
 لمحة عن حياة الرفيق خيري

 

مديورة ا رشيريويا الباريخيرةب شبرر أبصر الرفيق خيرري الور ر ع رر بررا  

شوررع عاة ررة   ويررة فليرررة الحالررةب  باعببررار  أشبررر  برعرررا الرفيررق فرر  

أفراد العاة ة،  شما بش ن العادة،  وظراً ل ظر ع المعييية الصرعبة  برر  

 الدراسة ف  المرح ة اإلعدادية لمساعدة األسرةب

الحرب  عرا   أثواء عم ه ف  مديوة اللامي   بعرع ع ر بعر  موالر   

 ،  اوبلل بعد ذل  ل عمل ف  دميقب  هوا  أيلراً بعررع ع رر بعر  الرفراق الحرببيين، 1983

  من خالله  بعرع ع ر فشر الحب ب 

 بمررا اورره شرران مثررال اليررا  الشررادا الرر  و ،  شرران رمررب الب  لررة  فلررد  ررا  برربع  ال عاليررا  

 الس ريةب  السياسية ف  مديوة دميق،  شان ص ة ال صل بين دميق  الحد د

أ جرالنب  هرذا  شان الرفيق  ريباً جداً من ساحة الليادة،  شان له يررع ال لراء باللاةرد عبرد ه

 حررد  شرران شافيرراً إلشسررابه معو يررا  عاليررة فرر  الش رراا  الولررالب شمررا اسررب اا الرفيررق خيررري 

 بيخصيبه الب  لية  بمعو يابه العالية أن يجعل من عاة به أشثر العاةال    ويةب 

شرران الرفيررق فرر  ذر ة ويررا ه عورردما بعررر  لالعبلررال ع ررر أيرردي  رر ا  األمررن السرر رية فرر  

 مو لة اللامي  ،  حش  ع يه بالسجن خمس سو ا ب 

للد شان رمباً ل ع اء داخل أس ار السجن،  شان يل   ببع  الويرا ا  البوسريلية برين الرداخل 

  الخارج،  بعر  ل بعذي  بسب  ذل  أشثر من مرةب 

شرران الرفيررق يمبرراب بيخصررية   يررة   ياديررة،  ظهررر  هررذ  الخص صرريا  عورردما شرران يمررارس 

عم ه ف  شثير من األحيان بمبادربه اليخصيةب شان حريصاً شل الحرص ع ر  ري  الحرب ،    

يدخر جهداً ف  ا سب ادة من شل اإلمشاوا  المب فرة  خ ق إمشاوا  جديدةب أبردا شثيرراً،  ظهرر 

إلرر حرد د سراحة   ما شران يلر   ببجهيرب مجم عرا  اليربا ،  يلر   ببسرييرهذل   الحاً عود

 ال  نب 

 بعد المراامرة الد ليرة لرد يرخص  اةردوا بعرر  الرفيرق  وبشاسرا  و سرية حرادة ش يرر  مرن 

الرفاق،  شان بأثر    ياً بحشر   ربره مرن السراحة  مرن الليرادة،   اصرل الرفيرق عم ره إلرر أن 

  بعرر  لالتبيرال ع رر أيردي مجم عرة مرن الخ ورة الرذين براع ا البحق بساحة الر  ن،  هورا

 أو سه    يمه  ل عد ب

عهداً ل رفيق أووا س ع ووظع  وبيل ميراث الخياوة من باريخ يعبوا،  سوليع  ي  الولرال، 

  ول ي ميراث الملا مة الب  ه  إرث يعبوا وح  البحرر  ا وعباقب 



 عاش حببوا حراً شريماًب 

 أ جالن، رمب ولالوا  رمب حرية يعبواب  ذ اللاةد عبد هعاش  اةدوا ال

 رفاق السالا
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