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  فرات- مرکزخبر 

 سال پيش در جزير ٢٥. گذشته است  سال٢٥مقاومتی که امروزه در شھرھا جريان دارد حاصل قيام :"کارايالن گفت

 ."مدام با راھکارھای عاری از سالح ادامه يافت کرد آغاز شد و تاکنونو نصيبين قيام ملت 

حاصل قيام   مقاومتی که امروزه در شھرھا جريان دارد":قرارگاه مرکزی دفاع از خلق گفت  فرمانده"مراد کارايالن"

کارھای عاری از آغاز شد و تاکنون مدام با راھ  سال پيش در جزير و نصيبين قيام ملت کرد٢٥.  سال گذشته است٢٥

از   ملت کرد را ناچار ساخت که در محالت با استفاده از سالح،پ ترکيه .ک. آپوليس گری اما وحشی. سالح ادامه يافت

 ."خود دفاع کنند

گ در شمال کردستان .پ.رد و مقاومت گريالھای هُمقاومت ملت ک ،پ.ک. آۀطلبان ھای جنگ کارايالن در مورد سياست

 .جام رساندان تحليالتی مھم به

 

در کردستان . ير کردياوضاع کردستان و ترکيه تغ  در کل، جوالی ٢٤پ از .ک.ـ پس از حمالت دولت ترکيه و آ

ارزيابی  اين وضعيت را چگونه. گ افزايش يافت.پ.خودمديريتی دموکراتيک و حمالت ه ھا برای تأسيس تالش

  کنيد؟ می
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 را گرامی ء تمامی شھداۀياد و خاطر. نمايند  تقديم میئی شھدا،ندک خلقمان در مقابل حمالت اشغالگرانه مقاومت می

 .دارم می

 ٢٤سرکردگی آن را برعھده دارد از  انخپ و دولت ترکيه که اردو.ک.شک روند کنونی با حمالت تمام عيار آ بدون

  اين"د وجود ندارد کرألۀچيزی به نام روند صلح و مس"انتخابات ترکيه گفت  اما در حقيقت قبل از.  آغاز شدجوالی

در دھی يک رفيق ما را . را آغاز کردند جنگ. ھای زياد رھبر آپو آغاز شد اما ترکيه آن را رد کرد  رنجۀروند در ساي

 اما ما. در اورامار به نيروھای گريالی ما حمله کردند.  دست زدندئیحمالت ھوا  ھم بهجون ٣٠در . به شھادت رساندند

. انزوا به معنای جنگ است. رھبريمان است بزرگترين دشمنی آنھا تحميل انزوا بر. تظر مانديمبه آنھا پاسخ نداديم و من

انجام  دھند با رھبر آپو ديداری  ماه است اجازه نمی٦قريب . حق ديدار و مالقات دارد با توجه به قانون ترکيه ھر زندانی

 ما ھم به آن حمالت ،نابودی کامل ما آغاز شد برای جوالب ٢٤وقتی حمالت از  .اين يعنی حمله و جنگ تمام عيار. شود

  . در تاريخ جمھوری ترکيه بودئیترين حمالت ھوا گسترده  ترکيهئیحمالت ھوا. پاسخ داديم

 عليه ئیحمالت ھوا .عليه جوانان و ملت کرد ھم در شھرھا آغاز و ھزاران نفر روانه زندانھا شدند ھا موج بازداشت

 .ھمزمان آغاز شد صورته انان در شھرھا در يک شب بگريالھا و موج بازداشت جو

 

.  وارد عمل نشده استًگ کامال.پ.مشخص است و ھنوز ه گ.پ.ک اعالم کردند که اھداف ه.ج.ک و ک.ک.ـ پيشتر پ

 کنيد؟ ارزيابی می  را چگونهألهاين مس

بيش از اين آمادگی دارد که . استوارد عمليات فعاالنه نشده  طور کامله ھنوز ب. گ دفاع از ملت کرد است.پ. هۀوظيف

