
 ال فرق بين السالح والفن وسأحارب العدو بفني

 

 

هةاا الخةط الةاس رسةم   -إن خط الرفيقة محاذية للخط الفاصل بين كردستان الشمالية والجنوبيةة

 لاا تربى أهل المنطقة -العدو والقوى العظمى التي حكمت المنطقة وعملت على تقسيم كردستان

جنوب. ومةن هنةا أشةأ بةين أبنةا  يومياً إلى اليوم الاس يلم شمل األهل بين الشمال وال على النظر

 المنطقة الروح القومية منا زمن.

في هاا الجو ولدت وأشأت الرفيقة. في هةا  العاللةة الكادحةة المشةبعة بةروح الوونيةة والقوميةة 

 معها روحها القومية والوونية. تكبرت وكبُر

إلةى دراسةتها فةي  وأظراً لظروف العاللة المادية، اضطرت الرفيقة إلى العمل مع األهل باإلضافة

المدرسة االبتدالية. وكاأت المحور بين رفيقاتها في المدرسة، حية  كاأةت تملةن مةن النشةاو مةا 

يكفي لتعليم جميع زميالتها في المدرسة حب الوون والتضةحية مةن أجلة ، كاأةت تةدرب األوفةال 

فعاليةات الفنيةة، ، وأضافت إليهةا المن عمرها، تعمل دون كلل أو ملل، تهتم بالبيت والدراسة معاً 

تزرع الةروح الوونيةة فةي البيةت والمدرسةة بتحركاتهةا وكالمهةا المفعةم بالوونيةة باإلضةافة إلةى 

أعمالها الفنيةة، محبةة ألمهةا جةداً، وتعتبةر األم هةي الرمةز المقةدث وهةي تماةل األر  والةوون 

 والكرامة، شجعها أهلها في عملها وأضافوا إلى معلوماتها ما كان ينقصها.

كاأةةت تحضةةر االجتماعةةات الحزبيةةة وهةةي فةةي الصةةا الخةةامت االبتةةدالي واأضةةمت رسةةمياً إلةةى 

وأظراً لروحها القوميةة لةم تةتمكن مةن متابعةة الفعاليةات وأصةرت علةى  1990الفعاليات في عام 

بالرفةاق  1992حية  التحقةت عةام  االلتحاق بصفوف الكةريال، ولةم يقةا أهلهةا حةالال دون ذلةن،

وشةاركت فةي الفعاليةات  فةي كردسةتان الجنوبيةة، 1992أحيا  أةوروز عةام  وشاركت رفاقها في

 (مسةرح -دبكةات -"كاأةت تعطةي الةدورات الفنيةةنأ اأيالفني " مركز الموزوبوتاميةة فيالفنية 

مبةةةادا والةةةروح الوونيةةةة، إلةةةى جاأةةةب ذلةةةن ممارسةةةة الفعاليةةةات بةةةين الألوفةةةال وتةةةربيهم علةةةى 

 شعبي يؤثر ب  الشعب. وأسلوبل فعا أسلوبالجماهير،حي  كاأت لرفيقة 

. وأحقةةا النصةةر "العةةدو بفنةةي سةةأحارب حيةة  كاأةةت تقةةول دالمةةا  "ال فةةرق بةةين السةةالح والفةةن

 والحرية لشعبنا.

لتكمل وظيفتها ، روت تراب كردستان بدمها الطاهر في عةام بعد ذلن توجهت إلى ساحة الحرب،

   في منطقة متينا. استشهدت وهي تنادس 1995
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