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 بسم الشهداء بسم الثوار ثورة بسم ال

 

النمور  احهم فداء لهذا الوطن الذي لمم يم   بسم الشهداء الذين ضحو بأرو

أو يحلق فوقه طائ  بح ية ولكمن ماماء الم  ء أو يستنشق عبي  الح ية 

ي تجبم  النبالء ان الشمهداء الاالمدين فمون تنبمو الموروم الحام اء التم

 السممال  شممذع عبي المما الجمموارا علمم  ال حيممس لتسممتبيا فمماائها لحاممائم 

ء الشهداء الذين يصمب  وفممهم بكلاماغ فم ي ة فللشمهداء اكا مة  ال 

وليكموث  لحيماة حم ة ليايمال المامامة اما يالكموث نانما أغلم  امفبمو أل هموقدفية اصو ة كبي ة 

امن الم  ء المذين مخلمو فمي يدة ب ام واحمدة ااع والشهخارطة بين مول البالم أليك ام اكا ا و

حمول البمدو المذي  قامم ابمال ك مفمتاث ورم   إلم قلوبهم فك ة الشهامة وحاس السالا والذالاب 

. الشهيدة و  عل   مسه فيهائ  حت  باتو اسكننا   يأتان الياد نا وق ا ا إل  أشباه أطالل وخ 

وفممي  10/3/1975عمما    مممة عممم ين الممم ع الاحي ممة بان أحممدعفممي ق يممة با يمماث  بمم ام ولممدغ

 األولبالصمم   قلاللتحمما وأخيهممااممع اممدتها  سانممد يمم  إلمم  أتممواممن عا المما السامفممة السممنة 

 ةواتمهام كا مو توفم  وتبم ن بمالنبول والمذكاء وا لتم ا  ا بتدائيمة أخذغ الشمهامة  ا بتدائي

خلمو فمي الا حلمة ومأخمذغ الشمهامة بااتيما   أ هماالتمي كا مو احاطمة بهما حيم   األوضما لكافة 

ا انه فديماتها الام باغحي  كا و كم ة ادا واجتهدة وكا و  لم تهاس مروفها يواا   عداميةاإل

األخموي فممد كا مو والتملل  وكماث بيمنهم  وعما  امن المتالحم  كثي ا حي  كا و تحمبهم و يحبو هما

تضحي بأغل   أثكبي ة في  مسها و كا و استبدة  اكا ة  ألخواتهافمد كا و  تحاس روحا ا حة 

فممي الصم  التافمع امن  و  تمبلهما علم   مسمها واإلالا ةالهم وكا و   تح  الذل ان أ اا تالك

كا مو  اان الم في ايلها الشباب والبناغ  هوايولها تجاتسألها عن اشاع الا  أاها عا الاكا و 

و تمممول بممال واق قمما وكا مم أفكمم و  رامتهممم ضممبوث الامم أة إلمم   إلممذين يااال اممال  أحمم  تممول  

التممي فممتنجم عممن تلممك  الا ممةاإلذل و الممرع وأ أتمم وقو    ءاع بممطمموال عامم ي  بممم أ ثأ األفضممس

شم وث األفم ة والانم ل علم  س وفمي  تهم البالقة المائامة علم  الاضمو  الا لمق إلرامة ال ام

لمي  ايب فمولالكم مي و ألمب  الم ي ثأ أفضمسق رغ وبميمو النما وقم رغ الم واق  إذاوكا و تمول 

 تأخممذ افممع لممم تممنجا ولممملصمم  الت األولمم اشممي الاشممي الكمم مي فمممي السممنة كمم مي وأالالنشمميد 

كمن ولنا ية لص  التافع ومرفو فنة فتا ية الثورة الك مفك ة  إل ايلها الشهامة الثا وية اال 



 واقتنبممو بمكمم ة الثممورة كثيمم ا   تكاممس السممنةعلمم  فك المما وحياتهمما لممذلك لممم  الاممد الثمموري قممد ط مم 

كثيم ا  ووقممو أاهما بواههما بمأرواحهم الذين ضمحوا  ءوتأن غ به  ء الشهداوكا و تمك  فيها 

علم  عاتمهما  الكبي ة التي فمون تحالهما ةانبها ان ا لتحاق بالثورة اب  ة الاس وليوحاولو 

- 1992الشمهيدة بم ام  عما    اضملوق رغ ا لتحماق بمالثورة وقمد  شيءلكنها وبال غم ان كس 

شمي   –خل ماث –عمين كمور  –كمم  فمم ة  -ثتتم ا –راث كو :في عدة ق ع و واحي اثس1993

 إلم ببثمو ب فمالة شممهية  أ ملمةتامد  فمي وفي المت ة التي كا مو  –فناري – ةا وا  ي–الحديد 

هما ببما األشمياء ل اخمذووأ والمدالا وكمذالك امابلتها ورؤيتها وذالبو أاهما  أريد أ يوقالو  أاها

