
 

 

 لمحة عن حياة الرفيقة ميهان عباس

 

 

بعد استشهاد اختها نويلة طلب األب من أفراد اسرته على أنه يجب أن ال نترك سالح الشهيدة 

 على األرض، بل يجب على أحد من أفراد االسرة أن يحمل سالح أخته.

بعد على أن تكون هي من تحمل سالح أختها الشهيدة وبالفعل  الرفيقة ميهانعندها أصرت 

ق على هذه الساحة وبسبب كثرة اطقرارها مباشرة انضمت الى الفعاليات الحزبية في عدة من

 نشاطها وتنقالتها بين مدن اعتقلت ثالثة مرات على أيدي المخابرات السورية.

وفي كل مرة كانت تعتقل كانت تزداد حماسا وأيمانا بالحزب والقائد كانت تكثف نشاطها أكثر 

الشهيدة ميهان قد التقت بالقائد عبد هللا أوجالن عدة مرات وفي كل مرة من األول. وكانت 

ساحة الوطن ذلك لتنتقم من العدو وتأخذ منه  تقابله كانت تطلب منه السماح لها بالذهاب الى

ثأثر أختها الشهيدة وثائر كافة شهداء الحرية.وكان القائد ال يوافق على ذهابها الى ساحة 

العمل التي تقومين بها هنا عمل كبير بل  يا رفيقة ميهان : أنتت مرةالحرب حيث قال لها ذا

 يساوي عمل أربع رفاق يعملون في ساحة الحرب.

وبسبب اصرارها أراد القائد آبو في أحد االيام أن يأخذ رأي أحد الرفاق حول موافقته أوال على 

 ذهاب الرفيقة ميهان إلى ساحة الوطن فاجاب ذلك الرفيق بالنفي.

من ذلك الرفيق كثيرا حتى وصل االمر بها على أن ال تتكلم مع  الرفيقة ميهانعندها انزعجت 

 ذلك الرفيق لمدة ستة أشهر.

وبسبب طلبها المتكرر من القائد على أن تلتحق بصفوف الكريال لبى القائد طلبها عنها فرحت 

هنا قد تعلمت مهنة التمريض بابا أنا  :كثيرا وقبل ذهاب الرفيقة الى ساحة الحرب قالت لوالدها

وقد وافق لها وذهابي إلى ساحة الوطن ساقوم باسعاف الرفاق الجرحى وأداوي جراحهم.

 والدها على ذلك بعدما أمن لها كل ما تحتاجه هناك.

قام العدو بحملة التمشيطية واسعة في شمال وجنوب كردستان،  1997/ 27/7عامفي 

 نا في تمشيط الدبابات.في منطقة متي الرفيقة ميهاناستشهدت 

الى قافلة شهداء الحرية، بعد ان حققت حلمها ولم تترك سالح  الشهيدة ميهانانضمت 

الشهيدة نويلة وسالح شهداء الحرية على االرض. بل التزمت حتى آخر رمق. نعاهد الشهيدة 



ميهان وجميع الشهداء أن نكون ملتزمين ومرتبطين بنهج القائد والشهداء والشعب الى 

 تحقيق السالم والديمقراطية.

 

 

 عائلة الشهيدة

 