گ آنھا را متوقف .پ.ه  دست زدند کهئیگ به عمليات فدا.پ.مثال در استانبول و آدانا گريالھای ه عنوانه ب. اثبات شد

اکنون  ھم.  اما ھمه را متوقف ساخت،به انجام برساند تری ھای بسيار گسترده خواست عمليات گ می.پ.حتی ه. ساخت

از آن  ھا پس  اعالم خودمديريتۀلأمس. دھد که ھمانا دفاع مشروع است مبارزه ادامه می ين بهگ در سطحی مع.پ.ه

 خلق ما برای دفاع از خود از ،حمله شد وقتی به محالت شھرھا و جوانان در بسياری شھرھای کردستان. مطرح شد

 رساند و  به قتل می،کند بازداشت می پوليسچرا؟ زيرا . نداد وارد محالت شوند  جلوگيری کرد واجازهپوليساشغالگری 

. جا آغاز شده است مقاومت در ھمه  .ھا بود جای درگيریه خودمديريتی دموکراتيک فرموالسيون سياسی ب. کند ظلم می

 .کند دارد و رھبرمان مقاومت می طور ھمزمان ادامهه فشارھا عليه رھبری ما ب

 .خواھد با اين حمالت به گريالھا ضربه زده و آن را تضعيف نمايد که دولت می بايد خلق مان و دوستان ملت کرد بدانند

خواھند به چپ  ھمچنين می. ھستند درصدد انداختن جوانان به زندان و ارعاب آنھا. ايندمھمچنين خلقمان را سرکوب ن

ضعيف کنند که پ را ت.د.در آخر سر ھم با اين اقدامات حزب ه. شده است ترکيه ضربه بزنند که چرا با ملت کرد متحد

ارعاب آن اين جنگ را آغاز  ان برای نابودی ملت کرد وخاردو. درصدی در انتخابات عبور کند از حد نصاب ده نتواند

 .کرده و درصدد ايجاد ديکتاتوری خود است

شمگين دولت ترکيه ھم خ. بخشيد  ملت کرد اتحاد ملی خود را تحقق،با پيروزی کردھا در انتخابات شمال کردستانً اساسا

  .کنند گريال و رھبريمان عليه اين حمالت مقاومت می ،خلقمان. خواھد آن را به شکست بکشاند شد و می

درواقع تصميم جنگ  اما. اند و جنگ به اين خاطر آغاز شده است  در سريکانی کشته شدهپوليسمأمور  ٢گويد  ترکيه می

 پيمان امريکا ماه با ٢٢در . پايگاه اينجرليک را گشودند  امتياز دادند وامريکابه . کم در عرض يک ماه اخذ شد دست

اما درواقع دولت  ،ک و نابودی آن مطرح نشده.ک. حمله به پألۀگويد در پيمان ما مس  میامريکا ھرچند.  کردندءامضا

ھم اگر در پيمان . ک اعالم جنگ کرد.ک.که عليه پ  اين بود، پشت بستامريکا ضديت با داعش به ۀپ به بھان.ک.آ

 خواھد می. درصدد نابودی ما است. خاطر آن پيمان جرأت يافته استه ان بخاردو  مشخص است که،مطرح نشده باشد
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اعالم کردند که در . ام شودانتخابات زودھنگ ۀخواھد در اين شرايط وارد مرحل ان میخاردو. ... ديکتاتوری برقرار کند

سناريو   چيزھا ھمهۀبقي.  فصل بھار گذشته تھيه شدجون ٨ر روز  اما اين طرح د،شود می مبر انتخابات برگزاريک نو

گيرد و   تصميم میئیان به تنھاخاردو. سناريو است انجام ديدار برای تشکيل دولت ائتالفی ترکيه ھمه بخشی از. است

. دانست آن پيروزی را ھم سرکوب ملت کرد و ساقط نمودن هتنھا را.  به پيروزی برسدجون خواھد در انتخابات يک می