لهاا وفي تلمك المتم ة  األخي كاث  ماءللاولكن ذلك لليلة عندالا تلك ا قد تحتااها و ااو أاهاالتي 

لممم شمديد فمي اه الما وكا مو تأخمذ السماغ عمالق فممي ا يضمة فممد كا مو تبما ي امن أ أاهماكا مو 

وفمي السمنة عينهما ذالبمو الم    mtvاألكم امافتتماا لتلم يموث  أولكاث  1994الاشم  وفي عا  

ث ال فيممة بمأ خب و اأورفاقها في الثورة  اجيءببد  إ   ب ن قام ابال ك مفتاث ولكننا لم  كن 

التحمو في فمون الكم يال ولمم تكامس السمنة و ببثمو ب فمالة وكا مو ال فمالة عبمارة عمن ب ام 

ببمدالا ش يا اسجلة تتكلم فيها عن طبيبة ك مفتاث وعن روا التالحم والتم ابا بمين الكم يال و 

عممن طبيبممة ك مفممتاث وعممن  متكلأيضمما تمم 1996عمما   ا يممدالا بسممنة ببثممو ب فممالة اكتوبممة بامم

ال اشمم المذي   يبم ن ال حامة  التجهي اغ التي يمواوث بها قبس بدء الابار  امع البمدو الت كمي

 فممالة اجاوعمة امن أ الارك مفممتاث و  يالمك أفمال ذرة امن اإل سمما ية واألخمالق وببثمو امع ال

م السممال  و أااممس لهمم لوالممدتها وذكمم غ أيضمما فممي ال فممالة كممس أخواتهمما ورفاقهمما باعثممة كاركتممذ

علم  كافمة أرواا  وإكبمارا   وإك ااما      األانياغ في حياتهم الذا كس اا أفت يع قوله و  نحنمي أامال

     .الشهداء

 

 

            20/10/1996 رفالة الشهيدة ب ام                 

                                                

 كتم  لكمم المذه ال فمالة امن  اإل سما يةا فتمالل والح ية وبافم  مبافالثورة والثوار......  بافم

قاممم الجبممال الك مفممتا ية الباليممة اممن فوالممة البندقيممة اممن فمماحة الجنمموب الكبيمم ة ان مممة المم اب 

  فلها إل  ك مفتاث الجنوب الصم ي ة إلم  الشمب  الابشموق. فمي بدايمة كتمابتي لهمذه ال فمالة 

 حمن فمي  بيبتمهوطعمن اامال ك مفمتاث  عنداا وضبو الملم بيدي تحي غ ااذا أكتم  لكمم واعبم 

أشممجاره  وكثمم ة اسمماحته وبارتممما اث فممتابممال ك م إلمم بدايممة مخممول فصممس الشممتاء عنممداا أ  مم  

وحت  ت ابها ا مال ة ببدة ألواث انه أفم  وأحا   األلواثوف اشاتها وطيوره الالو ة ببش اغ 



وتواممد فممي بدايممة فصممس الا يمم  عنممد  مم ول وببممدالا تامم ق  الممم اوأخضمم  يشممبه شممكس قمموس 

علم  شمكس نمالل ألمواث أفمم  وأحام   المم ان ابال ك مفتاث الباليمة وتتشمكس قموس الشا  ا

يتبجم  كيميمة تببيم ه ووفممه امن كثم ة ااالمه  اإل سماثالح ب وباشاالدته  رايةوأخض  يشبه 

إذا تبتب  ك مفتاث انة ان اناغ الد يا و تتم رؤيتة بسهولة و  يواد الذه في وشكله وان  الا 

فوث أث الشمب  الك مفمتا ي ابم ون امن  احيمة اختيمار الجبمال وتبتبم  أية فاحة أخ ع كاا تب 

الجبال بالنسبة لهم  م ة الاحاف ة وان خمالل الجبمال حماف وا علم  عماماتهم وتماليمدالم ول متهم 

عل  الذاغ ضان الجبال وحتم   ااحاف تنوعد  ا حاللها بس عة وتم اب فتي عل  الذا ان خالل 

والاضميمة فمي ال م ون الصمببة  اإل سماث وفمت يعأالايمة  حج ا  ف ي  امن أحجمار ك مفمتاث  

الاحاف ة عل  ذاته امن خمالل تلمك الحجمار وخافمة امع البمدو يمأتي بموتمه البسمك ية وب ائ تمه 

اسدية و مسية   يست يع فبس شيء  ث تلك الجبال تحماف  علينما وتحاينما ضمان  إ هائناوت يد 

قواغ كبي ة فوق كمس ابمس وقموة الجميت التوحيمد تواد  أل هالجنوب الكبي ة   االا ان مة اح ر 

الشببي الك مفتا ي الي الحاكامة و  ي يمد البمدو لمدخول فمي أيمة  م مة اهاما تحماول   تسمت يع 

