
 حلة عن حياة الرفيقة سلطان برجم

 

تنحدر الرفيقة سلطان" برجم" من عائلة وطنية وثورية متحمسةة اتاةا  

والقوميةةةو ومنمنةةة بفهةةدافوا ال وريةةةق لةةنل  فقةةد  ا ةة  القضةةية الوطنيةةة 

لعائلتوا ووسطوا االجتماعي التفثير الكبير في تكوين شخصةيتوا ال وريةة 

والمتم لةةةة فةةةي  ضةةةافة  لةةةه  ةةةااتوا ولصائصةةةوا الناتيةةةةاإلوالوطنيةةةة ب

 ا دفاعوا وحماسوا الكبيرين منن  غرهاق

ريةة  او ةدوا التابعةة لناحيةة ميةدا ا فةي هةن  في ق 1973ولدت الرفيقة سلطان" برجم" في عام 

المنطقةةة حيةةط الطبيعةةة لذبةةة وجنابةةة والتةةي تعكةةي وتم ةةق فةةي شخصةةية الرفيقةةة سةةلطانو فقةةد 

وبشةو  وهةا ئ  ئا ة   ةاحبة وجةر بةرو  عاش  طاولتوةا حيةاس سةعيدس بةين نحضةان عائلتوةا

و ا   تتمتة  بةن اح حةا  وحسةن التصةرك فةي   يةر مةن المواقة ق وعنةدما بلغة  السا سةة مةن 

عمرهةةا  للةة  الرفيقةةة  لةةه المدرسةةة االبتدائيةةة و رسةة  المرحلةةة االبتدائيةةةو فقةةد تميةة ت بةةين 

ا جعلتوةا  ائمةا فةي نقرا وا من التذمين بن ائواو ومشةار توا وا ةدفاعواو هةن  الخصةائي جميعوة

المقدمةةةو لقةةد  ا ةة  الرفيقةةة محبوبةةة مةةن قبةةق الاميةة  مةةن المعلمةةين والتذميةةن و الةة  الشةةوا س 

االبتدائيةةة بامتيةةامو ثةةم  للةة   لةةه المرحلةةة اإلعدا يةةة و رسةة  الصةة  السةةاب  لكةةن ال ةةروك لةةم 

الدراسةةة تسةةاعدها فةةي ن مةةات  راسةةتوا اإلعدا يةةة علةةه الةةرلم مةةن رلبتوةةا الشةةديدس فةةي متابعةةة 

والتعلمو ثم لا ر عائلة الرفيقة  لةه مدينةة حلةح بح ةا  عةن العمةقو وفةي قلة  الوقة   ا ة  نفكةار 

 تنتشر وتتصاعد ن  ر ون  رق  PKKالح ب 

تعرف  الرفيقة سلطان  له فكةر الحة ب مةن الوسةج الامةاهيرا ثةم ا اةنب   ليوةا وتعرفة  ن  ةر 

بعةةد نن تسةةرب  هةةن  الماةةاهيم  لةةه نقها وةةا علةةه نفكةةار حةة ب العمةةات الكر سةةتا ي وتةةفثرت بوةةا و

ق فقةةد  شةةط   الةةق 1987  قةةررت الرفيقةةة سةةلطان اال ضةةمام  لةةه الاةةن" فرقةةة   ةةرا" فةةي عةةام

 الح ب وبدنت تفلن  ورها وتبني قاتوا فنيا  وسياسيا  وثوريا  وح بيا   الق الارقةق

  جةاه س فةي تخطةي  حةو بعد فعاليات طويلة  الق الارقة نحس  الرفيقة في  اسوا بف وا ن بح

يديولوجيةة الحة ب فةي شخصةيتواو نمستويات نعله وموام ن بر وقل  بعةد نن  ضةا  وا تملة  

تحةةا  العنةةدها قةةررت الرفيقةةة وبكةةق حةة م اال ضةةمام  لةةه  ةةاوك الكةةريذ فةةي جبةةات  ر سةةتان وا

 ق 10/3/1992 رار في عام  باعاليات الكريذ بكق 



الوطن بع ة  رسةالة تقةوت  ن نحذموا وبعد نن و ل   لهوبونا االلتحا  تكون قد حقق  ج ح م

 وار والو يان والابات وها ن ا في قمةة ألفيوا:" لقد الترق   ق الحواج  والحدو  واجت ت  ق ا

 جبات  ر ستان المنيعة والمقدسةق

بحرية ن  ر من نا مكان ألن الوطن يحضنني ويحمينيق هنا الةوطن الةنا حضةن  وونشعر بفمان

