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   السالمرسول  الشهيد

 

وخاصة عندما يعشق اإلنسان  ،ة والوئامخو  آيات الحب واألأسمى ينشر إنه 

لمظلومين على جدران همسات اما هي إال  ذه الكلماتفه .الحرية والوطن

 في الحقيقةعن بها مصابيح يبحثون  ،يالد جديدبداية م ،الصمت العميق

كواكب يشع منها نور الحرية صباح مساء  ،عالم النسيان والظلم واالستبداد

إذا ما كان اإلنسان قد عاش وعايش الفقر والحرمان  ،قلب مجروح في

حينها . ال بد محروم من ابسط الحقوق والواجبات في وطن مستعمر ،والحنانوالحرية والعطف 

من الموت  صنعيو ،يجعل الجحيم ينقلب إلى جنانكي  ووسيلةبألف وسيلة اإلنسان أن يفكر  إال

يرحل  ،شردياإلنسان جمال الحياة ما دام يقتل ويدمر و يتركلن  .الحرة الكريمةحياة لبنات ال

  .في جحيم حياة المحتلين يوميايبكي ألنه يموت و

فحات الموت اليومية كالبركان الذي يجري في ص استيرالمبادئ السامية قاومت الرفيقة  بهذه

 العظمى. والنصر الشهادةنالت مرتبة حتى  ،ليتفجر في أي لحظة ،عروق األرض

الشعب  ايحيكي و ،كي ال تتكرر المأساةبيمان واستشهد رفاقها البررة الرفيقة  استشهدت أجل

ت حطمالتاريخ العريق. في نعيم الوطن بما يليق به وببطوالته التي طالما عرف بها على مر 

ومزقت ظلمة الليل للخالص من حياة الذل  ،كف القدر علىالقيود المفروضة الرفيقة بيمان 

  .جميلةولتصنع من الموت حياة  ،إلى قالع للمقاومة الكبيرلتحول سجن كردستان  ،والعبودية

الشهيدة تقول عن ان الرفيقة بيمكانت  !في ديرسمبها التي التقت  زيالنرفيقة  وهي ...؟ال م  ول  

وكنت أنظر  ،زيالن الرفيقةعندما كنت في ديرسم أتت )وعن ذكرياتها وإياها في ديرسم: زيالن 

كانت عالقتها  .الحرية رائحةتنبعث منها  ،تبتسم لكل إنسان ،فتحةتإلى وجهها وكأنها وردة م

  .(ومعنوياتها عاليةحميمة مع من حولها، 

معنوياتها وعشقها للوطن  هانهلت من ،زيالنالشهيدة ة مدرس فيالرفيقة بيمان ترعرعت 

نها إ .والثقة الكبيرة بالنفس ،د النواقصاقتناو ،الخالق العلميوأيديولوجية القيادة وتفكيرها 

يجب  لذا .رثها الحضاري لشعبها العريق في التاريخإومن  ،القيادةصفات حميدة مكتسبة من 

   .ما كانت زيالنمثل ،كيف يصبح اإلنسان رمزا للحرية نتعلمن أ



كانت  ،الدنيئة بحقه وحق شعبنا الكردستانيالدولية المؤامرة  ثرإ APO القائداعتقال لدى 

 ، قائلة في القائد:في تاريخ مسيرتها الثورية باأليام الصعبة األيامتصف الرفيقة الخالدة تلك 

  ك".ولذلك من الصعب أن يعيش اإلنسان بدون ،األعلىب والقائد والمثل أنت األ"

 لها:كانت تقول في خاطرة 

 : قائدي

 هللا خلقهكما  اإلنسان

 اإلنسانمالمح  جميلة

 الجوهرجمال  والجمال

 ال جمال المظهر

 الجمالقدس ذاك أ نيإ

 المتكبر المتواضع الصلب

 من خاللكم الحياةعشقت  ألني

 ...؟حبكمأال  م  فل  

 :ف الرحلة الحساسة في حياتهاتعر   ايديولوجي كانت الرفيقة ستيروري واألالث المنطلقهذا  من

على عاتقنا و ،مهمات جديدةأمامنا و ،مسيرة جديدة في حياة شعبنافي مواجهة نحن  وها"

جل إنقاذ مبادئ الشهداء وقيم الشعب أوالتضحية من  التعمقوعلينا  ،مسؤوليات جديدةألقيت 

 ".والقائد

كان مقرراً لها حتى و ،1974عامفي غرب كردستان في قرية عتبة  استير خالدةالالرفيقة  ولدت

تعلمت من الوجع والمرض. هكذا الدائم  والدتهامعاناة ستلم إدارة األسرة لقبل والدتها أن ت

لى أفكار الحزب عام عإلى أن تعرفت منذ أن كان عودها طرياً، روح المسؤولية التحلي ب

 . 1992في عام بعدها، وبالتحديد قتال بساحات ال والتحقت ،1990

في منطقة بوطان منذ ذهابها إلى ساحة القتال، لتكون شاهدة على الحرب الخيانية بقيت 

هناك أربع سنوات ثم ناضلت في ***** ومن ثم خاضت. 1992الشعواء الدائرة في عام 

معا هناك وتوجهت  والتقت بالرفيقة زيالن ومارسا الفعاليات الكبيرمنطقة صوران في الجنوب 

حلمها في االلتقاء بالقيادة لتلقي تدريبها على يديه ولكن نتيجة  لتحقيقإلى ساحة القيادة 

التي اعتقل على أثرها القائد لم تستطع الرفيقة ومن معها إتمام مسيرة  الدوليةالمؤامرة 

لتحقت هناك توجهت وانضمت إلى المؤتمر السادس للحزب إلى أن استشهدت وا ومنالطريق 

نتيجة خطأ أثناء التدريب العسكري وهكذا روت بترابها وأصبحت شعلة تنير  الشهداءبقوافل 

 واالستقالل الحريةطريق 



 أن نسير على دربك ونرفع راية الشهداء عاليا  الشهيدةأيها  عهدا
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