يبم  بدوث قوة وت يد توضيا ذاته ان خالل المص  الجوي والكذا ت يد لب  مورالما وفمي   أل ه

افة تجاه البدو في كس وقو ولح ة وقما  الح ب الاافة والذا لم ت ن  علينا والنا  تدابي  ا الا

المذا يممو  الحم ب  وألامستاثس ان مة احم رة والمذه ليسمو علنيمة  أل ه األشياءالح ب بناء أكث  

المداخس الموطن وخافمة فمي المذا  إلم الكبيم ة انمه  ممس الب لاماث امن الامارق الموطن  بتحضي اغ

ح ب بتحديمد ا كم  النسماء الموطني المت ة تم  يارة أكث  أعضاء الب لااث الك مفتا ي كاا قا  ال

الك مفتا ي وتحديد استومعاغ وادارس لكوامر وفي المذه السمنة تمم اجميء الايليشمياغ فمواء 

ان الجنوب أو شاال ك مفتاث ويمواوث بناء ال  ن وتشكيس الاالائ ويأتوث أكث  السواا ان 

أتوث عممائالغ سمماحة الاارايممة ل يممارة ك مفممتاث اممن أاممس وفمم  حيمماة الكمم يال والجبممال ويممال

لهممم حتمم  يممتم  يممارة الحمم ب  افممتمبالالشممهداء وال فمماق ب يممارة أو مالممم اممن كممس اوا مم  النمما  

عائالغ الجنوم األت ا  ل يارة أو مالمم والسمجناء عنمد ا إذا النما  يواما ببمد يمو  خ مواغ فمواء 

  .ان  احية me.tvعل  فاحة ك مفتاث أو الساحة الااراية كاا ت و ها ان خالل التلم يوث 

وضبي الااص أ ا باي  وابنوياتي عالية   تمولوا الوقو فت ة الشمتاء كيم  تبالموث أ نما  تامذ 

كافة عمائالغ الشمهداء وال فماق والا يمدين وال فماق ضمان  إل تدابي  ا أالدي بتحياتي وفالاي 

 اتيأفموآالة أث تكو موا بايم    أبي وأاي  عائلتي إل ابتمالغ فيافية أالدي بتحياتي وفالاي 

ث أفمال الذه المت ة أرفلو ش يا اسمجلة وأل أخباري عنكم أعتذر بسببه قبس ا م ا اني بسب  

والس  تهواو أخي علي  إل وضبكم كي  حالكم وأريد أث أفاع أخباركم.أالدي بحياتي وفالاي 

الثممورة أرامموا أث يموامموا بممواابهم أكثمم  وأكثمم  وأتانمم  لهممم الصممحة  اتجمماهيموامموث بممواابهم 



وفهياة ليل  والاا  وأريد أث يكو وا بأل  خي  وعافية أختي فيداث  إل تحياتي  والبافية. أالدي

 ةوفهياموأتان  لكم موا  الصحة والبافية وأطل  انكم أث تكو وا ذو ابنوياغ عالية مائاا أفال 

بايمم  و واهمما حنمماث وأريممد أث أعمم ن الممس تممدرس المماا  أالممة أث تمممو  بت مموي  فممي  الممس أ ممو  

 أخممواتي إلمم ذاتممي وتا ممي أكثمم  الا ممواغ وأالممدي تحيمماتي وفممالاي  با ممدفا مرافممتها وتمممو  

 اص م  وحسين وأريد أث أع ن الس يمواوث ببالهم أ    والس يسي وث بمك  غي الم.

تبايق فمي اب فتمه وأتانم  لكمم الصمحة والبافيمة فمي عالهمم  ألاسويج  أث تمت بوا ان الح ب 

تمه وأقمول لنبمي المس أ مو اثمس الااضمي ذو بيو  بي و وا إل وحياتكم الاستمبلية أالدي تحياتي 

بيمو  إلم   تنم بموا عمن الحم ب وتمتحموا بيمتكم أكثم  وأالمدي تحيماتي  إث ية فافية أ    أطل  

بيمو عاتمي فاطامة وفيمداث وامع أو مالمم  إل احاد اع عائلته ف ما ف ما أالدي تحياتي وفالاي 

 ب أكثم  وتت كموا الكيمتكم الاافمة تأيمدكم للحم اوت يمدوف ما ف ما أريد أث تمتحموا بيمتكم للحم ب 

خالتي الثالنة فيداث وأفو  وخديجة وأالمدي فمالاي  إل وتمواوا باداة للح ب وأالدي فالاي 

وذكية وأريد ان حنيمة أث   ت   فبالياته الجبهوية لت يد أكثم  أالمدي بيو حنيمة واص م   إل 

 اوخاليمدة وبيمو أبمو عبمدو بتحياتي ال  عائلة الشهيد م ل فو  واناث وفواق وشمك ي وألاما 

  .وخض اي و ا لية  وأالدي فالاي إل  واايع أف ام البائلة وكس ان يسال عني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     

       