قريب يک ماه و يک ھفته است که . حمله کرد زند اين بود که بايست به گريال و جوانان ضربه می برای اينکار ھم می

 .است ھايش نقش برآب شده  اما به موفقيتی دست نيافته و نقشه،ان ادامه داردخاردو اين سناريوھا و جنگ دولت ترکيه و

مقاومت گسترش يافت . شھرھای کردستان اعالم شد ھا در ھای او خودمديريتیخاطر فشاره  ب،ان خخالف انتظار اردو

 رد آغاز شد و تاکنون باُ سال پيش در جزير و نصيبين قيام ملت ک٢٥. است  سال گذشته٢٥که ھمه حاصل قيام 

اين ملت  ،ردُپ عليه ملت ک.ک.آ پوليسگری  خاطر وحشیه در ماه گذشته ب. راھکارھای عاری از سالح ادامه يافت

در . زند  وارد محالت شده و به کشتار دست میپوليس. استفاده کند ناچار شد برای دفاع از خود و شھرھايش از سالح

رد بزرگترين ُک رد را شکسته و به ملتُ کدست کودکان.  شديمئیھمه شاھد چنين رويدادھا. کند می ميادين شکنجه

پ بدانند که اگر دنبال يک گربه .ک.مقامات دولت و آ بايد.  دفاع کندرد ھم ناچار است از خودُملت ک. ھا کردند حقارت

. خواھند کرد  جوانان ھم در شھرھا مقاومت،رد را نابود کنیُاگر بخواھی ملت ک. خواھد زد  تو را چنگ،بيافتی 

جوانان .  داريمرا از در دست گرفتن سالح برحذر ايم که جوانان گويم که ھمچو جنبش دو بار تصميم گرفته  میًصراحتا

خود با سالح  اند که آنھا ھم ناچار به دفاع از بار بازھم دولت به جوانان ما حمله کرده اما ھر. ھم اين کار را کردند

چرا؟ زيرا آن را . مسلح جوانان تشکيل شد عنوان نيرویه  ب"گ ـ ه.د.جنبش جوانان انقالبی ـ ی". اند  شدهیشکار

 .در شھرھا بوده و دانشجو ھستند. آن جوانان کادر کوھستان نيستند. يورش بردند اغيرقانونی عنوان کرده و به آنھ

 .اعتماد به آنھا وارد ميادين شدند در محالت خود را سازماندھی کرده و مردم ھم با. شماری ھم کارگر ھستند

اينکار تا . کنيمنشينی  گرفت که رھبری مداخله کرد و خواست ما ھم عقب بر گذشته قيامی صورتو اکت٧ و ٦در 

ل خود حفظ ورا تحت کنتر  اما آن جوانان شھری قريب سه الی چھار ماه محالت،از سوی گريالھا انجام شد حدودی

جوانان به .  اما محالت را تخليه نمايند،موجوديت خود را حفظ کنند بارديگر تصميم گرفته شد که جوانان انقالبی. کردند

ھا مقاومت  عليه فاشيست. کنند  ترکيه به آنھا حمله برد که مجبور شدند از خود دفاعپوليس اما بارديگر ،کردند آن عمل

ھای مدنی وارد عمل شده و  سپس سازمان. سلوپی صورت گرفت ست در آگ٥شديدترين درگيری در . کنند یم

 .مجالس شھرھا اين تصميم را گرفتند. اعالم کردند ھا را خودمديريتی

سال  ٢٣ که رھبری دوم اين.  بسياری احزاب کردستانی وجود داردۀ است که در برنامھمان خودمديريتی دموکراتيک

خلق ما . خودمديريتی دموکراتيک است فرمول آن ھم. جويانه حل شود رد به طرق صلحُ کألۀکند مس است تالش می

 ر شھرھا در برخی نقاط ازجوانان د. اين امری طبيعی است. زيرا دولت نتوانست دھيم حل را پيشبرد می گويد ما راه می

