف مرافعة القائد باإلضافة لئلنبعاث الجديد لروح  ، PKKوفي نفس الوقت ستكوف عمميتي ىذه ضد اليجمات الشاممة التي يشنيا
العدو عمى قائدنا وشعبنا وحركتنا و ردة فعؿ عمى سياسة تيميش  PKKوفرض حؿ لمقضية بدوف القائد آبو ،ىذا إظيار لثقافة مقاومة كوادر الحركة
مف جديد ونضالية النساء الكرديات مرة أخرى.
الأريد اإلطالة ألف كؿ الرفاؽ يعرفوف ىذه الحقائؽ ،إال أف ما ينقص المعرفة باستمرار ىي األحاسيس ،ويعني أف جسور الحس قد ضعفت بيف وعينا

وأعمالنا ،لذلؾ ال نستطيع تطبيؽ ما نعممو بالشكؿ الجيد ،في النياية أريد تقديـ نقدي الذاتي لكؿ الرفاؽ واالعتذار منيـ ألف انضمامي إلى األعماؿ
والفعاليات والتدريبات لـ يتحقؽ بالشكؿ المطموب ،إال أنني أحي ِّي الجميع واحتضف الرفاؽ واحداً واحداً ،يجب اف ال أنسى بشكؿ خاص أولئؾ الرفاؽ الذيف
كنا معاً في لجنة إلقاء التدريب والدروس ،لكنني واثقة ومطمئنة أف أؤلئؾ الرفاؽ يستطيعوف لعب الدور الممقي عمى عاتقيـ عمى أكمؿ وجو.

مرة أخرة مع تحياتي واحترامي

في شخص قوات  YJA starمنطقة حفتانين ...إلى جميع قوات : YJA star
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إف الشعب الكردستاني والمرآة الكردية بشكؿ خاص وىبوا مي اًر كبي اًر في طريؽ بناء إرادتيـ وىوياتيـ وحريتيـ وما يزاؿ الوضع مستم اًر إلى اآلف ،مف
ٍ
حركة مثؿ  YJA STARيستدعي الكبرياء والعزة والفخر ،حيث تضحي األرواح
اآلف فصاعداً ستتزّيف أياـ التاريخ بيذه الثقافة ،إف العضوية ضمف
المقدسة بنفسيا كؿ يوـ ،واألحياء منيـ يعمموف لتقوية ذواتيـ ضد العبودية  ،إف تنظيـ  YJA STARمروية بدماء اآلالؼ مف الفتيات الحسناوات  ،لذلؾ

ىي اليوـ أمؿ المرأة المتعذبة ،ىي قدوة لشجاعة الم أرة  ،أي أف  YJA STARىي إلية لشجاعة الم أرة ومعاقبة الرجؿ الظالـ والكاذبYJA STAR ،
أي مف النساء سواء ضمف  YJA STARأو ضمف
تحرـ ٌ
ىي السقؼ الحاضف لمنساء البلتي يبحثف عف الحرية واالستقبلؿ ،لذلؾ مف الضروري أف ال ّ
حركة الم أرة بشكؿ عاـ أنفسيف مف ىذه المقدسات وال تنكرف ذلؾ في أي وقت وال تقممف مف قيمتيا أبداً ،مف تيرب مف ىذه األرضية أو مف ال تعطييا
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معناىا الحقيقي عمييا أف تعرؼ أنيا تيرب مف حريتيا وأنيا ال تعطي المعنى لحريتيا .ألننا كنساء كرديات اكتسبنا الثقة واإلرادة والقوة الذاتية الخاصة
بالمرأة ضمف صفوؼ األنصار وفي ىذا اليوـ ولدت وترعرت كؿ الحركات النسائية في حضف األـ ستار.
منا تبحث عف حريتيا الحقيقية يجب حينيا أف نفيـ توجييات القائد حيف يقوؿ  (( :لو نزل الكل من الجبال فعمى المرأة أن تبقى
إذا كانت كؿ واحدة ّ
ىناك وتبحث عن حريتيا )) ،ىذه الحقيقة ىي بالنسبة لنا جميعاً كمبدأ أساسي لمتنظيـ أنفسنا عمى المدى القريب والبعيد بدوف االعتماد عمى طراز الحياة
اليومية والتكتيؾ والتموقع العاـ و دوف انتظار حؿ المشكمة الوطنية لنشارؾ حينيا في النظاـ ،يجب أف نتحوؿ إلى قوة لحماية وتطوير النساء في طريؽ

الدفاع عف جوىر المرأة حتى في المدف ،لكف األمر األساسي ىو وجوب تموقعنا في الجباؿ كميمة أساسية وتحضير أنفسنا مف جميع النواحي ،تماماً كما

حول الجبال نحن النساء إلى قمعة لمدفاع عن
كانت الجباؿ دوماً مكاناً لحماية األكراد والحموؿ دوف استسبلميـ لممحتؿ ،في نفس الوقت يجب أن ن ّ
نحول الجبال إلى مكان لنيضة وتنوير جماعة الكادرات الطميعيات الالتي تستطعن توجيو المؤسسات والتنظيمات النسائية العاممة
النساء الكرديات ،أن ّ
في المجتمع وفق نيج الحرية واالستقاللية ،أي أنو مف الضروري تحويؿ  YJA starوتمؾ النساء البلتي يعممف مف أجؿ الحرية بشكؿ صادؽ إلى
لتحوليـ إلى مذىب وجناح لمنظاـ الرجولي المييمف ،إف لـ يكف كذلؾ فإننا لف نستطيع
ضمانة لمدفاع عف نيج إيديولوجية تحرر المرأة وال نعطي الفرصة ّ
انقاذ أنفسنا مف مصيدة النظاـ الرجولي الظالـ والكاذب ألف المرأة ال تممؾ أية منفعة ضمف ىذا النظاـ ،أي أف الجباؿ ال تعني فقط مجرد الدفاع المسمّح
عف الذات وال تستيدؼ فقط حؿ القضية الوطنية ،لعمو في نفس الوقت يكوف مكاف لبناء الكادرات صاحبات ىوية وارادة المرأة ومكاف لمتنوير العقمي الذىني،

منا ضد
نطور أنفسنا بحماس وقرار عالييف ،واذا لـ تناضؿ كؿ ّ
إذا ما لـ تعطي كؿ واحدة ّ
منا المعنى والدور الحقيقي لبقائنا وحياتنا في ىذه الجباؿ وما لـ ّ
عبوديتيا ورجعيتيا ،ضد خداع وىيمنة وازدواجية الرجؿ ،فإنو مف غير الممكف أف تحؿ قضيتنا الوطنية ،لو تبلحظوف ففي العاـ  6008 / 6007كانت
ىناؾ فرصة ىامة لبلستفادة مف الوضع السياسي اإلقميمي وخطو خطوات صائبة نحو الحؿ ،إال أف المجموعة العصاباتية المستسممة أعاقت ذلؾ وحالت

