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تعجز التعابير عن صرخة موت آتية من مجهول قريب، عندما 

الحرية ويتكلم الذئاب بدال عن االسود تطوق االيادي بالقيود عن 

القوية، ويضيع حقيبة الوطن في سفر العودة بوحشية الخونة 

والعمالء، ويعتم شمس حق االبطال، ويتوه في طريق النصر 

صانع القار، رغم كل هذا نجد شراع أمل آت من االفق البعيد 

هي إال نفس تفهمت بأن ليغير مفاهيم النضال بشيء جديد، فما 

 ظل الوطن على الشعب حرية وأمان واختفانه او ضياعه ذل وعار.

من تراها تكون..؟ شهيدة من شهيداتنا البطالت، والتي أرادت أن تتوج عرسها في قلب 

االعداء شرفا بشعبها وطنها، فلم تشاء إال تنادي التاريخ: انظر أننا هنا وهناك حتى الممات 

نا تضحك، والتراب تحت أقدامنا ترقص، السماء والطيور الحمام بعودتنا سنكون، الجبال ل

فرحت، رقصت طربا على موال أحد الرعاة لتدمع العينين بجسارة في الشهقات  االخيرة 

للحياة وصرخت بقوة في وجه قاتلها: كل شيء بالصدفة هنا كان، إال مماتي فلم يكن لرسم 

 ل شيء هنا ينتقم لنفسه ويثأر ليومه وغده.خارطة الوطن بالدم الحمر القاني، فك

 لم تكن هذه الكلمات صادرة إال من الرفيقة الشهيدة عيشان، أبصرت الرفيقة عيشان النور

في قرية كري بري النائية والمشحونة بالفكر الشيوعي  وسط عائلة فالحية متوسطة الحال

ضال كبرت لكمل تعليمها، إال المتمرد ضد االقطاعيين والمالكين، لتفهم منذ الصغر أسس الن

أنها لم تكمل جواب سؤالها: لما نحن بال وطن لتستمد من وحي ثقافتها وفكرها العميق بشائر 

حبها لألرض وللوطن، لتحث في كتب التاريخ عن شيخ سعيد جديد يثأر للنساء والشيوخ 

شها بدال من واالطفال، لتشرق شمس الربيع عليها في يوم من أيام التسعينات بضحكة ، لير

ي، فقرأت فكر القائد آبو وتعمقت في منهج حزب المطر والغيث بكتب حزب العمال الكردستان

لترى فيهما المنقذ للجمال والطبيعة والشرف والوطن، لتغتسل من القديم وتبدأ بنقطة الصفر 

من جديد، لتهدم قبل كل شيء أنوثتها التقليدية وتضع حجر االساس لشخصيتها الثورية، 

كل مكان، إال أن جبال كردستان اسي لمدة عام وهي تدب روح الحزب في يمارست النضال الس

لم يغيب عن أفق ذاكرتها، لتقترح باالنضمام الى صفوف الكريال، وبسبب الحاحها الشديد تم 

القبول لترقص كطير عائد من مهجر بعيد، تركت كل شيء ورائها لتركض خلف اسم للشعب 

 ستان أينما ذهب وحلب.دودرب للوطن لتنشر رائحة ورود كر



رد تلبدت الغيوم في السماء اال أنها لم تلبد إرادة الشعب ليخرجوا في وفي يوم خريفي با

مسيرة حاشدة وكأنه عرس جديد لنوروز، أو عيد لتحرير كردستان كانت الرفيقة عيشان هناك 

بينهم تصرخ بشعاراتها المنددة للمحتل وأعوانه وتدب روح الحماس في نفوس ثواره، والن 

اموا وصوبوها بطلقات الرصاص ظننا منهم أن اسكات الجبال يخاف من عبق الكلمات فق

صوتها بحبس االنفاس لتصرخ في وجههم، ها أنا ذا أموت بين شعبي مرفوعة الجبين، ستحل 

أثنين أخرين،  من بعدي عليكم لعنة االم والتاريخ ومن ثم ردت عليهم لتقتل واحد وتجرح

عم كردستان، طفلة في السادسة من ولتعطشهم الشديد للدماء ثاروا منها بقتل برعمة من برا

العمر تسمى كردستان، ليتابع الشعب مسيرتهم وهم يحملون جثمان الشهيدة عيشان والطفلة 

كردستان ويرددون شعاراتها بموت خونة القضية وبياعي الشرف والحرية، وهنا قرعت 

وة أجراس الكنائس وعلت أصوات المآذن، ماتت عيشان والطفلة كردستان على أيدي اخ

التاريخ واالرض واللغة وقرابة الدم أعداء القضية والحق، وفتحت االرض ذراعيها لتحتضن 

بشوق كبير جسد الشهيدة، ليترك لنا روحها الباقية وذكرياته الهائمة: كأنه أراد أن يقول/ بأن 

هؤالء حتى الموت ال يستسلمون وال يركعون، وينالون شرف العزة ووسام الكبرياء، ليصلحنا 

شهيد بمماته مع لغتنا وأرضنا ويومنا وغدنا، لتبقى قطرات دمه وحدها تقتدي للزنابق ال

 الحمراء والخضراء والصفراء
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