: باشد از سالح در برخی نقاط ھم دو دليل می دليل استفاده.  ما با اين کار موافق نيستيم، استفاده کردندپوليسسالح عليه 

  عدم صيانت و پشتيبانی،دوم. کنند ای آماتور مقاومت می شيوهه خشمگين ھستند و ب دليل نخست اين است که جوانان

. مجبور شدند با سالح از خود دفاع کنند  جوانان ھم،ھا جوانان را تنھا گذاشتند  اين سازمان. استھای مدنی  سازمان

 .ھای اجتماعی از آن پشتيبانی کنند ھای مدنی به شيوه  بايد سازمان،شده که ھر جا خودمديريتی اعالم درحالی

ً خودمديريتی دموکراتيک واقعا. ايم رسيده يخیای تار خلقمان بداند ما آنھمه سال مبارزه و فعاليت کرديم و به مرحله

 ردُکۀ اين وضعيت در جريان مبارزات آزاديخواھان. پا افتاده عنوان کنند را پيش خواھند آن ولی برخی می. تاريخی است

يشان را قبول ندارند و خود به مديريت شھرھا  اما مديريت آن،کنند مردم گفتند دولت را رد نمی.  نو استًھا چيزی کامال

 ئیتاجا. اجتماعی باشد ھا لذا نبايد از سالح استفاده شود و بايد پشتيبانی. جوانان را تنھا بگذارند خلقمان نبايد. پردازند می
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 مردمی  بايد قيام. اجتماعی به پشتيبانی دست می زنند صورته ب  نصيبين و جزير،دانم مردم در شھرھای گور که من می

 .بيابد ای اجتماعی صبغه

 اما خود ،گفت نبايد مردم خود را به توپ و گلوله ببندند می داد و ان تاکنون رژيم بشار اسد را مورد انتقاد قرار میھاردو

شمذينان وگور را  .عام دست می زند  به خشونت و جنگ و قتلپوليسشمال کردستان با استفاده از  او در شھرھای

.  عيان استًرد کامالُمشروعيت مبارزات ملت ک. فلسطين نيست ۀھمانند غزبايد بداند که شھرستان گور . کند توپباران می

 به ًمسلما. کنند خلقمان در اين زمينه نبايد بترسد و بايد فداکاری. ظلم وستم از خود دفاع کند ھر کس حق دارد عليه

 .است اکنون بيش از پيش  پيروزی ھمۀزمين. پيروزی خواھيم رسيد

گويد  ھای خود مدام می دولت ترکيه در رسانه .تی دموکراتيک شھرھا دخالت نکرده استگ در مقاومت خودمديري.پ.ه

جوان را به  ٣در سلوپی . اند چه کسانی ھستند  که شھيد شدهئید و ببينيد که آنھائيبيا  .ک فالن و بھمان کار را کرد.ک.پ

بايد مردم سلوپی . ه آنھا را به شھادت رساندترکي  .باشند کادر کوھستان نمی. گ نيستند.پ.آنھا عضو ه. شھادت رساندند

سالح ھم در دست  جنگيدند پس چرا به شھادت شان رساندند؟ آن جوانان نمی. ايستادند دشمن می ھمه در اين زمينه عليه

مشخص . ای نبودند گ.پ.آنھا ه. ساله را قتل نمودند ٥٥يک مادر . به شھادت رساندندرا  تن ٤در جزير ھم . نداشتند

 .سرکوب و نابودی ملت کرد است که دولت ترکيه در صدداست 

 

که غيرنظاميان را ھم به زندان  حال آن. به مقابله دست می زند ک و داعش.ک.کند که عليه پ ـ ترکيه ادعا می

 کند؟ می چرا ترکيه چنين کاری. نگار انگليسی بود ه  بارز آن بازداشت روزنامۀنمون. اندازد می