كف باحثات عف
دوف تحقؽ تمؾ الخطوات ،بقينا حينيا وجياً لوجيأ أماـ أخطار كبيرة ،كانت ىناؾ ضمف المجموعة الخائنة بعض النساء لو أف تمؾ النساء ّ
كف استطعف إعاقة تمؾ الخيانة ولكف عمى العكس
لكف أثرف عمى تمؾ المجموعة و ربما ّ
الحرية الحقيقيية ولو امتمكوا القميؿ مف ضمير وأخبلؽ المراة الكردية ّ

تماماً لعبوا دورىـ بفاعمية ووقاموا بدفع تمؾ العممية الخيانية وأوصموىا إلى ذروتيا ،ىناؾ أمثمة عديدة حوؿ دور المرأة في المقاومة والخيانة ضمف الحركة
منا ىو خيانة ( ريزاف و نوجيف ) ،إف دورنا ىاـ سواء لتعييف الحدث أو إليجاد الحؿ ،دورنا واضح في تعييف ىذه المسائؿ ،
اآلبوجية والمثاؿ األكثر قرباً ّ

ومف اآلف فصاعداً يجب أف نجعؿ ىذه الحقيقة كحمؽ في أذننا وال نتقرب ببساطة وال ننسى ذلؾ ،ألف النسياف ىي الخيانة نفسيا.

موسعة ىناؾ وأثؽ أنكـ ستناقشف ما أقولو
ال أريد اإلطالة ألنو يعقد كونفرانس الكوادر في شير شباط في كؿ مكاف ،أعتقد أنكـ
ّ
ستسيروف نقاشات ّ
اآلف بشكؿ أفضؿ مني ،أثؽ أنكـ ستخططف وتتخذف الق اررات ،لكف وصيتي لتمؾ الكونفرانسات ىي أف ال نخدع أنفسنا وال نبحث عف اكتشاؼ ق اررات جديدة

 ،ىناؾ قرار واحد يجب أف نتخذه  ،وىو  :ىؿ نعيش حسب ىدؼ الحرية أـ ال..؟ أو كما يسأؿ القائد :مف ىي الم أر ة الحرة..؟ ،وكيؼ تعيش ..؟ ،يجب
أف نعطي أجوبة عمى ىذه االسئمة ونتخذ قرارات مف القمب والعقؿ والضمير إف حصؿ ذلؾ فسيكوف كافياً ،بعد ذلؾ ستتوضح مف كانت واضحةً في ىدفيا

سيعرؼ كيؼ يجب أف تتحرؾ ،كيؼ نناضؿ ،وكيؼ نحارب ،كيؼ نننظـ أنفسنا ونبني أنفسنا ،في ىذا اإلطار أتمنى مف الكؿ  ،االدارة  ،القاعدة
وقراراتيا و ُ
والرفاؽ القدامى والجدد بشكؿ عاـ أف يحولوا ىذه الكونفرانسات إلى ليب لتنظيؼ القموب واألدمغة ويتخذوا ىذا القرار وال يفكروا بشيء سوى التوجو نحو
النضاؿ والحرية  ،وال يشتكو أي شيء  ،ويتخذوا قرار النصر بشجاعة ،والقدامى الذيف ليـ جيد وكدح فميتجاو از ( إنكار كؿ شيء ) NEHILIZM

ويعرفوا قيمة أنفسيـ ويجددوا عيدىـ مع التنظيـ والحرية ،فمتخمّص الرفيقات الجدد أنفسين من وضعية الالحل ويبتعدن عن المسكنة ألن إمكاناتنا كثيرة
في ىذا اليوم لموصول إلى الحرية  ،واألىم من ذلك ىو أن ال تتقاعسوا وال تخافوا ،ابحثوا  ،تعمموا ،وافيموا ،وكي تفيموا وتتحولوا الى كادرات

المستقبل تعمّموا من القائد آبو والم أرة أوالً ،اعتبروا المرأة قوةً  ،وال تنتكسوا بسرعة ،ال تتراجعوا عن خطواتكم أبدأً.
كل واحدة منا كامرأة جاءت من المجتمع رمينا بأنفسنا في أحضان الجبال نبحث عن الحرية ضمن ىذه الحياة ،في المجتمع ىناك الدعارة،
فضمنا اال نضمام إلى ىذه الحياة ،من ىنا
االنتحار  ،الزواج ،الدراسة ،وطرق عديدة أخرى لكننا بوعي أو بدون وعي لم نختر أياً من تمك الطرق بل ّ
يبدا التناقض ،ومن الميم أن نجد حالً ليذا التناقض ،فرغم كل ىذه الحقائق ىناك الخيانة واليرب وتحويل أنفسين إلى تابعات ألحد الرجال أو يحاولن

يدعوف أنيـ يبحثوف في ماىية الحب وكيفيتو ،يقوؿ البعض إف
تحويمو إلى تابع لين تحت اسم الحب والعشق ،كذلؾ األمر ىناؾ بعض الرفاؽ الذيف ّ
ىذا منوع واألفضؿ اف نقوـ بكبح أنفسيـ ونعمؿ مف أجؿ التنظيـ ،ييرب ىؤالء مف ىذا التناقض دوماً ،منيـ مف يقمف أف لي مستوى رفيع وأستطيع العيش
مع أحد الرجاؿ وافتح في قمبي وخيالي مكاناً لو وفي نفس الوقت أستطيع العمؿ مف أجؿ الشعب والقائد والم أرة ،مما ال شؾ فيو كؿ واحدة تعيش تناقضاتيا،

وكؿ واحدة تسير في طريؽ حسب وجية نظرىا ،إنني ارى ىذه الحالة كمشكمة أساسية ،وكما يقوؿ بعض الرفاؽ (( إف ىذا الموضوع ظير بعد مشروع
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اإلصبلحات االجتماعية )) ،إال أنني ال أقيـ الوضع بيذا الشكؿ ألف ىذه المشكمة ىي مشكمة اجتماعية وانسانية وفي النتيجة ىي مشكمة إيديولوجية
ضمننا ،لو لـ تتواجد ىذه المشكمة في الشخصية مف قبؿ لما أثر ذلؾ المشروع بيذا القدر وبسبب وجود المشكمة جعميا الخونة السيئوف النية لوضعيا عمى
راس جدوؿ أعماليـ ،لذلؾ وقبؿ كؿ شيء يجب أف يتـ فيـ إيديولوجية وفمسفة القائد بشكؿ جيد ويتـ رؤيتيا كفمسفة لمحب والعشؽ ،ال يوجد في ىذه الفمسفة
تسير نقاشات قوية حوؿ ىذه النقطة ويتـ اتخاذ القرار في أنفسنا وحاف وقت اإلختيار ،إذا حققنا في
التبعية والعبودية والتممّؾ والتمجيد ،مف الضروري أف ّ
ىذه النقطة االنضماـ لمقائد وقبمنا إيديولوجيتو مؤكد حينيا أننا سننضـ ليا في النواحي والمواضيع األخرى أيضاً ،يقوؿ القائد (( حربنا في معناىا الحقيقي
نتوخاىا فذلؾ مرتبط مع ىذه النقطة بالذات ،أي
ىي حرب الحب والعشؽ )) ،أننا ككوادر سواء شباباً أو فتيات حيف ال نستطيع الوصوؿ إلى النتيجة التي ّ
نصب طاقاتنا في مجرى اليدؼ ،ما تزاؿ المحبة والعشؽ كصنـ ال نعرؼ حقيقتو في أعماقنا بعد ،وربما أننا فيمناىا كشيء
أننا ال نناضؿ بعشؽ وال
ّ

