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 تشووو يل الحةوووارة وتمووودمها مرتاطوووا با   وووا يةتطوووور المجتمعوووا  و

 وو  ديموموة الحيواة  واموتمرار افو  مهمان  والطايعة فهما عنصران 

الملو  والتولملم مو  الطايعوة العمول وف ري وعمل  من صون    تاج جهد 

بودد موا بوين  حةوارة فو  منطموة مزبوتاميوا ولأ ت ت و  بهذه الماادئ 

الديممراطيوووة العلميوووة مهووود الحةوووارة  زالوووتالنهووورين فهووو  الا وووت و  

المعادلوة  ف ا تالمجتم  المتطور والمتمدم والذي يخدم الفرد ف  رميه وتمدمه و دة و وال لمية

مون حيو   فو  تمويوة وتطوور وتمودم  الوج المجتمو  أمامو عنصور  ا   وانالمع ومة الفرد أي 

 ف ا وتالوذي يمووم بموا يتطلو  منوه تلوج المهوام  ا   وان فهنالوج وا م ا يةح   الحاجة  ا دارة

الت  الا وت العمول المودبرة  مو جا للفتاة المتحملة للم ؤولية تجاه أمرتها مثا  والرفيمة رومت 

المعلموة التو  لوم والا ت خير مثال على  أشمائهاالايت وتربية  وإدارة ا م ا يا للعائلة من حي  

والمدو ة بودما  أ اول  اليد ال ردية المتوارثةبل تلمت الهاما من وح  التمتعليم ف  المدارس  تلق  

التابعوة لمنطموة عفورين فو   اطلو عمالرفيموة روموت فو  مريتهوا  أبنا  شعانا المعذب الا ت و دة

 .1963عام

ديوة عاديوة وتعرفوت علوى فتوا  الر اللي وترعرعت ضمن عائلة وطنية الادحة وعاشت طفولتها 

 وذا  فو  الحوزبف ور  ا شروف الرفاق المدامى الذين ي تةالت  الا ت تالعائلة ضمن  الحزبف ر 

الرموالة التو  يحملو وا  ة يوعلوى  وؤ   الرفواق  ما عرفتتوعندما من العزيز من وطننا  الجز 

 م ومعورفتهم عون الثو عونه ت لدمتف ارولما ا  م  نا  رعبمعا ا  الشع  ال ردي  وا تمامهم

لتعور  علويهم والتعواون معهوم ثوم  (جا ودة)موة يفه  الت  شجعت شوميمتها الرفيموة فيودان والرف

ويتطل  منها من ضرورا   يلزمل   تموم بما  ماألال ردية لغتها  ةاللغتعلم تادأ ب إنعلى  أصر 

 .1987عام صفو  الحزب الت  تنتظر ا ف ان أ ةمها إلى المرحلة 

وممارمة  شاطا  فنية لألطفال  ةاللغالفعاليا  والنشاطا  من تدري  وتعليم الافة ف  وشارالت 

 إدارةخارجهوا الا وت موندا مويوا لوالوديها فو   أوالعائلوة  إفورادالا ت تمدم الم اعدة لمن الان مون 

جياشوة بولن تخولهوا عاليوة وعاطفوة العالمة متحلية بروح وطنية  لئللم االعائلة ووض  الحلول 

بمون لت وون  ئموة محودودة تتحلوى بوروح التةوحية أ  موا لوديها مون مووة وطاموة  صوىأمتمدم  إن

فودا  ال آيوا  أمومىشعانا و يمثلون  أبنا صفوة من شهدا  الردمتان الذين يعتارون مامها من 



ممه بلحر  من النور ف  تاريخ دوره ودون ا أدى إ ا إ الفرد ف  الردمتان  إ  ا يةولن ت تمل 

   .الردمتان

يامو  التحموت بلالاديميوة معصووم مورممواز د بعود دورة مون التودري  ال  12/8/1992ام فف  عو

التحمووت  1992صوور  الثيوورا بوولن تلتحووق ب وواحة الوووطند ففوو  أواخوور شووهر أيلووول والع وو ريد أ

ب وواحة الوووطن وشووارالت فوو  حوورب الجنوووب وبعوود ا توجهووت إلووى بوطووان  جاوول جووودي وب ووتا 

ابهوا عنود    حة الجنووب  بهودينان  الواري ومتينوا   لوى مواإا تملوت   1995والارما وف  عام 

اللغوة ال رديوة إلوى أ لهوا فو  عفورين ووصوفت لهوم فيوه جاوال الردموتان للوطن أرمولت رموالة ب

وفخر وا بموا تناضول مون أجلوه والورود والالوط وأعربت لهم عن أعتزاز ا ن الم  وة بالياممي

رومت مثا  وأ مو جا لأل ةااط والنظام  ف  مايل شعاها المم م إلى أربعة أجزا  الا ت الرفيمة

والان فمد ا لحياتها أثنا  أدا  للمهوام المتاليوة التو  يطلو  منهوا فلوم تتمواع  روموا  يوموا عون 

ت فووق موفوح متينوا مناضلة الرفيموة روموالا ت  هاية ال 1998عهد ا وم مها لشعاها فف  عام

 ف  حملة التمشيط وغدر الشتا  والثلج الذي   يرحم.


