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 الرحيم الرمحان اهلل بسم  

 شهيدة وأول ،1945  سنة قاملة يف سقط شهيد أول وبنت جماهدة فأنا نفسي أقدم 

 وحتى ،قبل أوانها  بدأت الثورة أن تعرفوا حتى وهذا .الرقي بنت جنات هي قاملة يف سقطت

 أخواتي إخواني األسباب وهلذه .كذلك القدم منذ تضحي بدأت اجلزائرية املرأة أن أيضا تعرفوا

 الشهداء تركه يتيم من وكم .يتامى سبعة وراءه ترك استشهد عندما والدي .اجلبل إىل صعدت

 بنت لكم قلت وكما فأنا .أجاهد جعلين الذي بهو السب وهذا جدا، كثريون إنهم قاملة يف وراءهم

 زرعت اليت هي بوعتورة ومريم .وروحي وعقلي بدمي جاهدت ولقد .كثريا اجلزائر وأحب شهيد

 الالتي لألخوات ينادوا مل طوبال بنعبد اهلل  و كايف علي سي األسف ومع .اجلهاد روح يف

 ولكنين .جزائريات وكلنا احلقيقيات اجملاهدات مع نتكلم هلل واحلمد اليوم حنن وها .ربيناهم

 قيد على أبقى ال حتى هنا، موجودات والشاهدات بوعتورة مريم مع استشهدت أنين لو متنيت

 احلي اجملاهد أما عنه يتكلمون ستشهدامل اجملاهد ألن .عين يشهد التاريخ أترك بل احلياة،

 أن الكتاب من وأطلب شخصي، عن أتكلم ال اليوم وأنا. وهو على قيد احلياة بدفنه فيقومون

وهما اللتان زرعتا  الثورة بداية منذمسيكة  و بوعتورة مريمتربيت مع  لقد ،اجملاهدات عن يتكلموا

 أكذب ال حتى أحضر استشهادها مل ومسيكة .يف الروح الوطنية بالرغم من أنين كنت بنت شهيد

 موجو يف مفروش، رجح يف بوعتورة مريم مع بقيت ولقد .القل يف استشهدت بل التاريخ على

 يشهدن اجملاهدات وكل ذلك على تشهد وهي ،اآلن معنا موجودة الزهراء فاطمة وبوجريو

 .عزابة ومن قاملة من نضالي بدأت إذوكل القسنطينيات يشهدن على ما قمت به معهن  .ذلكعلى

 .واجب على شكر وال ،طوبال حورية أقامته لقد أقامه؟ منيف تانغوت  بعزابة أقيم مستشفى وأول

 قيد على أبقى أن أمتنى أكن مل العظيم واهلل .خاصة والكاتبات للعاملات الكالم هذا وأوجه

 لو وبودي .اآلن أمامي أشاهدهم الذين هلؤالء عظيما تارخيا سأترك أقول دائما كنت بل احلياة،

 هذه تما ذهب إذا وحتى ،احلقيقية احلية شهاداتهن تسجل حتى اجملاهدات استدعاء يتم

 بوعتورة مريم إن .كان طرف أي من احتقار أو تزييف هناك يكون فال اخلارج إىل الشهادات

 أكن مل قبل ومن .شريفة عائلة من هي بل مهملة  عائلة من ليست وهي الثورة، أثناء معي كانت

 كممرضة خان المني األخ إياها وعلمين مريم إياها علمتين اليت األمور من العديد أعرف

 بشهادة وهذا علي قرتحا كايف علي والسيد ،هنا موجودات معهن عملت الالتي واملمرضات

 فقالت .مريم مع تونس إىل أذهب أن علي قرتحا - اآلن معنا وجودةامل وزوجته القسنطيين مسعود



 صاخلا مبالي إليها لذهبت تونس إىل أذهب أن أريد كنت ولو ذلك إىل حباجة لست أنا" :مريم له

 فمريم .عزابة يف حيا زالالي وهو هي فسبقته منجلي علي مع اخليل ركبت لقد اخليل بنت وأنا

 املال صاحبة البكالوريا، شهادة صاحبة مريم ...اهلل لوجه مثلها فكونوا كبريا تارخيا تركت إذن

 من مجلأ إنها بل عاملية فنانة ختاهلا أمامك تقف عندما أنها حتى وشبابها جبماهلا ضحت والعز،

 أنا" للجميع وقالت يدها يف والبندقية قسنطينة إىل دخلت يوم أتذكر .الشهيدة مريم إنها. الفنانة

 احلقيقة وقولوا اهلل لوجه الكاتبات أيتها بواجبكن فقوموا ."املرأة أجل ومن اجلزائر أجل من هنا

 .يكتب أن له ينبغي كما التاريخ واكتبوا

 وعلى واجملاهدين، باجملاهدات تعرتفوا حتى لكم أقوهلا أن ديأر كلمةلدي  األخري ويف  

 صونوا :الشهداء وأبناء اجملاهدين ألبناء أقول كما .جماهد بأنه اجلميع أمام يقول أن جماهد كل

 املرضى ليقتل العدو جاء يوم أنه كذلك أتذكر .الرجال أجلها من واستشهد كافح اليت األمانة

 مع واشتبك القسنطيين مسعود سي خرج عنه، مسؤولة حينها كنت الذي باملستشفى املتواجدين

 وقام عارية يومها خرجت ولقد .مجيعا جنونا وبذلك املرضى أجل ومن أنا أجلي من لوحده العدو

 على يشهد والتاريخ .وسرتي بتغطييت التومي حممد وسي الراس كحل اجمليد عبد سي من كل

 .ذلك
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