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RAMAZAN GÜLEKEN’İN ANNE’SİNE YAZDIĞI MEKTUP 

 

ANNE; OĞLUN HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SAVAŞIYOR… 

  

 06 – 11 – 2015                            CANIM ANNEM 

Canım Anam Seni Çok özledim sensiz napıcam hiç bilmiyorum. 

Anam seni çok özlüyorum bana sarılmanı, bana kızmanı, bana gülmeni özledim anne, 

gitmeden sarılıp hoşça kal demek isterdim ama yapamazdım ben gerilla oldum anne 

benim yüreğimdeki sevda halk sevdasıdır, beni düşünüp üzülmeni istemiyorum, 

Ben çok iyiyim burda en iyi eğitimleri alıyorum herşeyi öğreniyorum, benimle gurur 

duy oğlun halkının özgürlüğü için savaşıyor, 

BEN MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ DEVRİM 

CEPHESİ SAVAŞÇISI RAMAZAN GÜLEKEN, 

sakın kızmayın bana, çünkü halkımı ezen zihniyete karşı savaşıyorum, fotoğraflarım 

gelicek size merak etmeyin kendinize iyi bakın….. 

Sizi çok seviyorum 

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM  

MLSPB/DC  

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 

PARTİ CEPHE MEVZİSİ DEVRİM CEPHESİ  
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YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM  

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ 

MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ DEVRİM CEPHESİ 

06.11.2015 

RAMAZAN GÜLEKEN 

RAMAZAN GÜLEKEN’İN, BABASINA YAZDIĞI MEKTUP 

Annem ,Babam ve Kardeşlerim ben çok iyiyim beni merak etmeyin gerekli eğitimleri 

görüyorum hepinizi çok seviyorum çok özledim sizi, 

zaten burada kalıcı değilim sadece eğitim almak için geldim buraya 1 yıl sonra 

gelicem inşallah sağ olursam savaşta değilim rahat olun söylediğim gibi sadece eğitim 

için geldik, 

BEN MLSPB/DC SAVAŞÇISIYIM….. 

Anne; sakın üzülme sakın sen gerilla annesisin artık gurur duy benimle senin oğlun 

bir özgürlük savaşçısı ezilen halkının özgürlüğü için savaşan özgürlük savaşçısı, 

Beni merak etmeyin ben çok iyiyim çokta rahatım. 

SİZİ ÇOK SEVİYORUM 

MLSPB/DC 

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM 

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KURTULAŞA KADAR SAVAŞ 

RAMAZAN GÜLEKEN 

RAMAZAN GÜLEKEN’İN, TUGAY GÜNDOĞDU’YA YAZDIĞI MEKTUP 

Tugay abi valla özledim seni ya nasılsın abi dükkan nasıl gidiyor cevap alamıyorum 

ama sende yazarsın belki, 

Tugi bak biz burda arden diye sigara içiyoruz senden Winston istiyorduk şimdi arden 

içiyoruz olsun abi yinede iyi ya burası çok güzel bizimkilerin selamı var çok güzelde 

eğitim alıyoruz özledim hepinizi vallah sevgiye selam söyle çağla teyzoşada söyle 

Kendinize iyi bakın 

Seviyorum sizi hadi bb 

RAMAZAN GÜLEKEN… 

www.CEPKUP.com 


