
 

 

 

 لمحة عن حياة الرفيقة هيلين

 

مكافحة تربي أوالدها على معنى ولدت وترعرعت في كنف عائلة وطنية  هيلين الرفيقة

 الوطنية واالرتباط بالقائد.عرق الجبين، وتغرس فيهم روح 

وضمن أجواء المجتمع الكررد  الر   كراا دائمرات تحرت ليرر العبودضرة واالضرتهاد كالرت 

تلجررإ ىلررى االرتبرراط بررالحيم الرر   ضم ررظ  –رغررم كررظ ال رررو   – الرفيقررة هيلررينعائلررة 

 ردستاا حرة.عقيدتها وأحالمها في بناء ك

تفتحت عينا الرفيقرة هيلرين علرى تهريتها سرالا سرنوات دراسرتها االبتدائيرة، ومرن أهرم 

صفاتها ألها كالت تدوة في الته ضب والهدوء، وكاا الجميع ضحبولها، سرواء صردضقاتها 

 أو معلميها. ك لك كالت في المرحلة اإلعدادضة التي أتمتها بنجاح كبير حتى المرحلة ال الوضة.

ت العائلة على القوافظ األولرى مرن كروادر الحريم، فكالرت لقترة تحروا فري حياتهرا. وأرادت االتحراد مرع ىرادة ال رعب تعرف

بتعرفها على مبادئ الحيم وأسالته المميية المعتمدة على الجهد والعرق التري كالرت تراهرا أسراس النجراح فري أ  عمرظ. 

فرري صررفو  الحرريم، وتامررت بالنهرراا النياسرري فرري منتقررة  مررن دراسررتها، وال رطررت ال الررع ع رررلهرر ا لررم ت نرره  ال ررف 

 القام لي تبظ توجهها ىلى ساحة الوطن، وشاركت في جميع الفعاليات والن اطات في ذلك الفترة.

مع ت اعد الحرم وحملة االلهمامات الواسعة لمت رغبتها، وألحرت علرى تلرك الرغبرة بالهرمامها ىلرى صرفو  الحريم. 

. ولتيجة ىصررارها فري الوصروا 1990 لدالات شعبنا في مع م ألحاء كردستاا، وذلك في عامترافقت تلك الفترة مع سره

 ىلى لهج القائد في سير الكفاح، وتعمقها في مبادئ الحيم لتحرضر المرأة، أصبحت أك ر عنفوالات وىرادة ىلى جالب هدوئها. 

ي القلروم. كالرت تنترا بالقليرظ، وتنرتج العمرظ كالت تتقبرظ الم راعب بابتنرامة ليررة، وكالرت صرادتة لبيلرة ذات برراءة تهر

 الغيضر. كالت م قفة، وملمة بقراءة الكتب، وذكية، ول يتة في فعالياتها.

، وبعد دسولها كردستاا الجنوبية، شاركت في الفعاليات النياسية فري مدضنرة دهروي هري وال رهيدة 18/3/1991عام في 

" في ساحة جنوم كردستاا، PAKؤسني "حيم الحرضة الكردستالي لوجاا. كالت الرفيقة هيلين والرفيقة لوجاا من م

 حيع استارها الحيم من بين رفيقاتها لتمييها ب قافتها الواسعة وتدرتها على ىتناع الجماهير، فنالت ىعجام الجميع. 

بالهررمامها ىلررى جميررع فعاليررات الحرريم ول رراطاته أدبتررت ألهررا تررادرة علررى أا تكرروا ترردوة فرري أصررعب الميررادضن. لرر لك تررم 

 استيارها لتإس  مكالها في ىضالة غرزاا فيما بعد.

كاا حلمهرا أا تررك كردسرتاا حررة ضرفرر  علرم الكررد عليهرا. كالرت جدضرة فري مواتفهرا، وترد ذكررت فري ىحردك رسرائلها 

  للعائلة:

)ىلنا حتى اآلا ال لنتتيع أا لقوا ألنا ألراس شررفاء، أللنرا حترى اآلا لرم ل رظ ىلرى بنراء وطرن منرتقظ. فرنحن ال لنرتحا 

الحياة أللنا ال لملك شيئات من تيمنا اإللنالية. ولكننا اتتربنا من موعد االلت ار، ومن موعد شروق ال مس الحمراء. فهرا 

منرر  دالدررة ع ررر سررنة تنمررو لتتحرروا ىلررى شررجرة  APOبقيررادة القائررد الع رريم  PKKهرري اليرروم البرر ور الترري ألقتهررا حركررة 

 لالستقالا والحرضة، وها هي األزاهير تتفتح، وت رق ال مس لتب رلا بميالد ضوم جدضد، أال وهو ضوم الن ر األكيد(.

لرت فري رسرائلها تناشرد العائلرة كالت الرفيقة هيلين م اا الفتاة ال ورضة التي تنلحت بفكر القائد وبإضدضولوجيرة الحريم. كا

 وتحع أفرادها أك ر على االرتباط بالحيم، وتناشد والدتها لترفع من معنوضاتها. 



: )أمي، ألت اليوم أم ال ورضين أللك أعتيت أبناءي لل ورة. وأعر  الك ال تب لين بإعتاء تقوا ال هيدة في ىحدك رسائلها

أعتت أبناءها لل ورة. كولي دائمات األم ال ورضة التي ال تب ظ ب يء في سبيظ  اآلسرضن. ألت لنت األم األولى واألسيرة التي

 الوطن، واجعلي من عائلتنا عائلة دورضة وسلية من سالضا الحيم(.

الرفيقة هيلين تعاظمت توتها وعتاؤها بالهمامها ىلى الك ير من العمليات العنكرضة، وتقلدت العدضد من المراكي القيادضرة 

حيم. كالت تائدة في العمليات العنكرضة، وتعاظمت توتها، وباتت تادرة على ك رف م تترات العردو لتنراا بين صفو  ال

 من أهدافها الق رة، وأتنمت على عدم التوالي عن القيام بواجباتها ىلى أا تحقا آماا شعبها في الحرضة.

 م،1995/  6/  3مرن بردليس بترارض   مرن رفاتهرا ورفيقاتهرا مرع الجرير التركري علرى مقربرة   27وفي اشتباي عنيرف مرع 

التحقت الرفيقة هيلين ورفاتها النبع والع روا بقافلة ال هداء، لت ظ هي وهم ىلى المجد والنمو وال لود، ولينرتروا 

 بدمائهم عنوالات جدضدات للمقاومة والحرضة التي ال تناا ىال بنكب الدماء التاهرة. 

، ضهرع عليهرا أبنراء شرعبنا هنراي الباترات مرن تررم بردليسارات ل عبنا في ترضة هك ا غدت تبور هؤالء ال هداء البررة، من

 أكاليظ اليهور في األعياد والمناسبات لينت كروهم في كظ عام وضقنموا لهم بإلهم باتوا على العهد معهم.
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