 ن  التاريخ واألبطات ون تا  الحضارسو يستحق نن  داف  عنوا و قةدم الةدم والاسةد البشرية و

الةدفا  عةن علةه  ني مصرس ن  ر مةن نا وقة  مضةه روح من نجق  و وا و عذح مادهاو  وال

شةعح و رامةة نمتةر وماةد مبةا ئيق سةفقدم  اسةي الأل وةا تم ةق  الوطن واالستشوا  عله نرضوا

ألفار حريةة نمتةي  باللون األسو دو سفلسق هنا التاريخ المكتوب ضحية للوطن والحرية والما

 وللبشرية جمعاح"ق

لطةورسو  وفي ن  ر مناطق العمليات حساسةلقد حارب  الرفيقة برجم في  ق بقعة من  ر ستان 

لشوا سق  ا   محاربة قويةة وشةااعة وجري ةة ولو ا    ائما متحمسة وملومة للروح الوطنية 

 ص والحريةو هنا اال دفا  والحما  جعلتوا تخةاطر ن بةر المخةاطرق ونليةرا  لذإلتعشق العمق وا

بوةةدينان" منطقةةة  -قةةدم   اسةةوا قربا ةةا  للشةةعح والةةوطن واستشةةودت فةةي قر  جبةةات  ر سةةتان

   ق شوداح  ر ستان وسطرت نسموا في مقدمة تاريخ 2000 ارا 

صةيتوا الصةامدس رلةم  ةق  ا   شمسا تسط  في سماح الوطن لتكش  للعةالم عةن حقيقتوةا وشخ

 نسةةمات الربيةة  الوا ئةةة لتنيةةر بوةةا قلةةوب  األجةةواحالمحةةنق و ا ةة   لماتوةةا الاميلةةة تتةةر   فةةي 

المعتمةةة بشةةائر  صةةر فةةي يةةوم ربيعةةي  واأليةةامالمذيةةينو وترسةةلوا لنةةا وسةةج العوا ةة  ال لايةةة 

 ةوتوا الاميةقق   لةهعن التغريةد لتصةغي  نحام مشمي مشر   وجووا الاميقق حته البذبق 

الحريةةو تغنةي لة،رلو للةوطن  تن رها  عروسةة  ننطلب   ن وا ا   تغني للحح والحرية حته 

  نوالحريةو للعاشقين مم ومينق و ا   تقوت  وما" لنوا لةي نا نلنيةة تحبو وةاو ون ةا متف ةدس 

 روحي الستمت  بوا رلم ظلمة القبرق  لهستصق  األ وات

 نلنيةالرفيقة الغالية عله قلوبناققق في  نيتواك  ائما وفي  ق شيح  حن سنبقه عله العود  تن ر

" و لما  ق  نوتار العو  وبدنت ن غةام الكلمةات الداف ةة تتولةق  "Merga soreمير ا سور " 

يعكسةون مشةاعرهم و الموةم عبةر هةن   أل وم ائما يغنون  واأل را  ق  ر ا عاشقق  نعما في 

نبةو قيةان " تكمةن الةروح الشةاعرية فةي نعمةا   ةق  رمنةياكةر األو  مةا قةات المواأل غةامالكلمات 

ق   ر ا حته شيولومو فوم يملكون القدرس عله المواجوة بتحويق  الموم ونح ا وم اله فةن سةام 

و نسةلحتومو نمهةارهمو ن وارهميغنون ببسالة وهدوح لكق شيح حولومو و يا وم شذالتومو    وم

 يتةةدفق مةةن مشةةاعرهم الرقيقةةة" والرفيقةةة بةةرجم  ا ةة  ليةةولومققق ويغنةةون للشةةااعةو و ةةق قلةة 



فوةةي  ر يةةة لنةة  لو يا وةةا ورفاقوةةا وشةةعبواو ولنةة  للابةةاتققق ن وةةا  ةةديقتنا ورفيقتنةةا   ةةنل 

 قاألبدية

الان والانان هو تةاريخ شةعحو  ةاقو  الة منو الصةورس الحيةة البةارمس للحقيقةةق وطبيعةة بةرجم 

اعرو فلم تكن تحيا مشاعر لا ة شالم و ظوارلقلح ا نعما  ا   الصد  والعمق واال ب ا  من 

 ضيقة فحسح بق  ا   تتحله بمشاعر عامة شاملةق

علةةه الةةروح الوطنيةةة التةةي ا تسةةبتوا مةةن العائلةةة فةةام ا ت لةةديوا الةةروح  ترعةةرت الرفيقةةة بةةرجم

