
 

 وواجهت المرُّ حتى صنعت الحياة الحرة للمرآة الكردية الشهيدة هيلين خير من عاشت

 

ذهىان نصىيو وحصىة المىرنة مىن إلىى اأعند التمعن في هذا الشعار يتبادر 

معى  ودىد يئلىال اللىاال التىاليه مىا هىي المىرنة فىي هذا التاريخ وصراعها 

رنةم التاريخ فكان الجىواو مىن إحىدل الحكيمىاتم المىرنة حيىاة والحيىاة امى

 وحرية الوطن والمجتمع من حرية المرنةم.

فهذا االرتباط والتالحم العضوي والوثيق بين المرنة والحياة والحرية، تالحٌم عضىوي وروحىي 

 خر.واحدة منها يعني نفي العنصر اآل تييأ اإلخاللن أ

مىة .. موم والعطىا  والخصىوبة والخيىر.. واألهىاأنهىا مصىدر اإلفالمرنة تميزت وعبر التاريخ ب

والحنان والمحبىة بهىذا الصىفات تكىون الىتمرار الحيىاة الصىحيحة والكريمىة وتكىون الملىاواة 

 والحرية والديمقراطية..

ما المرنة الكردية فقد كانت فىي ييىاو عىن هىذا الحقيقىة المقدلىة عبىر التىاريخ، حتىى مجىي  ن

رنة وكيفيىة اللىبيل دوة وحرية المىولى باالعتماد على و الفكر الحر الذي خطا خطوات  اأصاح

ربىت وتنهلىت مىن راد، والرفيقىة هيلىين هىذا الفتىاة الشىابة والفتيىة التىي تن لى ذلك فكان ل  ماإ

وضىع العىاالي الىوطني الىذي لىى المعين هذا الفكر اإلنلاني المقدس في لن مبكرة، باإلضىافة إ

ة لها شهيد ورفيق نة لعاالة وطنيرادة دوية، فهي ابلاعدها نعطتها القوة واالندفاع بحماس وإ

عا دويا لللير وبخطى رالخة عطتها زخما واندفال هذا العوامل مجمع  نلير ورفيق مقاتل. كن

نلاني للقااد العظيم آبو، وعلى هذا يكون درارها في االنضمام درار موثودة على هدل الفكر اإل

حريىىة تىىاريخي ودىىوي الىىذي تعىىاظم باالعتمىىاد علىىى مقولىىةهم نن حريىىة الىىوطن والشىىعو مىىن 
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ة ة لوادع مجتمعها وخاصة وادع المرنليتها التاريخية كفتاة كردية واعيوفقد وعت مبكرا بملا

جىىل اكتلىىاو الحريىىة النىىواحي االجتماعيىىة والليالىىية وأالكرديىىة. فكانىىت حربهىىا فىىي مختلىى  

نن تلقىت دورة لىى الىوطن بعىد ها تنتظر اللحظة التي تذهو فيها إوالديمقراطية. فعاشت كل ودت

شخصىية الرفيقىة زيىالن كمبىدن لهىا لى للوصول إوذلك لى جانو التاريخ فكان لها ذلك تدريبية إ

مكانتهىىا فىىي دلىىو الشىىعو والجمىىاهير،  حيىىاة جديىىدة والحىتاللولمواجهىة الحيىىاة القديمىىة وخلىىق 

لها وهي في طريقهىا  تقول في حديثعلى في الحرية، حتى ننها لها اأوكانت الرفيقة زيالن مث

لى لاحة العزة والكبريا  والحريةم ليس المهم متى ونين لنموت بىل المهىم نن يلىمع العىالم إ

هىدت حياتهىا نملىها الحقيقىيم هديىةم فقىد حقىا ننهىا الىتطاعت ان تجلىد معنىى ن صىرختنا..م.



ن ني نمامها والمها الحركيم هيلينم لى يوم انضإلنة من والدتها  14القصيرة كمدة زمنية 

لىىى حىىىين لنفلىىها عشىىىا فىىي دلىىىوو الماليىىين مىىىن ابنىىا  شىىعبها مىىىن تىىاريخ انضىىىمامها إخىىذ أت
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ال، أنها عاشت وهناك لم يحالفها الزمن والتاريخ طوي 1998لى الوطن في ربيع إفقد يادرتنا 

 ن التاريخ في الوادع العملي، وبذلك خانها الزمن. ن تترجم ما تعلمت  ممدة دصيرة لم تلتطيع ن

نلىانية انضىمت وج  دول الغدر والطغيان وعىدو اإل لة فيالحدل العمليات البطولية والبففي إ

لىى دافلىة شىهدا  الحريىة والديمقراطيىة فىي لين مع مجموعتها وخمس مىن الرفىاق إالرفيقة هي
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ق الحرية والديمقراطية من تحقيق نمنياتهم. مام عشا  تق  مانعا نها الغدار اللايم كييتبا لك ن

ن نمثىل فكىرك وان هيلىين عشىاق الحريىة والديمقراطيىة ننفلىنا نحىن رفىاق فعهدا نقطع  على ن

ان جيىال جىيال بعىد جيىل، ونجعل من هذا التاريخ الذي كىان حلمىك، بىان نجعلى  وادعىا تعشىق  اأ

 طفالنا.نوجوا  نرض موزوبوتاميا وتعود البلمة إلىى تثمر شجرة الحرية والديمقراطية عل

 رفادك ورفيقاتك على الدرو
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