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ولدددال الددددهياة ( فو دددنة مدددة باللدددة مطعمدددة  دددالرو  ال   يدددة 

مددن   لهددا و اهددب لهددا  للكددواتصددطب  الصددطال الحددت وا   ددرا  

 اد بالل هدداذ تال وجددو  ددد س وم   دد ذشخصددية مميددية  ددين أمددر

القددري دددا ل  قددري ةددليمة ومدد  ةذ وتحددل المجريئددة مددة الحيددا

ح د ة مدم محيقهداذ المعاملة الخالي وال ر ية والعلميةذ  مياة األ

اهب مج هاة مة دفاة ها  أ   هاذ ه  أيضاً وال اس وأهلها أ  ب 

ت مدد  يددةذ  اهددب    ددا المر لددة ال اه ةمر لددة ا   االيددالا مددن  دداءً 

:" هعدد  يددا أمددةييي نددحيي أهج   ددة مددة الحيدداة لهددا لدد ت مددده فو  ددين دفاةدد ها وأبمددات ال يددبذ

 وتعذ ب معة ولكن األ  ا   ر هة  ردة ان"ي

تعرمددب بلددا مكددر  ددي  العمددات الكردةدد اهة بددن  ريدد  فمالهددا مددة المافةددةذ مافةددب أد يددال 

 اهدب  ذوتعمقب مة مكر وأياي ل جية الحي  ومكر القالدا ب د  الحي  وهقاشال مك طة مم فمالها

وتر ديل بلدا   دا  الم دالة الدخصدية مدة ذ ج مم والمرأة مة مكر القالا ب  ترى أن  رية الم

مددن جميددم ال دد ا ةذ ي لل عددرع بلددا المج مددم الكددرد  ردةدد انييي لمدداتا الم ددالة الدخصددية 

مة  ميهاذ ألن المج مم الكردي اهحل من  امة ال  ا ةذ أفادل أن تخل  شخصية جاياة وال عم 

 مم  قري بلميةيالمج  تاتها ومة ال الم وتغير

لدد  تكددن  دديقة األمدد ذ  ددل الم طاللددة ال عيدداة بددن ال دددا   تميدديل  ح هددا الدددايا للحيدداةذ الحيدداة 

تدداترل  دخصددية  الحيدداة أجمددل شددةء مددة ال جدد دذم م ددا أن   ت  هددة الحيدداةت  العكددو و اهددب

مدة  يداته وأم ذ لهذا  اهب ت ا ل من أجل تحقي  بماله  الدهياة  يرمان وشهااء الم ققة   يراً 

هط ها ةد ع  مة الحياةذ و اهب ترة  خاف ة  ردة ان بلا دماترها وبلا األفضذ  اهب تق ت

   هة  ياتة إ   ا ة دهادذ  ي ها ةا  ن مرتا ة الضميريأتم ا أن   ت أل ح   ك مة ي   ماذ

 ذأ دااً  لد  تكدن تحدت ال لد  بلي ا أن هافس  ة هك ن لاوة لجيل الم د ق لذ و اهب تؤ ا دالماً أهو

مة الم ققةذ الحي ية طعاليال ال عا تلك اهضمب إلا بلي ا أن هافس  اللغة األ ذ  و اهب تق ت أهو

 واة قابب أن تطرض   ها وا  رامها بلا الجماهيري

ذ ادبدة لدة  دالخيرل ل بيا ه فوز  ي   وا ا جاءل إلا ال يب ل لب يا أمها وأ يها ولالب ألمها 

وهاجحدة مدة   دادةيجت أن أ د ن وول لة هللا ي مقكذ مقالب أمها لماتا  لالب ةاتهت إلا مهمة 

مدن المح مدل أن أخدرن مدن مهم ةذ مهة مهمدة تافيخيدة  ال  د ة لدةي   أبدرع م دا ةدام لذ 



ولكن أظدن أن تحاث معة  ادث أو أي شةءذ  ي ها ةيك ن م ل   يط و اون مع اييي ال يب و

هد فوز"  مدة بيدا تدافيخة " بيدا  اأن شداء هللا دداا ةد رى  عضد ر مدن تلدكم تة ةديك ن أ  د

يي وت  در ه رة ال داع وبا  الع دة إلا هذا الم يت وهدذ  الم ققدةيخرجب من ال يب وهة ت  ر 

  18/3/1991 ان تلك   افيخ بقف إلا أخ تها  كل  راءة و

ع دكرية  ال ياةدية وال لاوفةوإههالها ل  عا م رة لصيرة منو مة األهصافال حقب  صط ع  يث 

ت جهب إلا م ققة زاخد  لممافةدة الطعاليدال  دين الجمداهير ه درا لق تهدا ال ياةدية والطكريدةذ 

حدر  الذ وأندرل أن تدذهت إلدا ةدا ة    دان وجد دي ةدا ة ددطة دليلهدا أ دااً تلدك لد  يولكن 

مددة الجمدداهير  هضددات ةياةددة  ددينها ددلب ب ددكرية و يددث شدداف ب مددة بدداة بمليددال   دداخ ةال

  أ و يجددتأهدون للعاللدة وللدددعت  د  بلي ددا ذ  اهددب دالمدا تددذ ر مدة فةدداللها " إم دا      دان

تققم أخ افها ب ه يييي لري دا ةد حرف  ردةد انيي بلي دا أن هل دة وندية شدهااء الحريدةذ وندية 

م ل   وخيري و ماتذ وأن هخا  لضي  ا   ا بخدر فمد ذ وأن هقد     اج  دا الد   ة والقد مة 

 فة وال  اف"يتجا  ال  

ددعت الومة فةال ها األخيرة لالب:" من أجل دم بك يدا أمدة الح  هدة والغاليدة ومدن أجدل هدذا 

محرو  من أ  ط  ق لو ةالاو يي ةالاو يي ةالاو يي   ا بخر هققة مدن دمدةيي مدم الم ل   وال

ع بلدة   الدام  ايصل خ ر اة ددهادي لكد يي أن   تدذفموب اما تم ياتة لك   ال عادة وأتم ا أن 

 أ لت م ك  أن ت زب ا ال كا ر ألهو ي   برةة وزمامة"يو

 عا مقاومة ب يطة و اهب بخر محقة  ياتها مة ديرة  " أفزفو " شاف ب مة بملية ب كرية 

 قاهريالفول شجرة الحرية  امها ومم ل ال العاو اهضمب إلا لاملة شهااء الحرية 

 وأم يدال  دا تحقيد  بمدات  ةداددهالف ك  دف  لك ولجميم شهااء الحرية أن ه ير بلا د بهااً 

 م  وبخر هطوية تقم بلا باتق ا   ا بخر ف ظالف ال المها  والشع  ا األ ةذ وتل ية 
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