
 الشهيدة وارشين

 رمز لنضال المرأة الكردستانية

 

يقول القائد العظيم: ان غالبية شهدائنا هم في عز شبابهم وفي العشرينات 

فهؤالء ذوو قلوب طاهرة ونقية النهم ادركوا الحقيقة من اعمارهم، 

وارادوا تطبيقها وضحوا بانفسهم من اجلها وهم الذين غرسوا االنسانية 

الرواح والقلوب في وقت لم يكن يعترف فيه احد والشرف وكردستان في ا

 بحقيقة كردستان.

والرفيقة وارشين هي واحدة من اللواتي غرسن االنسانية والشرف وحب كردستان في نفوس 

ابناء شعبهم، فكانت فتاة مناضلة وجريئة وقامت بتحطيم قيود العبودية التي كبلت المرأة 

 PKKمها الى صفوف حزب العمال الكردستاني الكردستانية عبر تاريخها الطويل بانضما

 ser sereلتناضل من اجل حرية المرأة واستقالل الوطن، وكانت تؤمن بالثل الكردي الشهير: 

cı jıne cı mere. 

ولدت الرفيقة وارشين في احدى قرى كردستان الجنوبية، ضمن عائلة وطنية قدمت واحدا من 

وهو الشهيد الفنان دجوار. تربت الرفيقة وارشين  اوائل الشهداء في هذا الجزء من كردستان

في كنف هذه العائلة الكادحة التي تعيش من عرق جبينها تعرفت على فكر الحزب من خالل 

العائلة ودرست االبتدائية في مسقط راسها واثناء دراستها االعدادية استشهد شقيقها" 

من العدو الهمجي وانضمت الى  الح اخيها وتنتقمدجوار" فتركت الدراسة واقسمت ان ترفع س

وتلقت تدريبا سياسيا وعسكريا في أكاديمية معصوم قورقماز عام  1988الحزب في عام 

. واللحاحها المستمر وطلباتها المتكررة لدخول الوطن لبى الحزب طلبها، فدخلت الوطن 1990

للمرأة الكردستانية وشعب مة في العام نفسه. فكانت مقاتلة حقيقية تسعى لحياة حرة كري

كردستان وكانت مثاال للشجاعة والبطولة، وقد شاركت في اشتباكات عديدة مع العدو الغاشم 

اثناء مسيرة نضالها، وبرهنت للعالم اجمع ان المرأة الكردستانية ال تقبل العبودية، ولقنت 

، واكدت ان المرأة القوات الفاشية دروسا لن تنساها، فادخلت الرعب والفزع في أرواحهم

 والفتاة الكردستانية تصل الى حريتها ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني.

وفي احدى المعارك البطولية ضد جيش العدو في منطقة" غرزان" وبعد معركة تاريخية 

تردد يالتحقت الرفيقة وارشين بقادة المسيرة الوطنية وغرست روحها في نفوس أبناء شعبها ل

 ت الحياة على وجه البسيطة.ذكراها ما دام



عهدا لك ايتها الشمعة التي اضاءت دربنا ان نسير على خطاك ونحقق الحرية التي ناضلت من 

 أجلها ونحرر وطن االباء واالجداد ) مهد االنسانية من اعداء االنسانية(.
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