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 أولينحياة الرفيقة جيهان شيخموس 

 

 الورد في الربيعوكما أعشق األزهار  ،ثلوجهأحب الشتاء رغم برده و

المطبّقق عليقه كافّقن أنقوا  والترحال جزء ال يتجزأ من حياة الشعب الكردستاني المجزأ والهجرة 

 ،عظقيموكقرد  جبّقار اكنسقا  ال .اكبقادةوناهيك عقن سياسقن اكنكقار  ،التجويعوالبطش والجور 

وهذا يرجع إلى ثقافتقه التاريييقن التقي دعقود إلقى أك قر  .يستطيع التأقلم مع أصعب ظروف الحياة

 .قبل الميالد من عشرة آالف عام

في اليمسقياا  مقن الققر  العشقرين دركقل عارلقن كرديقن قريقن يقيل فقاةمي القريبقن مقن مركقز 

مقن ثقم انتقلقل إلقى مدياقن القامشقلي و ،يييقناستقر  في مديان عامودا التارو، محافظن الحسكن

د  من الجاسين السورينوبعد أ  ضاق بها العيش   .ُجرِّ

فسققموها  ،فققي أحنققا  هققذه العارلققن أياعققل زهققرة جميلققن رسققمل االبتسققامن علققى يقق اه والققديها

بنومستبشرين بها بحياٍة أفنل ، أ  الدنيا ،جيها   .أجمل في هذه الدنيا المعذِّ

بعقد عقدة و .فقي مدياقن القامشقلي 1977األول عقام  هقا  فقي األول مقن دشقرينجيالرفيققن ولد  

حيق  عمقل والقدها فقي عقدة  ،1983أعوام انتقلل العارلن إلى ماطقن ديريك بح اً عن العمقل عقام 

  .استقر  العارلن في ديريكو. (حداد ،خباز ،مهن )م لجادي

ا  ب العمقال الكردسقتاني فقي بقدايفي دلك الساوا  كانقل حركقن التحقرر الكردسقتانين بقيقادة حقز

 .االستعبادودحمسل ألفكارها الداعين إلى اليالص من الظلم و ،فتعرفل العارلن عليها .تهاانطالق

كانقل درافقق و ،ودرسل حتى الصف السابع في مقدار  ديريقك ،جيها  المدرسنالرفيقن دخلل 

خاصققنً و ،ر  بهققم ك يققراً فتققأث ،رفيقققا  الانققال ماققذ صققارها أثاققاء العمققل الجبهققو  بققين الشققعب

الذ  فققد عيايقه فقي  ،ومن ثم الرفيق الجريح عكيد ،(حاجي صور ،صالحن ،الرفاق )محي الدين

يققاركل فققي و ،الصققاار فققي فرقققن جققود األة ققال كمققا أنهققا اننققمل إلققى  .الحققرب التحريريققن

 .االحت اال  الوةاين ماذ صارها

فبقيقل دااضقل مقع  ،فقاق لقم يلبقوا ةلبهقالكقن الر ،1994اديذ  قرار االننمام إلقى الحقزب عقام 

 .هي دحسب ن سها رفيقن ماظمنو ،دذهب إلى التدريبا  السياسينو ،العمل الجبهو  الرفاق في

داطقو  علقى و ،فتتقأثر ك يقراً  ،دتنايق من الرفاق لعدم اننمامها الكاملوك يراً ما كانل دازعج 

ذهققب رفققاقي و ،مرضققل .ننققمامكاققل قققد اديققذ  قققرار اال 1994)فققي عققام  حيقق  دقققول  ،ن سققها

 (.فانبل ك يراً من الرفاق ،بقيل في البيلو ،ورفيقادي إلى التدريب
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دسقاعد و ،البؤسقاء ك يقراً وحاونقنً دحقب ال ققراء و ،جيهقا  ييصقينً هادرقنً لطي قنً الرفيقن كانل 

  .ارودامي ثقافتها باستمر ،دطالع ك يراً  .أساةيرهموأقوال األقدمين والقصص قراءة دحب اير. ال