ي أف الحب والعشؽ مخبئاف في ىذه الحياة ويمكنيما الظيور
ممنوع ،أو أنيا ظاىرة ستتـ معايشتيا بعد الثورة ،تمؾ اآلراء مخطأة واحدة واحدة  ،حسب أر ِّ
بإبداء النضاؿ والكدح ،ليس بالضروري أف تختار رجبلً أو ام أرة وتحولينو أو تحوليا إلى ممؾ لؾ كي تعيش بمحبة وعشؽ ،ألنؾ تستطيع أف تحبو

بشر وأطفاؿ ،لذلؾ فميكف حبنا وعشقنا نظيفاً كاإلنساف واألطفاؿ ،ال تقيدوا المحبة ومشاعر العشؽ
كانساف قبؿ كؿ شيء قبؿ أف نكوف رجبلً أو امرأة ّ
كنا ٌ
في أي شخص وال تتربطوه فيو وال تأسروه ،بالنسبة لي حيث اف بالنسبة لي البحث عف ٍ
رجؿ أو امرأة لمعيش معو والتحدث إليو ىي غفمة ألف الثورة الذىنية

ومحبة االنساف لـ ينجحا بعد ،إف العبلقة الثنائية الضيقة تتجو نحو تعبيد العشؽ في النتيجة ،الأقوؿ أنو ال يوجد الحب والعشؽ ،بل إنو موجود ولكن

يجب ان يعاش في بشمولية وعموم االنسان وال أستطيع أن ال أحب الكل ىناك تمك المقاييس التي بينتيا لمحبة رجل ما من غير الممكن أن أراىا في

منا أعتقد أف الجري وراء شخص واحد ميما كاف ىو غفمة سافرة وال يعبر
شخص واحد باإلضافة لذلؾ إف ابواب الخيانة واالستسبلـ مفتوحة أماـ كؿ واحد ّ

عف أي شيء سوى الخسارة وضياع الوقت ،لذلؾ أقوؿ أننا قبؿ أف نعشؽ أحد الرجاؿ يجب أف نعشؽ االنساف والطبيعة والحياة.
احد أو امرٍأة و ٍ
جؿ و ٍ
حاف الوقت لنتخذ قرار االنضماـ إلى إيديولوجية القائد آبو مف كؿ النواحي ،ألف القمب الذي فيو مكاف لر ٍ
احدة مف المستحيؿ أف
ٍ
ٍ
وقائد ،واف حصؿ ذلؾ فمف يكوف قوياً وسيتوقؼ ذلؾ الحب ذات يوـ ،صحيح أف اإلنساف صاحب طبيعة التأثر بالطرؼ المقابؿ والتأثير عميو
لشعب
يتسع
ال نستطيع إنكار ذلؾ ،لكف الميـ ىنا ىو فف الحرب أي عدـ ىروب الشخص مف أحساسيو ،مف جية أخرى أف ال يستسمـ ليا وييزـ أماميا ،إف حصؿ

ذلؾ فستكوف شخصية مستقرة وواثقة مف نفسيا تتطور يوماً بيوـ مع تجديد نفسيا ،يجب اف ال تفيموني بشكؿ خاطئ بيذا الصدد وال أريد أف تقولوا أف

حرة ،لكف ىناؾ حقيقة كوف االنساف يحتاج لمكفاح وال يسمح لنفسو اف يكوف صغي اًر أو يتوجو نحو
الرفيقة فياف كانت قد حممت نفسيا وكانت إنسانة ّ
العبودية ،أنا كامرأة أممؾ النواحي الرجعية التي تممكيا كؿ النساء  ،لكف ما جعمتو أساساً لي ىو أنني لـ أسمح اف أىمؿ أحاسيسي ،لكنني لـ استسمـ ليا

أبداً  ،وان شعرت يوماً أن أحد الرفاق ضمن نضالنا قد تأثّر بي وتسبب ذلك في ضعف نضالو وكفاحو حقدت حينيا عمى نفسي وبدأت بمسائمة
أقدـ نقدي
أطور ثورياً لكن ليس لي الحق إلبعاده عن خدمة الثورة،
وفي النياية كامرأةّ ،
شخصي ألنني أعرف كام أرة وككردية أنني أستطيع أن ّ
الذاتي تجاه حقيقة القيادة والشعب وكؿ النساء الراغبات بالتحرر وتجاىكـ رفيقاتي العزيزات كقوات حفتانيف وكؿ رفيقات نضالي وأعتذر منكـ إذا كنت قد

جرحتكـ يوماً ،ىنا أنيي ىذا الفصؿ مف رسالتي مع أمؿ انتصار ونجاح كونفرانس الكوادر وكؿ نضاؿ المرأة ،أحييكـ مف قمبي بأحاسيس أنثوية وأقبمكـ

واحدة واحدة.
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مع تحياتي واحترامي

إلى نور الميالي المظممة القائد آبو

عرفتني عمى نفسي وعمّمتني العيش
منذ اليوـ الذي سمعت باسمؾ وعرفتؾ فيو بدأت أشعر بالحياة وعرفت مف أكوف وكيؼ يجب أف أعيش ،أفكارؾ ّ
مع المعاني ،عممتني ألفباء الحرية واالستقبللية ،لـ أعش التردد والندـ في مدرستؾ رغـ الصعوبات ألنني اكتشفت فيو قوة المعنى  ،قوة الفكر وقوة االنساف،
ووثقت بيا مف صميـ قمبيا كنت
استيدفت الحرية
أدركت أنو ال يوجد أي شيء مستحيؿ بشرط اف نكوف جاديف في أىدافنا وواثقيف منيا ،كامرأة وككردية
ْ
ْ
في حسرة أف ألقاكـ عف قرب ولو لمحظة واستنشؽ ىواء معانقتكـ ومف ثـ أناقش معكـ بما في داخمي حوؿ حريتي وحرية المرأة وحرية شعبي ،إال أف
المؤامرة الدولية في العاـ  5119حالت بينؾ وبيني واآلالؼ مف أمثالي الذيف كانوا يعيشوف نفس المشاعر واآلماؿ بأمؿ لقياؾ،
خمقت أسارتكـ زل ازالً
ْ
كثير
وأدى التخاذ قرار التحرر لكنني لـ افقد يوماً اشتياقي وأممي لمقائكـ يوماً ،كنت أحاوؿ دوماً أف أشعر بؾ عف قرب لذلؾ كنت احاورؾ في داخمي اً