اکنون  ترکيه ھم. ترکيه در کردستان را اثبات کرد ر انگليسی بارديگر سرکوبگری و اشغالگرینگا بازداشت روزنامه

داعش و  شدگان به ادعايشان اين است که تمامی بازداشت. کند که درحال جنگ است ادعا می جنگد ولی عليه داعش نمی

نگاران ميان  آن روزنامه. نداردموجوديت   اما داعش که در شھر آمد،ک .ک.بگذريم از پ. اند ک کمک کرده.ک.پ

 .عام کردند روستای زارگلی را بمباران و قتل. زنند داعش به ھمه می برچسب. کنند مردم گشته و مصاحبه می

ترکيه ادعا کرد که آن روستا  ولی دولت. ک نيست و روستا است.ک.ھای مدنی ھم آمدند و ديدند که کمپ پ سازمان

 به اين خاطر بود ئی و اروپاامريکائینگار  کردن آن سه روزنامه زندانی. گويد میعليه ھمه دروغ . کمپ نظامی است

خواھد در کردستان به جنايات  می ترکيه.  به کردستان جلوگيری کنندامريکائی و ئینگاران اروپا روزنامه که از آمدن

خوب ھم . سازند را مرعوب میھا  اين است که اصحاب رسانه. ببرند خواھد جھانيان به آن پی پليد دست زند و نمی

جزير به شھادت رساندندو  چھار تن را در. ھدف آنھا ترساندن است. مورد انتقاد شديد قرار خواھند گرفت دانند که می

 .پذيرساختن ملت کرد است تسليم ھدف اساسی آنھا. ھدف آنھا ترساندن مردم جزير بود

 

 ۀدر شيو. گ وارد عمل خواھد شد.پ. ه،خله در شھرھا دست بزنندبه مدا ـ شما گفتيد که اگر پوليس و نظاميان ترکيه

بسياری از شھرھا را تحت  گ تاکنون اعالم کرده که مسيرھای بين.پ.ه. يراتی ايجاد شده استيگ تغ.پ.ه جنگيدن

 چهدر اين زمينه . ير کرده استيگ ھم تغ.پ. جنگی هۀھا شيو خودمديريتی فکر کنم با اعالم. ل درآورده است وکنتر

 گوئيد؟ می

 راھکاری را در پيش ،گ فراتر از حمله.پ.ه. دفاع جنگ برای. جنگد ای نو می اکنون به شيوه گ ھم.پ.ه. درست است

آن را   فلج ساختن،فراتر از راھکار نابودی ارتش ترک. اشغالگر را در تنگنا قرار دھد گرفته که طی آن سيستم دولت

گ .پ.اکنون ه ھم. شھرھا به ظلم و ستم دست نزنند  مثبت بردارند و درئی که گامھاکند آنھا را مجبور می. در برنامه دارد

اکنون  ھم اين تاکتيک. ھاست ل جادهويکی از اين راھکارھا کنتر.  گرفته استرا پيش ینو در اين راستا راھکارھای
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. فاع کندتواند از خود د دند میبه گريال حمله کر ھرگاه. باشد زيرا راھکاری نرم است و موقتی می. افزايش يافته است

تحت   شمذينان و بيزله، گلی دوسکی،تاکنون مسير ميان جولمرگ ـ چلی و گور اورامار  ستمدتی مديد است از ده آگ

راه . ل ماستواستان آمد تحت کنتر بسياری جادھای شھرھای. مسير درسيم ـ ارزنجان ھم ھمچنين. ل گريالستوکنتر

خواھيم ارتش و دولت ترکيه را در  می. اين يک راھکار تاکتيکی است . قولپ ھم ھمچنين موش،ميان تاتوان ـ بدليس

اين راھکار . به مثل دست خواھيم زد مقابله  ما ھم عليه آنھا به،اگر آنھا در شھری به مردم ما حمله کنند. دھيم تنگنا قرار

