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 اهلل رسول على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أساعد أنا وبقيت الفرنسي باجليش االلتحاق على أجرب أخي تبسة منطقة يف بسيطة جماهدة، أنا

 صورتي حامال والدشور القرى إىل يأتي كان املستعمر بعدها اجلبل، يف اجملاهدين إخوانه

 التحرير جيش بصفوف لتحقتا  وهكذا تبسة يف بوايتون تسمى جهة يف كنت أنا.عين ويسأل

 وغسلت وطبخت وحرست كممرضة وعملت 6.35 السالح ومحلت العسكري الزي ولبست

 السطوح من علينا يطل املعمرين أحد وكان يبالتعذ إثر جسدي على أمحلها زلت ال وعالمات

 :يقول وكان

 كل تتحملون اجلزائريون أنتم أيضا يقول وكان احلشرات  هذه سأقتل وأنا احلشرات مثل العرب

 وادي تدعى ناحية يف اشتباك فيها وقع ناحية إىل مشينا .ذلك نستطيع ال الكولون وحنن شيء

 املستعمر دخل وملا، املهد يف رضيعها تركت امرأة أن وأتذكر ،املنطقة تلك سكان فهرب العاري

 أن على منهم البعض فراهن حامل امرأة على ومروا ،وقتله فمه يف رشاشا اجلنود أحد أدخل

 هذا !!!ذلك من ليتأكدوا بطنها فبقروا أنثى اجلنني أن على األخر البعض راهن بينما ذكر اجلنني

 خرجت ملا وفرنسا .املستعمرة فرنسا فعلته ما وهذا اجلزائريني حنن بنا األجنيب اللفيف فعله ما

 وهذه !بيننا فيما اجلراثيم من والعديد فارغة اجلزائر لنا تركت لقد لنا؟ تركت ماذا اجلزائر من

 .اليوم حلد موجودة اجلراثيم

 اجلزائر إىل يصلوا أن ويتمنون بل اليوم نعيشه ملا يتفرجون األعداء البحر وراء ومن

 بسيطة جماهدة أني من الرغم على الطريق عن حنيد ولن نتغري لن وحنن...الثاني احلسن ومنهم

 حتى إليه الولوج من فرنسا تتمكن مل ،غار يف استشهد وزعيما شجاعا كان لكنه شهيد وأرملة

 سوق يف خمرجه قاملة يف يوجد الغار هذا تدخل أن فرنسا تتمكن مل إذ يعرفونه ال الوطن أبناء

 اهذ إن هلم فقالوا واخلرباء باملهندسني فرنسا جاءت لقد األرض، حتت مدينة مبثابة إنه أهراس

 من تتمكن مل لكنها بالغاز، تقذفها فرنسية طائرات سبع فراحت األرض حتت مدينة عن عبارة

 .املفقودين عداد يف فكانوا الشهداء بقية أما الشهيد حنن فاخرجنا الغار، حتطيم

 أمحر اجلزائري البرتول أن " بومدين الراحل للرئيس غول دي اجلنرال قال مرة ذات  

     لقد." الشهداء دماء بفضل أمحر لكنه أمحر اجلزائري البرتول إن نعم " بومدين الرئيس فقال

 وملا القبض عليها ألقي اليت األخوات إحدى عن شهيد بنت وهي طوبال حورية األخت تكلمت

 فعلوا ماذا الدم إىل حاجة يف إنين :هلم فقالت املستشفى إىل الفرنسيون أخذها جمروحة كانت



 هلا؟

 .كثري وغريه هذا فعلوا لقد نعم !النار على إناء داخل وضعوها ثديها هلا برتوا فقد

 وسقط منلك ما بكل خالهلا ضحينا إذ للغاية صعبة كانت بل سهلة تكن مل اجلزائرية الثورة إن

 .الزكية الشهداء دماء ننسى لن إننا ننساهم، لن كثريون أبطال خالهلا

 
 

   .عليكم والسالم اجلزائر حتيا               

 


