
 الشهيدة زينب مهارة وجسارة وشجاعة

 

 

المجتمع الكردستاني هو جزء من المجتمع الشرقي الذي يقبع تحت  نيتر الوبوديتة اتي الوتادا  

الشتووب حريته امع تطور المجتموتا  وحاتارا   وتكبحوالتقاليد البالية التي تقيد حياة الفرد 

غارق اتي التبويتة  األوسط ن الشرقعن ركب الحاارة وتطورها ألتأخرنا  اي البلدان الغربية 

ف نحتن كتالمجتمع و التديانا  الستماوية اكيت اإلنستانية  الحاتاراالذي يمثل منبع ومهتد وهو 

هتتذا الواقتتع المريتتر التتذي اراتته علينتتا سياستتة ا ستتتومار اتتي نثتتور علتت   نأالكتتردي حتتان لنتتا 

فكتر العل  عقب وكان هتذا بفاتل  رأساالمنطقة اكان   بد من انفجار بركان يحول هذا الواقع 

ذي مثله حزب الومال الكردستاني وجسد كل ذلك اي شخصتية الرايقتة الشتهيدة الثوري النير ال

طريتتق الحريتتة  إلتت شتتوبنا متتن هتتذا الواقتتع والوصتتول  ألبنتتاءايتتدان التتتي كانتت  جستتر عبتتور 

الوجته متن  أكمتلوتحلتيال  القادتد علت   أاكتاروالخالص وكان  قدوة لناال اي المنطقة تنشر 

 دستتتانيةالكر المتترأةن جمتتاهير النستتاء حاملتتة لتتواء أختترب بتتي إلتت بيتت  ومتتن قريتتة  إلتت بيتت  

الجهتل والتخلتف وقيتود الوادلتة بالمهين للمرآة والفتاة محاطة مصممة عل  تغير هذا الواع ال

ق شخصتية قويتة ذو صاحبة القرار الصتادب وخلت إ الموروثة أبا عن جد    حول لها و  قوة 

حمتل  علت مهارة وجسارة والشجاعة لتليق بها وتصنع الموجزا  وتنشدة جيتل واعتي وقتوي 

 .لحياة والبقاءل مبددية ةأيديولوجيالسالح وخوض موركة التحرير والبناء الوصري وواع 

متن شتمو   شتموخهاولد  الرايقة ايتدان اتي أحاتان مدينتة عفترين الشتامخة التتي استتمد  

ربوة عل  عرش نهر عفرين الذي ينساب بين أودية الجبال تلها الوالية والباسقة المأشجار جبا

الزيتتون المباركتة  أشتجاررادحتة  كل ساكن ويحمل موه النسيم الوليل الذي يلفتح بوبيتر ا  مخترق

متتع  األولليشتتكل ستتهول عفتترين الواستتوة هنتتا ولتتد  وكانتت  لقادهتتا  األحمتترليمتتزم متتع ترابهتتا 

وحصتل  علت   1974دراستتها اتي عتام  بتدأ ي كنف عادلة وطنية كادحتة ترعرع  ا الحياة 

 وكان  من القالدل اللواتي حصلن عليها اتي تلتك الحقبتة 1985الشهادة الدراسية الثانوية عام 

 كانتت  تستتيير نشتتاطا اتتي الناتتال و قتتد انخرطتت اتتي تلتتك الفتتترة توراتت  علتت  الحتتزب وكانتت  

 ألنهتا آنتذاكا ناتباط وا نتدااا الحماستي الثتوري الحزب واوالياته بشكل مكثف وكانت  مثتال 

نهتوض والومتل متن أجتل  إلت التنظيم ثم حول  جماهير مدينة عفترين  إل اتاة تنظم  أولكان  

قورقمتاز اتي لبنتان ثتم موصوم  ميةيكادأبدورة تدريبية اي  1986قايتهم ثم التحق  اي عام 

بوتدها التحقت   1990حتت  عتام  وأقتوب أااتللومتل والناتال وتستييرش بشتكل عاد  مجددة ل

 إلت حيت  اناتم   1991بالثورة لتنخرط اتي موتارك التحريتر اتد الوتدو الغاصتب حتت  عتام 



اتي جبتال انكيتزاك متن وذلتك كيتة الطتاهرة الز بتدمادهمتراب التوطن  روواقاالة الشهداء الذين 

 : أقوالها

   وكردستانيويش الكرد  أبوالنصر لنا  يويش القادد 
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