  دست زدندئیھا  ما به عملياتئیی ويژه و فداھا برخی از گردان. معيارمند است .شود ل شده انجام میوصورت کنتره ب

پ ترکيه و حکومت .ک.اميدواريم که دولت آ .دھيم اکنون در اين سطح به فعاليتمان ادامه می ھم. که ما آنھا را منع کرديم

ون به اکن ھم . به آنھا را داريمئی پاسخگوئیدر غيراينصورت ما توانا. ورتر نسازند شعله آن بر سر عقل آمده و جنگ را

ه گ ب.پ.ه. ھا بگويم گسترده در مورد تاکتيک صورته نيازی نيست ب. مئي آن را ساقط نماتاکنيم  مناطق حمله نمی

 شود به گ مجبور می.پ. ه،اگر در شھرھا به مردم حمله کنند. به آن باور کند صورت گسترده آمادگی دارد و خلقمان

 وارد شھرھا ًگ ھم مجبورا.پ.ه ،اگر ارتش وارد شھرھا شود. ندتر فکر ک  و کوبنده ترھای نو ا و تاکتيکراھکارھ

 .ترکيه آغاز کرد. کودکانه نيست کاری.  عادی و سرسری نيست،اين جنگ. خواھد شد

فارقين  در. ھوشيار باشند و در مناطق مختلف کاری نکنند که به مردم آسيب رسانده شود ھای گريال البته بايد فرماندھی

در آمد ھم دکتر عبدهللا بيراوغلو . يک واقعه است اين.  ساله بر اثر انفجار جان باخت١٣ فرات سنپل يک جوان ما به نام

 ،برگشته و فرار کند کند  سعی می،بيند گريال جاده را مسدود کرده  می،آيد او وقتی می. سپرد ل جاده جانودر جريان کنتر

سوی او شليک ه بار دوم ب. کند  او بازھم فرار می،کنند می کسوی ھوا شليه  است لذا بپوليسکنند  رفقای ما ھم فکر می

 ولی بازھم بايد ،است دانيم چرا فرار کرده نمی. خود دکتر ھم اشتباھاتی داشت. دھد را از دست می کنند که جان خود می

. ايم ھدف قرار ندادهبايد بدانند که ما آنھا را به قصدی بد مورد   آن دو شخصۀخانواد. گفت اين يک اشتباه و نقصان است

برای جلوگيری از تکرار آن  .دو واقعه بود. کند ھای آنھا عذرخواھی می گ از خانواده.پ.ه. وقايع متأسفيم خاطر اينه ب

گ ديگر به اين اقدامات .پ.ھای ه قطعه اميدواريم . مردم آسيب نبينند گ بايد مواظب باشد که.پ.ه. بايد بيشتر محتاط بود

 . خودروھای مدنی را غير از خودروھای دولتی به آتش بکشندنبايد. نزنند دست

 

 گوئيد؟  چه می،رد ھستندُـ در مورد مزدوران محلی مسلح که زخمی بر قلب ملت ک

. بايد اتحاد خود را پيشبرد دھد. قرار دھد  را اساس کارجون ٧رد ديگر راھکار ُايم بايد ملت ک ما بارھا ھم اعالم کرده

 ۀدوستان محافظان بايد به صفوف مقاومت ميھن. ھدف حمالت ما نيستندو مورد  فظان روستاھامزدوران محلی و محا

کار ه کنند و برای اھداف خود ب می رد را مسلحُھای ترک در کردستان گشته و جوانان ک نرالج. ردخواھی جای گيرندُک

 ردھا در ميان خود بهُنبايد ک.  قرار داريم٢١ما در قرن . ديگر بس است. بجنگند ردھا با ھمديگرُخواھند ک می. گيرند می

نبايد دولت . بايد ھمه ھوشيار و آگاه باشند ای تاريخی رسيده و مبارزات ما امروز به مرحله. تکرار اشتباھات دست زنند

