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الرفيقةة عةةدالت ررعرعةت فةة  ريئةةة نرعيةة عمةةر عاكاةة فقيةةرة ع ا ةةت 

وء رسة   ة المد يةةعلةم رةد     األراضة مصدر رزنهم عاى فالحةة  

افرها عنفت رجا   العاكاة رالعم  ف  حالتهم المعيشية عمنذ  عومة أظ

الرفيقةةة  عمنةةذ رةة رها  ا ةةت المعيشةةية أعضةةاعهم لتحسةةير األرضةة 

فارها  ا ةةت رعةةالم المشةةا   رالعقال يةةة عمةةر رةة عز يةةة هادكةةة عةةدالت

 ها عهة  عارجاه العاكاة عرةدير ؤةؤ ةالمسؤعليع ا ت رمتاك رعح مر 

 عرغةم عةدت روا ةد الرا ة  فة  األ ةرة  ا ةت داكمةاط نةدعة عرايعةة ل  ةرة األ رةف   الكبيرة ا ت 

 أل هامميزة  ريةالقعرحترت الكبار عرح  الص ار ععالنتها ف   حنو ة ا ت  تعاأل األبعرقوت ردعر 

عداكما  ا ت رقف رجا   الحة  عركةره البارة   حزا همعأ عأفراحهم ا ت رشارك القرعيير همومهم 

 إلةىععرةات الحةال رهةا  ع ثيرا  ا ت رح  النظةات فة  البيةت عاألرفال المظاوتع ا ت رتعارف مع 

 عاةى فكةر الحةزب عؤةيئا فشةيئا رريقهم رعرفتععر رعرفت عاى الرفاق الفعاليات ف  المنطقة  أن

عنسةمت عمتهةا  ارنة  القامشاوالعزاء ف    يمةا دمجت مع الحزب عالرفاق عارخذت نرارها رحت 

 أعطةتع مت ا مها عاى ا م الشهيدة عدالت عمر راك الاحظة  األرضرترك  الحها عاى  ن الرأ

 عرأسمنطقة الدررا ية الفعاليات ف   ررتيسيرفوف الحزب عنامت  إلىنرارها النهاك  عا ضمت 

الجمةاهير عالمؤيةدير لاحةزب عرعامةت القةراءة عالكتارةة ع ا ةت  أحبتهةاالعير ع الل فترة فعاليتهةا 

عالعررية رطالنه ععندما  ا ت رر   الر اك  مر الةورر  ا ةت رةزير ر ةاكاها  الكرديةرجيد ل تير 

 ا ةت  فإ هةا ارة  ها عرفة ا ت لرالورعد عاليا مير الورر عرعاريرها ععرفها لورر علاورعد 

ع ا ةةت مقولتهةةا  عرةةورها فةة  ال نةةاء  مياةةة عالرعما سةةية عاألحا ةةي رمتاةةك المشةةاعر  ؤةةاعرة

ال  أععرقطةةع عالنةةتكم مةةع الحةةزب  يومةةاط  يةةأر ع ا ةةت ركررهةةا داكمةةا عرقةةول  ةةوف  رةةان  الشةةهيرة

عةدالت  فيقةةالر ة ةرذه  ا ةت عرةيتها ع حةر مةر  ا بنةا  أالبيةت عهة إلةىرسمحوا رد ول الرفةاق 

 .عر دماكها الطاهرة  تخاى علر الحكيمةن  سير  اف نيادرها  عاهدها رأ
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