في
ّ
مف

المرات وكنت أحسؾ كقوة وطاقة تدخؿ أعماقي واستميـ منكـ كؿ شيء ،كـ مف المرات كنت ضيفاً عمى أحبلمي وكنت سعيدة جداً حينيا ،في الحقيقة ال

أستطيع أف أعبر عف كؿ أفكاري ومشاعري تجاىكـ ،منذ العاـ  5111لـ أستطع استوعاب وىضـ اسارة إنساف كبير مثمكـ كانت ىذه الحقيقة ترف في
5

أحمؿ مسؤولية أسارة قائد شعب وعزلو عمى عاتؽ الدوؿ
دماغي  ،وكنت أقوؿ دوماً أف ىذا اإلنساف ال يستحؽ ذاؾ المكاف ،مما ال شؾ فيو أنني لف ّ
المظممة العالمية وحدىا فبقدر زيؼ وازدواجية وخيانة الدوؿ المييمنة ىناؾ ضعؼ وعدـ كفاية رفاقيتي ورفاقية الرفاؽ اآلخريف  ،لذلؾ كنت أشعر دائماً

بالخجؿ تجاىكـ وتجاه الشعب والنساء البلتي ربطف آماليف في التحرر.

في الخامس عشر مف شباط  600:ندخؿ إلى الذكرى السنوية الثامنة ألسارة القيادة ،فتحت المؤامرة الدولية مرحمة جديدة مميئة بالمخاطر عمى
تسيرىا القيادة والشعب الكردي ،وينادوف بشكؿ واضح لبلستسبلـ
إيمرالي وكردستاف عموما ،يريدوف إفراغ جوىر جيود ونضاالت السبلـ والديمقراطية التي ّ
والتنازؿ عف القائد آبو  ،يسعوف إلى ترويضنا وتعويدنا عمى حياة بدوف القائد  ،بدوف معنى  ،بدوف إيديولوجية  ،وبدوف إرادة لذلؾ فإف الشعب في الجيات
األربعة مف العالـ يعبر عف استنكاره لسياسة التصفية وأنا كامرأة وكإحدى تمميذاتكـ أريد أف اعبر ثانية عف ارتباطي بكـ وأضيؼ الدفئ عمى عمميات
يسيرىا شعبي ضد اليجمات الغير الشرعية ضدكـ ،أسعى لتوجيو رسالة عبر نيراف جسدي إلى األدمغة والقموب المتجمدة في حضارة
المقاومة التي ّ
أوضح حقيقة العنؼ وكذب نظاـ العدالة وحقوؽ اإلنساف
المجتمع الطبقي ،كالكثير مف األناس اآلخريف أسعى ألكوف شاىداً في محكمة التاريخ الستنكر و ّ
الغربية.

قائدي :إف العممية التي أنفذىا ىي رفض وتمرد ضد الظمـ الموجو مف قبؿ الدوؿ المييمنة ضدكـ وضد الشعب الكردي  ،في نفس الوقت ىو نقد
ذاتي عمى الرفاقية الناقصة والضعيفة وسعي مني لمتحرر مف مشاعر الخجؿ وقمة الشرؼ غي حضرة التاريخ وحضرة شعبي  ،إف مستوى قراري وثقتي ىو
حتمية استم اررية فمسفتكـ الحياتية لطالما بقي انساف واحد ،يقوؿ الكثير أنيـ ربما قد يزيموف القضية مف الوجود في شخصكـ إال أنني ال أتخذ ذلؾ بمحمؿ

كتوجو فارغ كونكـ بتـ تكمنوف في قموب وأدمغة وخبليا المبلييف مف البشر وباألخص في قموب النساء .أصبحتـ ُممكاً لممجتمع والتاريخ ،في كؿ
الجد وأراه ّ
مرة عرفّتنا عمى وفاء المرأة وصدقيا واليوـ وبالرغـ مف كؿ نواقصنا أريد أ ف اقدـ لكـ نقدي الذاتي وأعبر عف قوة قراري في النيج االشتراكي العممي
والبراديغما الجديدة ،أريد اف أوجو رسالة إلى الرجعية الداخمية والتيجمات الخارجية ،وقد قمت في الكثير مف المرات ما قالو الرفاؽ الشيداء ليتني أممؾ ما
أغمى مف روحي ألىبو في طريؽ حرية القائد والشعب والنساء المظمومات ،بعد اعتقالكـ منذ العاـ  11كنت أفكر دوماً بقرار تنفيذ عممية مف أجمكـ  ،لكف

كوف الظروؼ لـ تكف مناسبة مف جية ومف جية أخرى لـ أرغب إثارة غضبكـ لذلؾ أردت أف أعبر عف صدقي وارتباطي معكـ عبر الحياة ،وأعرؼ أنكـ

قد تنتقدوا ىذه العممية وال تقبموىا ،ولكف ماذا أفعؿ قائدي ،منيـ مف يعشقوف وييربوف معاً  ،إييييو وعشقي أنا األخرى بيذا الشكؿ ,لف يحصؿ قمبي بدونكـ

أخرت وأ ّجمت قراري في مرحمة حساسة كيذه حتى السنة الثامنة مف أسارتكـ
وبدوف بسمة أطفاؿ وطني عمى االرتياح واألماف ،اعتذر منكـ كوني ّ
وابتعادكـ.
أريد أف أقوؿ أنني ذات معنويات عالية وآماؿ كبيرة خاصة بعد أف ذكرتـ اسمي وسألتـ عني أثناء تأسيس لجنة إنشاء  PKKمف جديد  ،أحسست

في
أنكـ قد وىبتموني اليدية األكبر واعتبر ذلؾ شرفاً كبير لي ،كنتـ ّ
تشبيوف ثورة الجنوب دائماً بثورة المرأة حيف تقديمكـ لتوجيياتكـ ،كاف يخمؽ ذلؾ ّ
معنويات عالية وتوجو نضالي كبير ،واآلف وسط صمت الموت الموجود في الجنوب كإحدى النساء الجنوبيات أريد أف اقدـ لكـ مستحقات جيودكـ
وحسناتكـ تجاه الجنوب ،سأسعد جداً إذا ما حققت نتيجة ناجحة ،وفي النياية أقدـ لكـ سبلمي ومحبتي وحسرة لقياكـ أييا الشخص النادر .ال تنسوا أننا

نشتاؽ إليكـ كثي اًر ،نشتاؽ إليكـ كثي اًر...

