
 املنيعة من  فاطمة

 

 :املرسلني أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل باسم

 وبناتي، أبنائي اجملاهدين إخواني اجملاهدات، وزميالتي أخواتي الوزيرة، اجملاهدة أخيت

 .فقط الكلمات بعض ألقول اليوم أمامكم أقف أن الشرف لي

 العدد من الرغم فعلى الصحراء، من اجملاهدات األخوات حضور لعدم األسف أشد أتأسف بداية

 خالل من امللتقى هذا يف اليوم املمثلة وحدها هي غرداية والية أن إال الصحراء لواليات الكبري

 بل ال الثورة، يف تشارك مل الصحراوية اجلزائرية املرأة أن ليس وهذا فقط، اثنتني أختني

 اليوم وأنا .كله الوطين القطر عرب األخوات مجيع شاركت مثلما الثورة يف شاركنا فلقد بالعكس،

 إىل تندوف من الكبري اجلنوب وأمثل اليوم، حتضر مل اليت اجملاهدة الصحراوية املرأة هذه أمثل

 أن تستطيع الذي بالشيء اجمليدة ثورتنا يف الصحراء يف املرأة شاركت لقد نعم .متنراست

 .للمجاهد املالبس هناك املرأة صنعت فلقد .كثرية ووسائل عدة، بطرق وذلك به تساهم

 " وصنعت املاء، بواسطته اجملاهدون يستخرج الذي مرت 300 الـ ذو اخليط صنعت كما

 العالوة العدوة، العقال، الغرارة، العدة، :صنعت كما اجملاهدون، فيها يشرب اليت "القرب

 .اجملاهدين إلخوانها تصنعه كانت اليت هي الصحراوية هذا فكل .للمجاهدين

 حبال وحتمل ظهرها يف القربة ختفي كما صدرها يف وختفيه اخلبز وتطهي تعجن كانت كما

 يف لكنها احلطب، جتمع خياهلا احلال تلك على يراها ومن الصحراء، يف وتسري احلطب، وبعض

 إىل تعود ثم الفارغة األواني وتأخذ الزاد، هذا عندهم فترتك اجملاهدين، لقاء إىل ذاهبة احلقيقة

 سيحلون ضيوفا نإ هلا ويقول زوجها فيأتيها .حيدث مل شيئا وكأن احلطب حتمل وهي بيتها

 األكل يكون أن املهم أكل، بالبيت يكن مل إذا تتصرف أن وعليها األكل هلم فتحضر الليلة، عندهم

 .للمجاهدين حاضرا

 لو ألنين نفسي، عن لكم أحكي وال الثورة أثناء الكثري وقاست عانت الصحراوية فاملرأة

 الذي العمل إن ثم اهلل، رمحه شهيد زوجة فأنا واآلثار اجلروح بأعينكم لرأيتم كتفي لكم أكشف

 اليوم وأمثل جماهدة فانا قبل من لكم قلت وكما .فقط اهلل سبيل يف به قمت إمنا ،آنذاك به قمت

 .الصحراء جماهدات كل

 

 وشكرا  عليكم والسالم

 


