
 لمحة عن حياة الرفيقة مزكين محمد بركات

 

في المنطقة ارتبطت  PKKمع ظهور حركة التحرر الوطنية الكردستانية 

ارتباطاً وثيقاَ وعضويان وجدت فيه تطلعاتها القومية العائلة بالحزب 

لم يبخلوا بأي شكل ألجل الثورة . في أحضان بشكل اصدق وأعمق لذا 

مزكين بروح الحزب وأيديولوجيته ، وكان هذه العائلة تشبعت الرفيقة 

حب الوطن والرفاق والقائد يشكل الجانب األهم في حياته. كانت الرفيقة 

الشهيدة صوت النساء الغاضب القادم من االضطهاد المرير عبر سنين طويلة للمرأة 

الكردستانية ، حيث  رفضت الذل والعبودية وارادت ات تشارك في مصيرها ومصير شعبها ، 

وعندما كبرت وترعرعت على فكر الحزب داخل االسرة الوطنية الكادحة قررت االنضمام الى 

شعبها صفوف ، بعد تعرفها على فكر ومبادئ وبهذا نالت الرفيقة مزكين درجة عالية من ثقة 

كونها شعلة متقدة من الحماس ، وقد بعثت الرفيقة مزكين رسالة من جبال كردستان الشماء 

ال شيءأثمن من الحرية واالستقالل في الدنيا ، ومن أجل هذا المطلب المقدس  قالت فيها : )

يجب  اعطاء األشياء الثمينة حتى ولو كانت االبناء . انني في الجبال عرفت معنى الحرية 

وجمالها . الوطن يعتبر الشرف والكرامة ويجب على الشعب الكردستاني القيام بواجباتهم لكي 

رف والكرامة وهذا ال يأتي إال بدماء الشهداء والتحاق الثوار بالثورة ، يصلوا الى مرتبة الش

وكما تعلمون أن هذه السنوات هي سنوات االنتقال التاريخي واليوم يعاد كل ما سلب منها . 

كما قال القائد العظيم سنعيد ها اذا احتجت األمر بأظافرها . وها نحن نعيد كل شيء هويتها 

نا وكما تعلمون ان دخول شعبنا بين صفوف االنسانية جاء بدماء ولغتنا وشرفنا وكرامت

الشهداء وبقيادة قائدنا الوطني العظيم آبو ، وأنا أرى كل شيء بعيني وأن النصر  لقريب. ان 

 شعبنا العظيم وتالي الصيحات . التحاق الثوار صفاً صفاً الى الجبال وانتفاضات 

من أسرة وطنية معروفة بوطنيتها  1971عام ولدت الرفيقة زوزان في منطقة القامشلي 

واخالصها للقضية الكردية . اتسمت الرفيقة زوزان منذ نعومة أظافرها بخفة الروح والتفاؤل 

مام الى صفوف والمرح ، منذ تعرفها على الحزب تعرفت على حقيقة شعبها ، لذا ارادت االنض

عاليات في بداية نشاط الحزب في هذا الحزب التي يقودها القائد آبو . انضمت فعلياً الى الف

لقمان  –الجزء ومارست الفعاليات السياسية والتنظيمية في منطقتها الى جانب الرفاق االوائل 

عملت  دائماً على توعية الشعب وتدريبه على الفكر الوطني وعلى  –ومصطفى ومحمد صالح 



لحزب استطاعت ان تجعل منذ مئات السنين ، وبعد نضوج شخصيتها ضمن ا الحرية المهدورة

من نفسها قوة ثورية فعالة ومثاالً للمرأة الكردستانية التي ال تعرف الخوف والجبن واليأس . 

تعلمت الرفيقة زوزان الكثير من الجماهير وعلمتهم دروساً عظيمة في الوطنية واألخالق 

رتها التدريبية دووالمرأة الوطنية  الكادحة . ومع تنامي وعيها السياسي والثوري باتمام 

عطر الحرية وألول مرة شق نميراراً األلتحاق بساحة الحرب الساخنة لتستطلبت من الحزب 

في حياتها فوق جبال كردستان ولكي تنتقم من العدو المجرم الفاشي الذي طالما حرمها من 

انة طعم الحرية والكرامة الى اخيها مروان شاركت في الكثير من المهام الثورية . كانت انس

حيوية وفدائية للشعب ، وبعد انتهاء االجتماع واثر صدام بينهم وبين حماة القرى تستشهد 

الرفيقة . بروح مقاومة عظيمة التحقت الرفيقة زوزان أثناء ذلك بقافلة الشهداء وسطرت 

الرفيقة بدمها الطاهرة أروع مالحم البطولة ورودت شجرة الحرية وأصبحت نجمة ساطعة في 

نبتوا كالرياحين في أرض الوطن وازاهير طاهرة في سهوله قول القائد شهدائنا سمائنا . ي

وجباله وعندما ناداهم الواجب الى جهاد بأجنحة الوعي والعقيدة وأمطروا تراب الوطن دمائهم 

 وحلقوا بعيداً هناك في السماء نجوماً وأقمار تنير لألجيال القادمة الطريق الى الحرية . 

فيقة وقسماً بدماء الشهداء األبرار أن ننتقم لك ولجميع الشهداء حتى تحقيق عهداً أيتها الر

 النصر والحرية .

  