مع سالمي وتحياتي وحسراتي
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إلى كل الشعب الكردي الوطني والمقاوم:

أثبت التاريخ أف الشعب الكردي شعب بطؿ وفدائي ،بالرغـ مف سياسات التصفية واإلنكار والتعريب والتتريؾ والتفريس  ،ورغـ كؿ النواقص التي

يعيشيا ما زاؿ يحمي كيانو ووجوده ضد حمبلت اإلزالة مف صفحات التاريخ ،إف الدوؿ المييمنة قالت لو دوماً كي يكوف تممؾ حؽ المواطنة والعيش

كإنساف ال يمكنؾ إال أف تكوف إحدى السبلالت العربية أو الفارسية ،بحثت الدوؿ العالمية الكبرى دائماً عف المكاف والزماف والطرؽ المناسبة الستخداـ
الشعب الكردي كأداة لوصوليـ إلى مآربيـ ومصالحيـ ،سعت الطبقة الكردية الحاكمة والعميمة دوماً لبيع الشعب الكردي الكادح والمتاجرة بو في سبيؿ

مصمحتو الحزبية العائمية والشخصية الضيقة ،إف الشعب الكردي في وضع ال كثيؿ لو في العالـ والتاريخ ،إنو شعب يعيش العزلة والوحدة وينعت بالجماعة

المخربة ،ىذا الوضع مستمر عمى مدى خمسة أالؼ سنة ،استطاع الشعب الكردي رغـ الحرب والقتؿ والقمع واليجرة واآلالـ الكبرى حماية نفسو
المذنبة و
ّ
ووصؿ إلى القرف الواحد والعشريف.
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تدخؿ القائد آبو وحركة التحرر الكردستانية منذ ثبلثيف سنة عمى ىذا الوضع وجمبوا الشعب الكردي إلى مستوى نضالي بات ال يقبؿ فيو لنفسو
ّ
ٍ
يتغير ،إف ىذا الشعب يصرخ في كؿ أرجاء العالـ ويحاوؿ إنياء ىذه المأساة ،يسعى لبللتقاء بيد راغبة بالحؿ
بمجرد (حماية النفس والموت) كقدر لف ّ
ؼ عمى أنيا حامية لحقوؽ اإلنساف وال الدوؿ المييمنة عمى كردستاف عمى ىذه اليد المسالمة ،بؿ فعمت
عر ُ
والسبلـ ،مع األسؼ لـ تجاوب الدوؿ التي تُ َ
التعسؼ وفرضت عميو االستسبلـ والعبودية ،إف ىذا الوضع يستمر حتى االف باتفاقات جديدة كامتداد لممؤامرة الدولية،
األكثر حيث ّ
ردت عمييا بالحرب و ّ

 ،اسم ىذه االتفاقيات ىو اتفاقات سمب الشرف الكردي وكسر إرادتو المستقل ،إنيا ال تنكر األكراد لكنيا تتخذ من الحل بدون القائد و  PKKأساساً
ليا ،لذلك فإن ىجماتيم عمى األنصار  ،والشعب المحتج ،والقائد ،ومن طرف آخر تضع األ كراد المطيعين ليا في مركز مشروع الشرق األوسط الكبير

ويعدونيم بدولة وكيان مرتبط بيم وىذا التناقض ليس بالصدفة البتو.

نسير
عمى ما يبدو أف العاـ  600:سيكوف ساخناً ،حيث أعمف العدو حرباً شاممة ويطبؽ ذلؾ رويداً رويداً ،بناء عميو :عمينا نحف الشعب الكردي أف ّ
حرباً متعددة الجوانب  ،لف يكوف عاـ  600:عاماً لمدفاع عف الذات فحسب بؿ أنو قد يكوف عاماً نستيدؼ فيو توضيح القدر الكردي وخمؽ ٍ
حؿ لمقضية

منا بأعمالو ووظائفو الممقاة عمى عاتقو ويشترؾ في حرب الدفاع عف إرادتو وارادة شعبو،
إننا نممؾ في يدنا ضمانة النصر والنجاح بشرط أف يقوـ كؿ واحد ّ
لذلؾ فإف كؿ فرد كردي ،كؿ مؤسسة وحزب ،كؿ قرية ومدينة وقصبة  ،كؿ بمدية ،كؿ مثقؼ وشريحة تنعت نفسيا باالنسانية والكردياتية عمييا أف تكوف

صاحبة خريطة لمعممياتية ( العممية ) ،مف الضروري أف يكوف ىدؼ ىذه الخريطة فقط وفقط النصر والحرية ،مف االف فصاعداً ليس االنسداد واليزيمة
بؿ اننا قد نقرر مصيرنا عبر الدفاع الذاتي الجوىري في القرف الواحد والعشريف ،عمينا أف نحقؽ في المستقبؿ القريب ثبلثة أركاف أساسية ليذه الخريطة
الركن األول ىو :تحرك الشعب الكردي عموماً والمرأة الكردية عمى وجو

في المستقبؿ القريب والبعيد ونوجو كؿ طاقاتنا وامكاناتنا في ىذا الطريؽ،

الخصوص بشعار ( ال حياة بدوف قائد ) في سبيؿ تحقيؽ حرية القائد والتحرؾ بكثافة واخراج ىذه الكممة عف كونيا مجرد شعار ،لتحقؽ ذلؾ مف
الضروري أف تتحوؿ كؿ أيامنا إلى  / 59شباط ، 11 /حيث الحيوية والدؼء وبشكؿ أكثر تنظيماً ووعياً ًً ،ألف  /59شباط  11 /كاف يوماً مدىشاً بعد اف
صعد الشعب الكردي سرىمداناتو حيث أثبت في ذلؾ اليوـ أف القائد آبو حقيقة ال يمكف التنازؿ عنيا ،أنا متأكدة أف ردة الفعؿ الكردية ضد المؤامرة ستعود
ّ

كما  59شباط  11ومف المؤكد أنيا ستجمب تغيرات ىامة في وضع القائد وسيحقؽ في فترة قصيرة أرضية لتحرره  ،ألف روح المقاومة وشجاعة الشعب
يحولوا  59شباط مف ىذا
الكردي في  59شباط  11كانت روحاً ّ
ىزت العالـ ،بيذه المناسبة أنادي كؿ الشعب الكردي في الجيات األربعة مف العالـ أف ّ
العاـ الى بداية جديدة مف نضالنا التحرري.
الركن الثاني ىو نيج الدفاع المشروع دون استيداف نزف دماء اإل نسانية ،مف الضروري أف تسّير عمميات المقاومة ،مف الضروري أف يتوجو

الشعب إلى الجباؿ مثؿ األنصار ويقوموا في نفس الوقت يستخدموا حؽ الرد وال تتركوىا ميمة لػ  HPGوحدىا ،المرأة والشباب الكردي يستطيعوف لعب
دورىـ اليوـ كما فعموا ذلؾ البارحة ،يستطيعوف تجاوز إطار الدفاع البسيط ويستطيعوف بسيولة القياـ بعمميات كبيرة تماماً كنصير في الجباؿ ،إف المصادر

