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 شرفين زهرة الربيع أرادت أن تغوص  فوأ أاقوثل  اوش الشوتث  

تربط شوريطث  أحقور الاوصن حوص  ص بيضث  صتتزين كحقثقة سالم 

األفل حيث اشهث القبنأ قن صرا  الجبث   خصرهث صترفرف إلى

الكراقووة صاابووث   صتنسووش ثصوو  ال ووصار صاألبطووث   ووم تحبكهووث 

 أصالدهث األيتثم األبريث   هثصتابس ثث  بأنثق  حصريثت البحر الزر

 إنهث شرفين زهرة البراري صالصديوثن صصوثن ة الصجوصد صالب,وث  

اسوووتطثات أن تحطوووم الحصوووثر الت,ايووودي االجتقوووثاأ صال ,وووثفأ 

القفوورصع ااووى كيووثن النسووث   شوورفين رصا القحبووة صالبووخ  صال طووث  صااخووال  صالصفووث      

إال ببخ  الدقث ، شرفين القؤقنة  صأنهث ال ت طى لقن شث   اثش,ة الحرية صالقؤقنة بأن الحرية

ودت كو   ال,صالوم االجتقثايوة ال فنوة  بثلقسثصاة بين الرج  صالقرأة فأ الحيوثة سوصا   بسوصا ، تح 

فأ كردستثن األجداد  كخلكصاهتدت بشري ة السقث ، صأدركت أن القرأة ق,يدة فأ ال ثلم اثقة ص

 كسر ال,يصد صالصصص  إلى الحرية صأنه ال بد قن نضث  ل صاآلبث  

شرفين كثنت حثقاة ثدر ال صرة قنخ صرختهث األصلى فأ الحيثة، كثنوت ت,وصم بتحقو  القسوؤصلية 

صأدا  الصاجبثت، التأ ت,ع ااى اثت,هث، رصحهث القف قة بثلحيثة ج اتهوث قحبصبوة قون كو  أفوراد 

صال,ووويم ال,صقيوووة صالقبوووثد  ألخوووالل الحقيووودة ات صخ وووثئالت صالال ثئاوووة القتصسوووطة الحوووث  ككووو  

 اانسثنية التأ تكف  لإلنسثن ال يش الكريم صالحرية 

ث نثلتث حمُّ ال ثئاة ص ,تهث خثصة  قن جديهقث  حيث قشرفين صأختهث التصأم كثنتث قحظصظتين ألنه

تاقيووختثن فووأ القدرسووة كووثن الجوودان ي,ووصالن  قنووخ أن كثنووت صووغيرتثن ص هقووث كثنووث ي تنيووثن بهقووث

فأنتقوث قجتهودتثن نشويطتثن صسوتنثالن  ثيود الحيوثة،تتركث الدراسة طثلقوث نحون ااوى لهقث: " لن 

 ديهقث صدفئهقووث ال,وورصي  الريفووأ صال ظقووة صالت,وودير صاالحتوورام " فثلتصأقتووثن كبرتووث ب ثطفووة جوو

، فبدأت  تظهر لديهم بصادر التقورد صالورفع ح,ي,ة القجتقع الكردي ال شثئري تدركثنأصبحتث 

 ضد ك   فكر رج أ تجثه القرأة اثقة  صالفتثة خثصة   ص لاصاثع القشين األسصد

حسم ب  صدي,ة صأخت حنصنة كثنوت سوندا  لوأ صأنوث ف: " شرفين لم تكن أختث  ت,ص  أختهث التصأم

ت,تنووع بفكوور الحووزم  كنووت سووندهث، كثنووت تووصأم رصحووأ، كنووث  نجاووج صننووثثش كيووف نج وو  ال ثئاووة

  صقبثدئه ، كيف نج   ال ثئاة تت,ب   دخص  الرفي,ثت إلى البيت"



: " ت رفنث ااى الحزم اثم  صاندقث ت ق,ت ال ثئاة فأ قبثد  الحزم  1989صتكق  األخت ثثئاة 

فاسووفة ال,ثئوود، أصووبا الرفووثل يوودخاصن إلووى البيووت بوودصن ثيووصد، صحينهووث بوودأت الشووهيدة ص صفكوور

,ووف نف سووهث قوون خووال  كتووم القطثل ووة السيثسووية التووأ كثنووت قتصاجوودة لوود  الحووزم شوورفين ت  

صبدخصلهث الفرثة الفنية كثنت أص  ثفزة لهث تتحكم   بقصيرهث،  م استاقت قجقصاة قن األطفث  

ثررت االنضقثم إلى الف ثليوثت بشوك  رسوقأ،  1990الصغثر لت ايقهم الاغة الكردية، صفأ اثم 

ق صوصم ثصرثقوثز لتكقو  الودصرة  ةأكثديقيافرين ثب  خهثبهث إلى  إضثفة إلى نضثلهث فأ قنط,ة

صخووال  نضووثلهث فووأ لبنووثن صباصوورارهث الوودؤصم  1992 – 1991السيثسووية صال سووكرية اووثم 

بثلخهثم إلى سثحة الشرف، لبى الحزم طابهث، حيث نثضات صثثتات حتى آخر ثطرة قن دقهث، 

لة بصطثن قنط,ة بيت الشبثم إ ر تفجيرهث لغقث  صبخلك انضقت إلى ثثفاة الشهدا  األبرار فأ أيث

 بنفسهث أ نث  االشتبثك قع ال,صات التركية الفثشية 

ي,ص  صالدهث: " فأ البداية لم أكن أريد البنتأ االنضقثم إلى الحزم صالخهثم إلوى الوصطن صلكون 

بهوث  بقوث كثنوت توؤقن استشهثدهث ج انأ شخصث  آخر ل,د أصبحت رجال  آخر صااوى ثنثاوة تثقوة  

  شرفين

نهث الشهيدة شرفين التأ أاطت ق نى  لاحيثة صج ات قن حيثتنث القيتة بهجة صحيصية، أصبحنث إ

لك أصبحت شرفين اتنث صبثلقست,ب  صبق,صلة ال,ثئد آبص كيف ن يش أص كيف سن يش صبخنفكر بخ

الحريوة  خكرنث ب شولنتزين بألصانهث صن بل بشخاهث التأ تصردة قن صرصد الجنثن الخثلدة صنحن 

    بصجية التأ تتجدد فأ ارصثنث قع ك  زهرة تنث  شرف الشهثدة صالخاصدصرصا اآل
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