
 الشهيد شرفان

 شجاعة وتضحية متفانية شمخ روباروك لمقاومتهمالرفيق شرفان 

 

أن الشهههاده  ههب البحههل عههن ال اههود دون الحاجههة شهههود 

لشههيد ا بدمههه يشههدون لهه بههاللك  نهها  ههب نفدهها تشهههد 

وثيابههه والقهههيس ا ندههانية التهههب يفهههد  بالاتههه وروحهههه مهههن 

أجاها، لاللك فإن الشهيد   يموت بل يعهي  فهب ضهمير  هل 

ٍد مهن فرد من أفراد الوطن وفب  ل شبر من ترابه و هل وا

وديانههه ودهههوله وجبالههه و اباتههه ودههماحه، فهههو الحيههاه 

وال اههود والعةمههةل و ههل شههعن يجعههل مههن الشهههاده ميراثهها 

وإرثا له فب صراعه ونضاله من أجل نيل الحرية والتحرر 

ثاة فب ن ميت ال نضاه بالنجاح والنصر، وادرا ا من الطايعة الثورية لاشعن ال رددتانب والمت

د الوطنب آبو جعل من الشههاده عشهقا يتدهابق اليهها أبنها   هالا الشهعن الهال  ك ك وبقياده القاح

ناضل طويال من اجل الوصول الى الحرية والتحررل والرفيق الشهيد شرفان الهال  ادرك حريهة 

الوطن والشعن   يهاتب إ  بهدما  الشهبان مهن أبنا  ها، فقهرر الوصهول الهى العةمهة بالمقاومهة 

 ب دبيل وطنه وشعبهلوالتضحية بأ اى ما يما ه ف

طبقة، نشأ وترعرع فب احضهان عاحاهة  فب ديريك قرية 1967ولد الرفيق الشهيد شرفان عاس 

اجتماعية مايحة بالتناقضات ا جتماعية والديادية، ل ن إرادته انتصرت عاى وطنية وفب بيحة 

ومهار  الفعاليهات الديادهية بايمهان واراده راده ة  1989 ل اللك فتعهر  عاهى الحهعن عهاس 

ل ههن نتيجههة  صههرارئ الههداحس عاههى الههال ان الههى الههوطن حيههل الحههرن الدهها نة لياتحههق بابطههال 

مرحاهة  1991دردة ال ريالل فابهى الحهعن طابهه فهب عهاس المقاومة ومدردة ردل ا ندانية م

 ال ونة والجي  التر بل الوجود والالوجود ضد حرن

ونةههرا لمهها  ههان يمتا ههه مههن حمهها  وجههرأه وعشههق لاحريههة والشهههاده شههارك فههب ال ثيههر مههن 

 العمايات العد رية البطولية فب الشمال والجنونل

ر هب، وبعهد ا نتهها  مهن امحها   هالئ القطعهة وفب أثنها  تطهويقهس ال تيبهة عده رية لاجهي  الت

العد رية وعند العوده وقعوا فب  مين نصبه الجهي  التر هب ادتشههد الرفيهق شهرفان بعهد ان 

 29/9/1992لقن العدو دردا فب البطولة والمقاومة وروى بدمه الع هب تهران روبهاروك فهب 

 ال الدينلو تن بدمه صفحة جديده فب تاريخ المقاومة لاشعن ال رد  فب دجل 



تبقى شعاتك مضيحة  اى أنع نعا دك أيها الرفيق الشهيد شرفان و افة شهدا  الحرية والتحرر

فههب دههما   رددههتان وان ندههير عاههى دربههك حتههى تحقههق ا  ههدا  التههب ادتشهههدت مههن اجاههها 

  ولتبقى الشهاده عشقا وارثا لالجيال القادمةل

 

 2007ما  الشهدا  العدد الثالل" شيالن" 

 

 