تسير الحرب باإلضافة لمؤسسات الدولة ىي التي تعمؽ اإلنسداد وتقتؿ األكراد ،إف ىذا اليوـ ىو يوـ العمؿ والنضاؿ ،إف
المعنوية والمادية لمقوى التي ّ
ىزة كبيرة وال تمتمؾ قوة غالبة ،لذلؾ فإننا لو
السكوت وضعؼ العمميات ستجمب لنا نتائج خطيرو ال نستحقيا ،ىناؾ فرص القياـ بذلؾ حيث تعيش الدولة ّ

نفذنا العمميات في إطار الدفاع الذاتي فإنو ال محاؿ أف تتخذ الدولة مف إيمرالي عنواناً لمتخاطب الحوار وتمد يد السبلـ نحو االكراد ،إف حصؿ ذلؾ فإف

معنى كبي اًر ألف السبلـ يتطمب جيوداً عظيمة وبدائؿ كبيرة ويجب اف نبدأ.
أممنا ورغبتنا نحف النساء والشباب الكرد في السبلـ سيكوف ذو
ً
في خريطة عمميات الشعب الركن الثالث ىو تطوير وتنظيـ نظاـ الكونفدرالية الديمقراطية الكردستانية ً،كاف لمقائد انتقاداتو بيذا الخصوص دائماً

وتبني جيود شعبنا عمى مدى سنوات طويمة
حيث أظير بطء ّ
وتأخر المؤسسات والتنظيمات المسؤولة ،مف المقاييس األساسية لمرد عمى حقيقة الشيداء ّ
واثبات ارتباطنا بالقائد آبو ىو إص اررنا عمى بناء نظاـ الكونفد رالية ،ألف الكونفدرالية الديمقراطية ىو نيج الحؿ الديمقراطي ونظاـ لئلدارة الذاتية لمشعب
الكردي ،إذا تـ استوعاب ىذا النظاـ جيداً وتـ تنظيمو مف جميع النواحي لف نحتاج حينيا إلى الدولة بأي شكؿ مف األشكاؿ  ،إف اكتساب حقوؽ المغة

والثقافة واليوية سننتظرىا مف أنفسنا وليس مف الدولة ،يتطمب ذلؾ انضماماً متعدد الجوانب مف النواحي السياسية والعسكرية والتنظيمية والنواحي األخرى،
حينيا أنا متأكدة أنيا ستولد مف جديد شمس حرية األكراد ،كما استطعنا تطوير مرحمة انبعاث الشعب الكردي في الماضي ،سنستطيع عبر جيودنا

واص اررنا إنجاح مرحمة الحؿ الديمقراطي وانياء مآسينا الوطنية.
عمي يا شعبي العزيز والمضحي،مف قمـ جباؿ كردستاف
أنا كابنة لكـ سعياً مني لممشاركة واالنضماـ إلى عممياتكـ ورد ديونكـ التي تستحقونيا ّ
المقدسة أحطّـ المصاعب والعوائؽ التي رسميا العدو بيف الشعب واألنصار أحطّـ البرد القارص لمشتاء عبر عممية نارية ألعبر بيا لكـ عف ارتباط وصدؽ

األنصار وألوجو لكـ البشرى والرسالة أننا وبالرغـ مف كؿ نواقصنا فأننا مستعدوف لنضحي بأنفسنا لطالما بقي فينا ذرة مف فكر وروح  PKKتماماً مثؿ
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سما وسردار آري ،إف معايشة النصر في حياة مسالمة ليس ببعيد ،وحتى لو كاف بعيداً فمف يستطيع الوقت كسر وتحطيـ إيماننا وعزيمتنا في النضاؿ  ،في
النياية أقوؿ لكـ كـ أنا سعيد أنني ابنة شعب مثمكـ.
إلى الشعب الكردي في شمال كردستان

كنت أتحسر أف أنزؿ مف جباؿ شماؿ كردستاف نحو ح اررة انتفاضتكـ ،كؿ أممي ىو أف تعيشوا

بحرية وضمف جو مف السبلـ مع لغتكـ وىويتكـ

وثقافتكـ الوطنية ،قد ال أرى ذلؾ اليوـ لكنني أؤمف بذلؾ اليوـ وأحس بو مف اآلف ،وليس ىاماً أف نرى ذلؾ بشرط أف نرى أولئؾ األطفاؿ حيف يرموف

الممونة وتعتـ مستقبميـ ،القائد آبو قريب منكـ أنتـ محظوظوف جداً ،لكنني
الحجارة بأيادييـ الصغيرة عمى تمؾ الكوابيس التي تزعج أحبلميـ وخياالتيـ ّ
يصعب طريؽ تحريره ىذا ىو سبب استم اررية
قائد لشعب فقط بؿ ىو أمانة اإلنسانية والتاريخ ،وىذا ما
أعرؼ أف حممكـ ثقيؿ جداً ،ألف القائد ليس
ٌ
ّ

تضحياتكـ  ،أبارككـ مع تقديمي لكـ لنقدي الذاتي ،آمؿ مف اآلف نجاح حممة الرفراندوـ الديمقراطي لجمع التواقيع وانتيائيا بمرحمة الحؿ ،في النياية

أنادي شعبي العزيز لمتجمع وااللتفاؼ حوؿ القائد آبو ومؤسساتو ،وال تتخذوا أي شخص أو جماعة أو تنظيـ مصاب بالياس كعائؽ أماـ نضالكـ ،ولتكوف
عيونكـ متوجو دوماُ نحو النصر .

مع تحياتي واحترامي

إلى الشعب الكردي في جنوب كردستان

بدايةً كفتاة كريبل أبعث بسبلمي واحترامي ومحبتي لكـ مف جباؿ كردستاف الشماء  ،وفي نفس الوقت أىنئكـ لئلنجازات واالنتصارات التاريخية التي

تحققت اليوـ في جنوب كردستاف وأنا سعيدة لذلؾ مف كؿ قمبي حيث أنيا مف نتاج اآلالؼ مف الشيداء وجيود وكفاح شعبنا عمى مدى مئات السنيف ،إف
التطورات التي يشيدىا جنوب كردستاف في ىذا اليوـ والتي تسعدكـ كشعب وطني تحققت ببدائؿ عظيمة ومقدسة كحمبجة واألنفاؿ واليجرة والمجازر ،لذلؾ
فإف حماية وصوف إرادة الشعب الكردي في مرحمة التحوؿ الديمقراطي في العراؽ وبناء نظاـ جديد لمدولة ىو واجب كؿ كردي شريؼ ومعاداة ذلؾ نابعة مف

