
 الشهيدة جاهدة

 

 ة الكردية عبر التاريخأصرخة انتقام لشخصية المر

 

ظل رغبة االنسان النبيلة في الوصول الى الحرية هي العامل ت

الحرية ال يمكن الحديث عن االساسي في إنسانيته، ومن دون 

وجود حياة كريمة، هذه الرغبة التي سترغم التاريخ أن تقلب 

 صفحاته السوداء، وينبلج فجر يوم جديد.

فييي معمعييان الصييراق الابقييي والوالييو المتخلييش والميي لم للشييعب 

 ،لكردي وبالتحديد المرأة الكردية التي عانت من اضاهاد مزدوجا

وللمييرأة لييى جانييب العنييش الذييوري وقلييل لكنتقييام لنفسييها إالرفيقيية جاهييدة سييكر الفكيير تجسييد  

ليى إن تصيل عت أمتها ضد الظلم واالضاهاد والعبوديية حتيى اسيتااالكردية عبر صراق مرير أل

والعميييل والتنظييييم فاسيييتحقت االحتيييرام والتقيييدير مرحلييية فرضيييت اخصييييتها المسيييتقلة بيييالفكر 

اة والتقييديع عبيير مسيياهمتها فييي بنيياء المجتمييو الحيير والييواعي وبنيياء الشخصييية الحييرة والحييي

ليى التحييحية ونكيران الييذا  والرفيقية جاهيدة لبييت هيذا النييداء الكريمية وإن تحقييذ قلييل يحتياج إ

ليى عاللية وينيية تنتمي إ والجسد. وضمت بأعلى وأثمن ما لديها وهي التححية والفداء بالرور

لامتهيا ديرييل التيي عرفهيا القاليد عليى أنهيا تعليمها حتى الذانوية في مناقة أ كادحة نقية، تلقت

 باال.بويان وبهدينان، منبو الشهداء األمفتار 

فعالييا  السياسيية بيين الجمياهير، كانيت واياركت فيي ال 1991تعرفت على فكر الحزب في عام 

تتحليييى بيييالرور الرفاليييية العاليييية والتفييياني والخييييرة عليييى حمايييية خييي  الحيييزب ضيييد محييياوال  

ن ترب  يموحها بالحرية فكان ال بد من البحيث عنهيا فكيان أوالمتآمرين واستااعت ين يالتصفو

ال كردسييتان. ونتيجيية علييى قرج جبيي لييى حريتهيياإومنهييا  البحييث عيين حرييية الشييعب والييوين أوالا 

مرحلية  1993ليى سياحة الحيرب السياخنة لبيى الحيزب يلبهيا فيي عيام إصرارها الدالم للذهاب إل

ن تحظيى عليى ثقية الحيزب والرفيا  فيي اك اسيتااعت أالسرهلدانا  واالنتفاضيا  الشيعبية وهني

يميان ال يتزعيزق إولت لصير مما كانت تتمتو به من خصوصيا  ثوريية مين بسيالة وايجاعة و

العسييكرية ضييد الجييي   لييدام فييي تنفيييذ المهييام وايياركت فييي الكذييير ميين العمليييا  الباوليييةاإلو

موعيية الرفيقيية رونيياهي ثيير عملييية باولييية فييي مناقيية بيييت الشييباب ضييمن مجالتركييي وعلييى أ

أن ولعت في األسر وهيي التعذيب بعد من صل نالت ارف الشهادة، حيث استشهد  لمانية األاأل



خييرة وهيي تيردد ميو ة الفداء والبسالة حتى اللحظية األروق صور المقاومجريحة بعد أن أبد  أ

 عاات كردستان حرة مستقلة وبذلل تجسد  المقولة الكردية. -رفيقاتها اعار) يعي  القالد آبو

Ser sere ci jine ci mere-  "األسد أسد أيَّاا كان قكراا أو أنذى" 

 المقاومة حتى الشهادة والنصرنفسنا أن نسير على دربل في أفعهدا نقاعه على 

 عاات ثورة الحرية واالنبعاث.

  رفا  الدرب
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