جةق نمةن القيةو  والسذسةقق  اضةل  مةن  األرلو سةع  لخدمةة القضةية وتحريةر  ن  ةرالوطنية 

اسةةتوعب  معةةا ي وماةةاهيم الحةة ب  أل وةةاوالعبو يةةة  اإلقطاعيةةةماتمةة  مةةن  ةةق ظةةاهر تحريةةر ال

 السنين لتلت م جروحر التي طالما عا ه منواق نمرالتعالج الماتم  من  ننونرا ت 

الةةةنا رنتةةةر فةةةي حةةة ب العمةةةات  األمةةةقالحريةةةة مسةةةتودفة  نحضةةةان  لةةةها ضةةةم  الرفيقةةةة بةةةرجم 

مكا وا في الارقة الانية فرقة   راق شار   في عدس واحتل   1990عام  نوالرالكر ستا ي في 

 نبنةةاحالك يةةر مةةن   عاةةابمناسةةبات وحاةةذت ح بيةةة بانوةةا و ةةوتوا العةةنبو وبةةنل  حةةامت علةةه 

مم قةةا جةةدار الصةةم  ومطبةةا القلةةوب  األجةةواحالشةةعح بصةةوتوا الةةنب الر ةةان الةةنا يصةةدح فةةي 

ومةن التاةاك الامةاهير حولوةا  ا ة  والغبطةة المعنويةة الحقةةق  ل،مقالمنشدس   ل،رواحومنعشا 

 قفف  ر ن  رتكتسح الروح الحماسية والحيوية الدائمة للعطاح 

حاةذت  و قامةةالةوطن لعةرل  شةاطاتوا الانيةةو   لةهتةم تكلية  الارقةة بالةنهاب  1992في عام 

و وبسةةبح هةةن  ال ةةروك لةةم  السةةمر للشةةعح وللرفةةا ق وحينوةةا  ا ةة  فتةةرس ا ةةدال  حةةرب الانةةوب

وجةرق لةنا اضةطرت الارقةة لذ ضةمام  ن مةقالمومة الملقاس عله عاتقوا علةه  ن احرقة تستط  الا

رفاقوةا بكةق ثقةة   لةهالم هةن  الحةرب وماسةيوا وا ضةم  بةرجم  عرينوةا وشةار توم  األسو   له

 ورتوةا التدريبيةة  نتمة ربةو  الةوطنق بعةد نن  نحضةانمسيرس الاةن الحقيقيةة فةي  إلتمام و را س

ساحة الانوب لتشةارك   لهت بعد ا تواح الحرب المن ورسو قهب  الرفيقة برجم التي  ا   قد بدن

بانوا الحر في سبيق الحرية التي  ا   تنةا ا وتغنةي لوةا  ومةاق وفةي الانةوب لةم تتخةق الرفيقةة 

ثةرت بةذ ي باسةم" فرقةة مي وبوتاميةا" التةي نسةيي مر ة  فنةو بق ساهم  فةي تفبرجم عن فنوا

الم ةات مةن المقةاتلين  و وا ضةمنطقةة  ةوران فةي الانةوب  ر سةتانهير محدو  في وجدان جما

 والمقاتذت 

له  ةاوك الحة ب تلبيةة لنةدائوا للحريةة وتةفثرا بغنائوةا ال ةورا الحماسةي الايةا ق وا ضةم   

له ساحة القتات لتوحد الصوت والروحو العو  والسذحو ولتنا ا بصوتوا الةداف   الرفيقة برجم 

لةه عشةق سةرمداو ولكةن فنوا   رل والوطنق لقد حول وا لتحرير األالحنون وبصوت بندقيتو 

  باسةدها استشةودت الرفيقةة بةرجم فرحلة 29/11/1999ق فاةي عةام هنا العشةق لةم يةدم طةويذ  



شاار وجبات الوطن وظةق  ةوتوا الةداف  يشةدو  البذبةق فةي قلةوب وبقي  الروح ترفرك فو  ن

جيةةات بةةرجم  اسةةوا  لةةه شةةمعة تنيةةر  رب األواق لقةةد حولةة  الرفيقةة  ةق مةةن عرفوةةا وسةةم   ةةوت

اسةقو والتةي ال يمكةن وسةو  والبحقيقية التي ال يسير فيوا سةو  األالقا مة وتدلوا عله طريق ال

 نن تكون مقيدس بالسذسقق 

 

 2002مالة  وت الحياس  ر في ا 