سوء النوايا ،في ىذا الخصوص إف أىـ النقاط ىي حماية الشعب الكردي إلنجازاتو تمؾ وذلؾ بحساسية ويقظة كبيرة ،وما تزاؿ المخاطر والتيديدات
يسيرىا العدو ضد الشعب الكردي مستمرة حتى اآلف في كردستاف وكامؿ المنطقة  ،يحتاج الوضع إلتخاذ موقؼ شامؿ.
والتآمرات التي ّ
إف دوؿ الغرب بشكؿ عاـ وأمريكا عمى وجو الخصوص رغـ أنيا بنفسيا تسببت في خمؽ المشكمة الكردية يتمرجموف اليوـ عمى جيود شعبنا ودماء
شيداءنا دوف خجؿ ،يظيروف أنفسيـ كأصحاب ٍ
وآباء تمؾ اإلنجازات التاريخية في كردستاف ويسعوف لتحويؿ جنوب كردستاف إلى قمعة لحماية مصالحيـ في
الشرؽ األوسط ،والى اآلف ما زالوا يجروف خمؼ الحيؿ التي ييدفوف مف خبلليا إيجاد المكاف والوقت المناسبيف الستخداـ شعب الجنوب ضد سوريا وتركيا

وايراف ،مف ناحية أخرى وكي ال يتجاوز الكرد حدودىـ ويبقوا تحت سيطرتيـ وتحكميـ يحاولوف لتحويؿ جنوب كردستاف إلى فخ ألكراد األجزاء األخرى مف
كردستاف ،إنيـ يعتقموف القائد ويضيفوف  PKKإلى قائمة اإلرىاب  ،ومف جية أخرى يقبموف زعماء أحزاب الجنوب ويقبموف فدرالية األكراد ىناؾ وذلؾ ليس
بصدفة ،يجب أف نرى ذلؾ جيداً وعمى شعب الجنوب أف ال يقبؿ ىذا الوضع.

إف كؿ مف دوؿ تركيا وسوريا وايراف يسعوف دائماً إل ازلة تجربة الجنوب مف الوجود وال يتراجعوف عف سياستيـ في المعارضة والعداوة ضد األكراد ،إف

القوى الكردية المييمنة وباألخص الطبقة الحاكمة تتقرب حسب مصالحيا الحزبية والعائمية تحت اسـ السياسة والكردياتية وتضع قناعاً عمى وجوىيـ

ويتاجروف بدماء الشعب ،في مرحمة حساس ة وىامة كيذه حيث يتـ النقاش عمى حؿ القضية الكردية بالطرؽ السياسية في االجزاء األربعة مف كردستاف
وخاصة في الشماؿ ،يأتي ماـ جبلؿ ويقوؿ ٍ
لكؿ مف أمريكا وتركيا (( فميسكتوا آبو )) إف ىذا عيب كبير ويجب أف ال يقبؿ الشعب بذلؾ  ،عيب عمى

األكراد مف اآلف فصاعداً أف ينصبوا األفخاخ لبعضيـ اآلخر  ،ألف ضعؼ أكراد أي جزء ىو ضعؼ ألكراد كؿ كردستاف كما أف حؿ القضية مرتبط
ببعضيا كالتحاـ المحـ والعظـ ،وبشكؿ خاص فإف القضية الكردية إف لـ تحؿ في الجزء األكبر أي شماؿ كردستاف فمف غير الممكف أف يعيش أكراد األجزاء

األخرى بحرية وشرؼ ،أنادي كافة شعب جنوب كردستاف لكسر الصمت والبلمسؤولية بصدد ثورة شماؿ كردستاف ألف الصمت ىو سبب لمموت إنيا والدة
فمتصوت كؿ النساء والشباب واألطفاؿ والشيوخ والمثقفيف
ميتة لئلرادة واالنجازات الجديدة في الجنوب ولف تطوؿ كثي اًر إف بقي الوضع عمى ىذا الحاؿ،
ّ
لمرفراندوـ الديمقراطي لمقائد آبو وقبولو إرادة سياسية لؤلكراد ،ساندوا احتجاجات وعمميات الشعب في األجزاء األربعة بكؿ قوتكـ وقدراتكـ ،وفي ىذا
الخصوص أنا أؤمف بروح مقاومة شعبي ألف شعب الجنوب ىو شعب مضحي  ،شعب حمبجة وانتفاضة الحرية.
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أنا كإحدى بناتكـ بات لي ما يقارب العشرة سنيف في جباؿ كردستاف أناضؿ في سبيؿ حرية الشعب الكردي والمرأة الكردية ،مستندةً قوتي مف ثقافة
المقاومة التي اكتسبتيا منكـ ،والوعي واإلرادة التي أكتسبتيا مف القائد آبو و  PKKوحركة تحرر المرأة الكردية ،كؿ محاوالتي وآمالي وأىدافي ىي حرية
الشعب الكردي في األجزاء األربعة ودمقرطة وحرية الذىنية في جنوب كردستاف ،وانياء االنتحار واالنسداد وعبودية المرأة وىروب الشباب مف وطنيـ وجميع
المشاكؿ االجتماعية األخرى كؿ ىذه األمور ىي رغباتي وأمنياتي ،بناء عميو وفي ىذا اليوـ أسعى لمتعبير عف أىدافي ىذه عبر عمميتي وأوجو لكـ رسالتي
أنتـ الناس الطيبوف ،عمميتي ىذه ليست كانتحار تمؾ االنساء البلتي يقتموف أنفسيـ ياساً وحزناً ،بؿ ىي عممية في طريؽ عشؽ الحياة وتطوير الحرية ،ىي
استمرار لثقافة المقاومة التي اتبعتيا النساء أمثاؿ ليمى قاسـ زيبلف وسما يوجا ،كـ أنا سعيدة لو أف رسالتي ىذه تصؿ إلى آذاف شعبي وكؿ النساء الكرديات

بشكؿ يكسبيـ بعض القوة ويخمؽ تحركاً جديداً ضمف صفوؼ شعب جنوب كردستاف ،في النياية كامرأة كادرة مف جنوب كردستاف أعتذر منكـ واقدـ نقدي

الذاتي كوني لـ أقـ بميمة القدوة بالشكؿ المطموب وكوني لـ أعرفكـ بالقائد آبو وايديولوجية تحرر المرأة التي ىي إيديولوجية ثورة تحرر الجنوب ،مع

تحياتي واحترامي .
عاش القائد آبو
عاش  PKKو PAJK
عاش  KJBو KKK

عاش  HPGو YJA STAR

عاش جميع شيداءنا في طريق الحرية
الموت لمخيانة و المؤامرة الدولية

الموت لكل أشكال الييمنة والرجعية

مع تحياتي واحترامي
 /5شباط6002 /

لى عائمتي العزيزة

في البداية ابعث سبلمي إلى أمي ،أبي وأخواتي وأخواني ،كؿ أقاربي وأصدقائي ،أقبؿ عيونكـ واحداً واحداً وأتمنى لكـ الصحة والسبلمة.

