
 الشهيدة شرفينعن حياة لمحة 

 

 لبت وسارت وصنعت الحياة من الموت ومنحت الحرية لشعبهافالرفيقة شرفين آمنت 

 

الحياة مدرسة تعلمنا العشق والهوى في  سيبيأ  ن يحييا الحيياة الحيرة ال،ريمية  فمين 

واإليسايية. ومن لم يعشق الحياة الحيرة فلين ي،يون ريديرا عشق الحياة عشق الوطن 

هذا العصر الذي ايقلبيت  بالعيش. هذه ه  الحقيقة الصائبة للعيش بشرف وكرامة ف 

فيه المفاهيم ر سا على عقب وف  وقت بات فيه االيسان ال،ردسيااي  ال يعيرف معنيى 

للحياة والعشق ل،ن مج ء حزب العمال ال،ردسااي  وبقيادة القائيد االيسياي  اليوطن  

فسيها ال تعيرف آبو الذي رسم الصورة الصحيحة للحيياة وكيفيية السيبيأ اليى ييلهيا ب،رامية وشيرف الن ال ييور ي

تيييوي اليييه. ف،يييس بااليسييان ان يحيييا دون  ن ي،ييون لييه وطيين ييييوي  ليييه  معنييى للعشييق حاييى تبنيي  لنفسييها عشييا

ولياعلم العشق والحياة بشرف وكرامة. وعلى هذا فان الرفيقية شيرفين الاي  ر ت  ن العشيق الحقيقي  يمير بحيب 

ة مين المقاومية والميوت ولاصيأ شيعبها اليى الوطن والشعب فسيارت عليى هيذا ال رييق وصينعت الحيياة الحقيقيي

 الحرية الحقيقية.

والرفيقة شرفين من عائلة الشهيد المقدام اسماعيأ قائيد قافلية شيهداء الجنيوب  عائلية مفعمية بيالروي الوطنيية 

تيثرت بف،ر حرية الحياة والعيش بشرف وكرامة بف،ر" اسياقلل وحريية االيسيان" حييت اسيا اعت الرفيقية  ن 

فقيد  1998سية الفعالييات السياسيية بيين الجمياهير اها بالروي الثورية بقراءة  دبيات الحيزب ممارتصقأ شخصي

ياضلت بح،مة ورزايه ضد الخصوصيات القديمة الا  كايت مورودة بين صفوف الجماهير واع ت واخذت منيه 

وبييذل زادت ميين اصييرارها لخييوا معركيية البنيياء بعلمييية  فالاحقييت باكاديمييية معصييوم قورقميياز وتلقييت دورة 

رف ال،ثييير ميين آل اليييه فشييعبها ميين موسيي  وهمييوم وبييروي عييال ميين وتعيي 1991تدريبييية سياسييية وعسيي،رية 

المسؤولية وكيس السبيأ الحأ. ل،نها ر ت  ن سعادتها وحلمها لن ياحقق ولن ي،امأ  ال بمقارية القول مع العمأ 

فباشيرت السيرهلدايات  1991ر  ولقرارها لبى الحزب طلبهيا فاورهيت اليى سياحة اليوطن والفعأ ويايجة االصرا

  لل،ريل والشعب ال،ردسااي  االب .  فاضات االس ورية ف  مرحلة واليا

فقد كايت تاميز باالخلق الثورية العاليية وكاييت ميثل يحايذى بهيا بيين رفيقاتهيا  رفيقية مثقفية واعيية وم يحية 

وفي  ’ تقدم العون والمساعدة والنصح. وشارت ف  ال،ثير مين العملييات الب وليية ضيد الجييش الاركي  والخويية

في  من قية ه،ياري في  ربيأ كياتو  1998احدى العمليات العس،رية عندما قامت الجيش الارك  بحملة تمشيي ية 

مارينوس اساشهدت الرفيقة شرفين مع ثماييية رفييق وقعيوا في  المحاصيرة والا وييق  وبعيد  ن  بيدوا مقاومية 

ايت ان الفاياة ال،رديية قيادرة عليى ب ولية ال مثيله له. ويالت شرف الشهادة ف  سبيأ الوطن والشيعب بعيد  ن اثب

 صنع الحياة الحرة لوطنها وشعبها وعلى صنع المعجزات.

فعهيدا لرفيقانييا الباسيلة والب ليية شيرفين علييى ي،مييأ ويصيون رسييالاها رسيالة ومبييادس رمييع الشييهداء. وسييا أ 

 ريةمقاومة الشهيدة شرفين شعلة تنير درب ي االت المر ة ال،ردساايية ف  مسيرتها من  رأ الح

 عاشت الرفيقة الشهيدة شرفين

 عاشت المر ة الحرة.

            رفاق الدرب.



 

 