به  اگر مزدوران و محافظان به رفقای ما حمله کرده و. ردھا را به جنگ ھم واداردُک بيايد در ازای پشيزی پول ما

. دست مزدوران به شھادت رسيدنده رفيق ما ب دو.  سيگرکی ھم چنين بودۀواقع. اخالقی خواھد بود  بی،شھادت برسانند

 شد و دولت با آن  برگزار میجلسه ایدر آن موقع . در سيگرکی چنين بود . زند می دولت به سازماندھی مزدوران دست

 .توطئه درصدد برھم زدن آن بود

 

 در کردستان چگونه خواھد بود؟هللا   حزبألۀـ مس
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خواھم  هللا می ويژه حزبه ردھا بُتمامی ک از. ای حساس قرار دارد رد در مرحلهُ ملت کۀاکنون مبارزات آزاديخواھان ھم

  اما نظر ما اين است که ھمه افکار و عقايد حق دارند در کردستان،مرتکب شده هللا در گذشته اشتباھاتی که ھرچند حزب

هللا يا ھداپار در حال فعاليت  تحت نام حزب  کهئیبايد آنھا. به شرطی که به يکديگر آسيب نرسانند. ته باشندموجوديت داش

شايد در مناطق  .کنيم ما به آنھا حمله نمی. اکنون تصميم به جنگ عليه آنھا گرفته است ھم ک.ک. فکر نکنند که پ،ھستند

بايد جوانانی که در شھرھا قيام . ايم که عليه آنھا بجنگد نگفته گ.پ.وقت به ه  اما ما ھيچ،مختلف گاھی مسايلی روی دھد

طرف مواظب عملکردھای   فکر کنم ھر دو،ای که در جزير روی داد غير از واقعه. به اين امر توجه کنند کنند ھم می

ا ھم اينچنين ادامه بايد از اين پس در جريان قيام در شھرھ اند و تاکنون ھمه مواظب عملکردھايشان بوده. خود ھستند

  .يابد

 

 شود؟ بس چه می  آتشألۀـ مس

طلب ترکيه و کردستان  دموکراتيک و صلح لمان و نيروھایا و امريکاويژه ه المللی ب ھا و نيروھای بين بسياری قدرت

 بهمبر روز جھانی صلح خلقمان در ترکيه در بسياری شھرھا پيش در يک سپت دو روز. بس شدند خواستار برقراری آتش

ھمه بدانند که . گذاريم ھا احترام می درخواست ھا و ما به تمامی اين فراخوان.  دست زده و خواھان صلح شدندئیراھپيما

 صورت يک طرفهه بس ب اما حرف اساسی ما اين است که آتش. بس مخالفتی نداريم آتش ما خواھان صلح ھستيم و با

پ .ک. ترکيه و آ،را نقض کرد که آتش بس آن. گيرد صورت میچرا؟ زيرا حمالتی گسترده عليه ما . غيرممکن است

. اند ھای رھبری را به خود وی نداده حتی کتاب. اند امرالی تحميل کرده  شديد عليه رھبری ما درئیاکنون انزوا ھم. است

توانيم زير  گونه میما چ. کنند حمله می ئیھای گريال به پايگاه. شوند عام می جوانان و مردممان در شھرھا حمله و قتل به

خود  ای  برای لحظه،اند  که فراخوان صلح دادهئیآنھا. بس کنيم طرفه اعالم آتش يک م وئياين حمالت شديد و تمام عيار بيا

دولت آشکارا در . شود ھواپيما به ما حمله می با تانک و توپ و! آيا دوست دارند ما نابود شويم. را جای ما بگذارند

خونخوارانه  بايد دولت را که. "دھيم که يکی از گريالھا زنده باشد به حمالت ادامه می تاوقتی"ويد گ ھای خود می رسانه

 . مجبور سازند که به صلح تن در دھد،در صدد نابودی ما است

 .ھا برخيزد در مرحله کنونی بايد ملت کرد به پشتيبانی از خودمديريتی

 