أعزائي:

بات ما يقارب العشرة سنوات وأنا لـ أرسؿ لكـ رسالة بعد ،ذلؾ بسبب ظروؼ النضاؿ وقميبلً ماسببو غضبي منكـ ،في بداية التحاقي بحركة التحرر

منا بغضبنا وانزعاجنا مف اآلخر ،بعد عشرة سنوات
الكردية وحركة تحرر المرأة بقيادة  PKKوالقائد آبو لـ نفيـ بعضنا أنا وأنتـ بشكؿ جيد ،و تسبب ك ٌؿ ّ
أتمنى أف تفيموا وتستوعبوا الطريؽ الذي يحوي آالؼ الشباب والشابات الكرد الذيف يناضموف ،سواء كانت برغبتـ أو لـ تكف فإنكـ بتّـ عائمة الثورة وال يميؽ

بكـ أف تغمقوا أبوابكـ وقموبكـ في وجو الرفاؽ تغمقوىا في وجو أىداؼ ابنتكـ والمبلييف مف البشر الذيف يعشقوف ىذه الحركة ،إنكـ أشخاص ذوو احتراـ

اد ذوو تاريخ حمبجة  ،األنفاؿ  ،تضحياتكـ شاىد عمى ميولكـ الوطنية ،إنكـ ذلؾ الشعب الذي لو فمسفة نضالية مبنية عمى حقيقة ((
ومستوى اجتماعي ،أكر ٌ
األسد أسد سواء كاف رجبلً أو امرأة )) شير شيره جى زنو جى ميره  ،أتمنى أف ال تروا إرادة المرأة في توضيح قدر شعبيا مثؿ إنساف كعيب ودمغة شرؼ،
ال تتبعوا مف اآلف فصاعداً تمؾ المقاييس والتقاليد الرجعية لممجتمع واعترفوا بوجود المرأة كإنسانة ،ألف االعتراؼ بإنسانية وارادة المرأة تعني إنسانية الشعب

وتتبنوا اإلنسانية وتاريخ مقاومة شعبكـ البطولية ،وقولوا
والمجتمع إف لـ تعترفوا بذلؾ فستعيشوف نصؼ حقيقة ىذه الحياة وحدىا ،حاف الوقت كي تقرروا ّ
انقطعت عنكـ كنت في الخامسة عشرة مف عمري وأنا اآلف في الرابعة والعشريف
ككؿ كردي شريؼ  :نحف موجودوف  ،ونخدـ حسب قوتنا وامكاناتنا .عندما
ُ
أرجو منكـ أف تفكروا بشكؿ موضوعي وتسألوا ماذا تفعؿ ىذه الفتاة حتى اآلف..؟ وكيؼ وفي سبيؿ أي شيء تعمؿ..؟ ،ألـ تستطع أو ترغب كآواز وخالد

والعشرات مف اآلخريف العودة وايجاد أسباب العيش لنفسيا ..؟  ،بعد العممية دعوا الرفاؽ يأتوف الى بيتكـ وأنتـ أيضاً قوموا بزيارتيـ ،واسالوا عف حياتي
وحياة الرفاؽ وتابعوا تمفزيوف روج وراديو مزوبوتاميا واق أروا كتب القائد ،حينيا ستفيموف ابنتكـ وتعرفوف معنى بقائي في ىذه الحياة ،ال أقوؿ افعموا ىذا

وذاؾ ،ضعوا أيديكـ عمى ضمائركـ وقرروا بأنفسكـ ،سأقوؿ بخصوص شخصي أم اًر واحداً وىو أنني لـ أفكر يوماً بالخيانة أو الندـ طواؿ ىذه السنوات

التسعة بالخيانة ،تعممت الكثير مف  PKKوأنا سعيدة وفخورة جداً جداً  ،مف األمور اليامة التي تعممتيا ىي المحبة الحقيقية لؤلـ واألب واألخوات واألخوة
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وكؿ اإلنسانية ،لفترة معينة كنت غاضبة منكـ جداً وكنت أساؿ نفسي لماذا ال يفيمونني بشكؿ صحيح ويروف  PKKكقوة خارجية عنيـ ،مع مرور الوقت
اقتنعت أنكـ لستـ وحدكـ المذنبوف  ،قد تكوف ميولكـ الحالية نتيجة لمكثير مف المشاكؿ السياسية والعقميات الرجعية التي عمرىا مئات السنيف ،لذلؾ أنا

األخرى مذنبة في وضعكـ كوني لـ أستطع خمؽ تمؾ الظروؼ التي أستطيع أف أتحاور فييا معكـ ،في ىذه النقطة أعتذر منكـ وأقوؿ أنكـ كعائمة وكأكراد
ردي عمى حسناتكـ لي لـ تكف بالخيانة لدماء الشيداء عمى العكس
مشرفة ،إف ّ
تكمنوف في قمبي وعقمي ،إنني مستعدة لمتضحية بروحي في سبيؿ بناء حياة ّ
فقد تبّنيتيـ وساضحي بروحي ،إف العممية التي سأنفذىا ىي رد عمى سياسة التصفية المتبعة ضد الشعب الكردي وعمى العزلة التي يعيشيا القائد آبو ،لو
أنني أممؾ أغمى مف روحي لكنت ضحيت بو في سبيؿ حرية شعبي وحرية المرأة الكردية ضد الظمـ والعنؼ واالستغبلؿ ،إنني أجد تضحية فتاة مثمي

بروحيا أم اًر قميبلً في وقت يتوجو فيو الشعب الكردي نحو الحرية وينتفض في كؿ مكاف وأنا كالعديد مف الرفاؽ اآلخريف أرى نفسي مدينة لمشعب الكردي

وا لنساء المتعذبات المظمومات ،كنت أحب أف أكتب لكـ الكثير وأوجو لكؿ واحد منكـ رسالة إال أنو لـ يبقى لي سوى ساعات قميمة لتنفيذ عمميتي  ،بسبب
عمي أف أذكر ليـ عيدي وكممتي ،في
ضيؽ الوقت لف أستطيع أف أكتب لكـ المزيد ألنني أممؾ مف األخوة واألخوات واألىؿ أمثالكـ وحتى أكثر منكـ و ّ
النياية أريد أف أقوؿ :إذا كنتـ تحبوف بعضكـ بشكؿ صادؽ فأرجو أف تعرفوا ىدفي وطريقي بالشكؿ الصحيح ألنني عشت مف أجميا ومف أجميا سأقوـ
بالتخطيط لعممية استشيادي  ،وصيتي ىي أف تعود ( آواز ) لتحمؿ سبلحي وتعود مف جديد إلى أحضاف جباؿ كردستاف الحرة ،ألنني أحبيا جداً وىي

بتعرؼ الفتيات والشباب اآلخريف عمى أنفسيـ ومستقبميـ ليكونوا أصحاباَ ًً إلرادتيـ ،في النياية أبعث
تستحؽ أف تعيش بيف رفاؽ دربيا ،كذلؾ األمر اسمحوا ّ
بسبلمي واحترامي ومحبتي لكـ جميعاً وأتمنى لكـ السعادة واليناء.
مع تحياتي واحترامي

ابنتكم الكريال ليمى والي حسين
باسم فيان
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