لكاهقا  ،ةلبه الزواج ماهقاورغم دقرب ابن خالتها ماها و .لم درض بالحياة العادين كحياة والديها

إّ  حقب  ...لقن أدقزوج)  هقيالعشقق بمعاقاه الكبيقر كمقا دققول  بعد د كيقٍر ةويقٍل دصقل إلقى حقيققن

 .(الكبيرالعشق  وبااء الوةن هو ،الشهداءوالوةن 

فقي و  .ماطققن كقوجراول عاليا  بين الجماهير فقي ديريقك جيها  في االشهيدة الرفيقن ياركل 

دربه سبي حوالي ووناضلل ضمن الجبهن في القامشلي  ،اننمل رسمياً إلى الحزب 1996عام 

  .1997خريف  نمك   ينددريبتقلي دورة ثم انتقلل إلى ساحن القيادة ل .سان

 ،وصقول إلقى سقاحن الحقرببعد االنتهقاء مقن التقدريب دعبقر الحقدود مقع مجموعقن مقن الرفقاق لل

فتعقود ، دُصاب الرفيقن بجروح في ققدمهاو ،ولكاهم في الطريق يقعو  في كمين الجيش العراقي

 .دانم إلى ال وار في الجبالو ،1998وبعد ثالثن أيهر ددخل الوةن  .للعالج والمداواة

الشقعرين دنقمها إلقى مجموعقن مقن الكتابقا  و ،أثاقاء عبورهقا نهقر دجلقن دكتقب رسقالن لعارلتهقا

 .درسلها لهمو ،الزهوروالتقارير و

أ  دققرأ عقن فعلقى أمهقا استشقهد   إ   وصقين م ادهقا أنقه قبل وداعها األخير دطلب من والقددها 

جيها  دحب هقذه الشهيدة كانل ، حي  قهرما والرفيقين هايم  دقرأ قصيدة كتبل عنو ،حيادها

 .يتااميينيالصمود كأمها  ال و ،كما دطلب ماها عدم البكاء .القصيدة ك يراً 

بهدياا  حتى الشهر العاير من عقام التابعن كقليم ( في ماطقن متياا بقيل الرفيقن جيها  )أولين

لققم  ،بتطويققق مجمققوعتهم PDKالحققزب الققديمقراةي الكردسققتاني بشققمركن  أثاققاء قيققامو 1999

سقدها الطقاهر بالقابلقن قامقل الرفيققن أولقين بت جيقر جف ،ليقروج مقن الحصقارلوقل للهم ا يتسن  

، كققي ال دقققع أسققيرة فققي يققد البشققمركن، الققذين هققم مشققهورو  ك يققراً اليدويققن مققع رفيقققين آخققرين

  باعتداءادهم على الاساء ومعامالدهم الدنيئن معهن.

هي مليئن بأمل خالص يعبها مقن دنقا االسقتعمار و ،الحياةالرفيقن الشهيدة أولين هكذا وّدعل 

رفققاق بققه  يقسققم ،زال قبرهققا موجققوداً فققي متياققايققالو .العبوديققنويلققف الرجعيققن وكققل حمققاة التو

 .حتى الاصربعدها المسيرة في ستمرار االدربها على ورفيقا  

كمقا كانقل دحقب  .ثلوجقهو  الرفيققن جيهقا  كانقل دحقب فصقل الشقتاء رغقم بقرده أبقي أ  نقول 

  .دزين ص حا  دفادرها بهاو ،الورود ك يراً واألزهار 

دشرح و ،دطلب فيها االننمام ،رفيقن جيها  مسودة ستن دقارير قدمتها إلى الحزبقد دركل الو

باكضقافن  .االجتمقاعي فقي كردسقتا وللوضقع السياسقي يقامل مع دحليل  ،حالتها فيهاووضعها 

