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 ،قطاعيةركز كبرت في واقع مثقل بالمفاهيم اإليوالدة الشهيدة ن

 ،عشر من عمرها تزوجت في الخامسة .والثقافة العلم بعيدة عن

وتحملت بعد وفاة زوجها عملت لوحدها  .رزقت بستة أوالدو

 ما في وسعها كل بذلتدها، وفي إعالة بيتها وأواللية والمسؤ

عملت في  .دهم الى الطريق الصحيحارشإلتربيتهم تربية صالحة و

نهلوا ما المدارس ليا هأوالد وأدخلت ،العدس جني القطن وحصاد

استطاعة األم المضحية في لكن الظروف المادية حالت دون  .العلم والمعرفة يريدون من ينبوع

  .اسةالدر فيأوالدها  استمرارالنجاح ب

ولكنها كانت  ،الصعوبات والحرمان خالل مرحلة الطفولةالكثير من عانت  الشهيدة نركز

ستقامة والصدق واألخالق تمتاز باال كانت .ةيالدراسالمراحل  رفيقاتها في محبوبة لدى

  .الحميدة

، ودخول الرفاق الكوادر ردستانكالكردستاني في غربي  وعند ظهور طالئع حزب العمال

الرفاق في  البيوت التي دخلهاتلك  منواحداً كان بيت الرفيقة نركز  ،الى كل بيت نالحزبيي

  .صفوف الحزب الى نضمامالرغبة الجامحة للرفيقة نركز باال ، فتولدت1988 بداية عام

ها إلى صفوف انضمامبشأن مع والدتها األمر وتناوله الى تباحث الرفيق نركز بادرت 

ولكن أرجو أن  ،نضمامك  ا أن أكون عائقاً أمام ال أريد) :ة كالتاليالوالدفعل رد  فكان الحزب،

 .القرار(هذا تخاذ الية في وتكوني على قدر من المسؤ

كان له التأثير ما وهذا  ،درجة كبيرة من الذكاء وحسن السلوك نركز كانت على الرفيقة نإ

في المنطقة لها عب حترام الشافقد حازت على  بالرغم من صغر سنها. فعلى محيطها كبراأل

 التي تحيطها. 

وسأدافع عن هذا لي، بتربيتك  ألكون الئقة جهدي سأبذل قصارى :كانت تقول لوالدتها

 . الف السنينآالشعب الذي لم يذق طعم الحرية منذ 

منها لى طلب وبناء ع ،ها في ساحة النضالئبقاعلى سنوات ثالث مرور بعد و ،نركز الرفيقة

العسكري في أكاديمية معصوم لتدريب ا وأختها نوجان الى ساحة لرفيقة نركزاذهبت  ،لقائدل

 قورقماز، التي كانت في منطقة وادي البقاع اللبنانية. ذهبت لتكتسب روح الجسارة والكفاح،

  .تكتسب الشخصية الحزبيةلو



 كان ال .وربطت طموحها بالحرية ،المناضل الثوري الرفيقة نركز كل صفات كتسبتا وفعال

  ها الكردي المسحوق.شعب من البحث عن حريتها وحريةلها بد 

ثقة أن الوقت اوكانت  ".خالل الحرب سيفتح طريق الحب والحرية من" دائماً: كانت تقول

تلك  الكردي، شعبناالحرة بين صفوف الحياة الرغبة الجامحة في التمتع ب نبعاثاهو وقت 

  غصة في قلبه وحلقه. ، وبقيتالف السنينآرافقته منذ  التيالرغبة 

آمنت به من عقائد ومبادئ، الى ساحة الحرب الساخنة لتطبق ما الرفيق نركز نتقلت ا

  .كردستان جبال بكفاحها العسكري المقدس على ذرىنضال  من بدأت بهولتتوج ما 

 التركي فيالجيش  ضد قواتاألنصارية حدى العمليات البطولية التي قامت بها قواتنا إوفي 

بعد أن أبدت أروع صور المقاومة الرفيق نركز  ستشهدتالتابعة إلقليم بهدينان، اكاري  منطقة

  .حظة األخيرةلوالفداء حتى ال

الذي  شعارإلى آخر نفس فيهن. كان ال ،ورفيقاتها هيالشعارات،  ترديدهالقد ذكر رفاقها 

 هتفت به وأغمضت عينيها على صداه: 

 .ة مستقلة(عاشت كردستان حر ،بوآالقائد  )يعيش

  .متناهيةالوالغطرسة ال التعجرف أروع المقاومات ضدالرفيقة الشهيدة نركز بذلك جسدت 

 ".الخلود يكمن في الموت ألجل القيم المقدسة" وكما قال القائد:

 .الحرة الحياة أنتم صانعوألنكم  ،فعهداً منا أن نبقى سائرين على نهجكم
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