 الكردين.وكتبتها باللاتين العربين كانل التي مجموعن من القصارد أنها دركل لاا إلى 
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قالققل أنهققا فيققورة باباتهققا التققي ناضققلل واستشققهد  فققي سققبيل دحريققر أثاققاء محاورداققا والققددها 

 .ونهج القارد آبوأنها ملتزمن بطريق الشهداء و ،وةاهاويعبها 

مر  بها الرفيقن جيها  عاقدما كانقل ضقمن ال عاليقا  فقي ماطققن كانل حادثن األم قد رو  لاا و

يالي المقاةرة ةرقاقا بقاب أحقد في إحدى الل"  لي ذا  مرة قالل جيها )  حي  قالل ،دربه سبي

كقا  و .المطقرولم يسقتقبلاا رغقم البقرد و ،لكن صاحب البيل ةردنا ،البيو  في مديان دربه سبي

المطقر مقن الحتمقاء بهقا لرفيقتقي واضقطررنا أنقا  .هااك مجموعن من األيجار قريبقن مقن البيقل

د األبقواب فقي وجقه أ  دسق مدعاة لألسفو ،حقاً إنه موقف صعب ".حتى الصباحالازير الهاةل 

 .(إيجابيادهوما علياا إال أ  نتحمله بسيئاده و .يعباا ولكن هذا ه. الكرامنومن يريد لك الحرين 

مرفققن  ،الحريقنوهذه الكلما  التي داقب  بعشقق الحيقاة  الرفيقن جيها  لقياا بين ص حا  دفتر

  م لايرهاأ لهادلك الراين ال نعلم إ  كانل و ،براين عالين مرسومن بين الجبال

 

 الحرين

 

  .  ستمو قالوا

 راهاوا على السقوة 

 أحيا في كل البيو  رغم كل الرعود س  قلل

 دارالسأرفع كلمن الحرين في 

 سوف دمو   قالوا

   مودي خلودقلل

 اليلود مقاومن و

 المقاومن حياة و

*      *        * 

 

  للرفيقن جيها  الرقيقنهذه الكلما  نعرض لكم كذلك 

 

 ؟ دعلماا من الحرما ماذا 

 ...قيمن الوةن

 ؟ األلمومن الجو  

 ...جروح اآلخرين
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 ؟ التنحينومن ال داء و

 ...قيمن الاصر

 ؟ من الشهادة

 ...الحرينومعاى االستقالل 

 ؟ العبودينومن االستاالل 

 ...قيمن اكنسا 

*   *   * 

اسققتمعل إلققى و ،الكتققبلكققن الرفيقققن جيهققا  ةالعققل الك يققر مققن  ،رغققم عققدم اسققتكمالها لدراسققتها

نهققا إثققم  .بققدأ  دكتققب األيققعار باللاققن العربيققنو ،فتطققور  ييصققيتها ،المحاضققرا  العديققد مققن

  .بدأ  دكتب بهاو ،أجهد  ن سها ك يراً حتى دعلمل لاتها األم

مققزين بعلققم  وهققوبقققى ذكققرى عاققدها يكمققا أنهققا أهققد  أمهققا مققع بعقق  حاجيادهققا دفتققراً صققايراً ل

ERNK.  

  كلما  عنبن الدفتر ذاك نقتطف من

 

 .عليك أ  دااضلي كي دصبحي الرقن بالحياة التي ةلبتها الرفيقن زيال و ،الحياة جميلن

عليقك أ  دكقوني مردبطقنً أك قر  .م لقك إّ  البكاء غير الرقق بقأمّ  .ال أريد أ  يأدياي خبر بأنك بكيل

 مردبطققو  بالحيققاةألّ  هققؤالء العظمققاء  ،سققماوبيققا الرفيقققن زيققال  و ،الشققهداءوبيققا الحققزب 

التققي  ،(ني مااضققلنً م ققل األّم الروسققيّن )بيالجققيكققو .كريمققنضققحوا ألجققل حيققاٍة و لدرجققن الهيققام،

 ...  .الودا  .جاهد  ك يراً وناضلل 

 ...الوةن حياة

 الحياة أمل هدف و
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