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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

             عبدالفتاح عيل البنوس 

الحريزي يدفع ثمن 
وطنيته 

ــواء ، وبات مرضب  ــالم الحريزي األض ــل املهري عيل س ــف املناض خط
ــهد املهري املناهض  املثل يف الوطنية والنضال واملقاومة ، وهو يتصدر املش
لالحتالل السعودي الذي ظن بأن ( كل الربم لسيس) وأن اليمن من أقصاه 
ــة سهلة له ، وأن بإمكانه بسط نفوذه عليه واحتالله  إىل أقصاه بات فريس
والهيمنة والتسلط عليه ونهب خرياته واستغالل مقدراته ، ولكن املناضل 
ــال هذا  ــابق ملحافظة املهرة نجح يف إفش ــالم الحريزي الوكيل الس عيل س
ــط اللعني حتى اللحظة بقيادته للمقاومة املهرية الرافضة للهيمنة  املخط
السعودية الرامية ملد أنبوب النفط السعودي عرب األرايض اليمنية كمدخل 
ــىل مقدراتها ،  ــيطرة ع ــة عليها وإحكام الس ــرة والهيمن ــا الحتالل امله له
ــدار ، رافضا لكل املغريات  ــري الوطني بحنكة واقت ــث قاد الحراك امله حي
ــتقالل وطنه  ــيادة واس التي قدمت له من أجل رشاء صمته ، ومتاجرته بس
ــعودي  ــه ، ورغم التهديدات والوعد والوعيد من قبل الكيان الس ومحافظت
ــارع املهري إال أنه ظل  والدنبوع هادي وحكومته الفندقية وأذنابهم يف الش
ــافرة والتدخالت  ــعودية الس ــرا ملعارضته االنتهاكات الس ــدا ، مجاه صام
ــة واملمقوتة جملة وتفصيال والتي ال يمكن القبول بها مهما بلغت  املرفوض
ــك ، وكل ذلك جلب  ــر واألرضار التي قد ترتتب عىل ذل ــات واملخاط التحدي
ــزاة ومرتزقتهم  ــخط يف صفوف الغ ــىل املناضل الحريزي الكثري من الس ع
ــويه صورته لدى الرأي العام يف  ــتهدافه ومحاولة تش الذين عملوا عىل اس
محاولة بائسة منهم لحجب أشعة الشمس عن نرش أضوائها يف األرجاء  .
بداية الثمن الذي دفعه املناضل الحريزي تمثلت يف إقالته من منصبه 
ــعودية يف تنفيذ مرشوعها النفطي ، حيث كانت مواقفه  قبل أن ترشع الس
ــهد  ــدة ، وكان يتصدر املش ــعودي واإلماراتي بش ــة لالحتالل الس مناهض
ــوب خاصة ويف  ــة ويف الجن ــن عام ــي يف اليم ــل خارج ــض ألي تدخ الراف
ــعودي عىل  ــوص ، وعقب التطاول الس ــه الخص ــة املهرة عىل وج محافظ
ــري الرافض لذلك  ــراك امله ــرة قاد الح ــة يف امله ــيادة اليمني األرايض والس
ــتعلة  ــعبية والجماهريية والتي ما تزال جذوتها مش ــاد الفعاليات الش وق
ــوات التحالف إىل  ــمى ق ــرة األمر الذي دفع بما يس ــة يف امله ــى اللحظ حت
ــده بالغيظة عاصمة املحافظة ، ولكنه  إصدار مذكرة باعتقاله خالل تواج
ــاره  ــاره غري مبال بالخطوب التي تعرتض مس ــم يكرتث لذلك وظل يف مس ل

والتهديدات التي يتعرض لها .
بعد ذلك ذهبوا لتشويه سمعته بنرش االكاذيب واألراجيف واالتهامات 
ــدوان وأبواقهم عىل  ــالم الع ــائل إع ــت فضائيات ووس ــي عمل ــة الت الباطل
ــا موقع العربية  ــي عىل الرتويج لها ومن بينه ــبكات التواصل االجتماع ش
نت الذي لم يجد القائمون عليه من اكذوبة يواجهون بها مواقفه الوطنية 
ــدرات وتهريب  ــيش واملخ ــرة بالحش ــن اتهامه باملتاج ــوى الحديث ع س
السالح ألنصار الله ، واإليعاز إىل قباقيبهم بتقديم املناضل الحريزي عىل 
ــرة ، وغريها من  ــط عليها بالقوة يف امله ــن مافيا نهب األرايض والبس ــه م أن
ــا وزيفها ، وأنها عبارة  ــدرك أبناء املهرة عدم مصداقيته ــط التي ي الخرابي
ــويش  ــويه صورة املناضل الحريزي ، والتش عن أراجيف الهدف منها تش
ــل ، باملقارنة مع املوقف  ــذي كان وما يزال مرضب املث ــىل دوره الوطني ال ع
املتخاذل واألرعن الذي أظهره محافظ املهرة املعني من هادي املدعو راجح 
ــكر لسيده سلمان ونجله املهفوف عىل ما  باكريت الذي ذهب لتقديم الش
أسماه الدعم الالمحدود الذي يقدماه للمهرة وإسهامهما يف تنميتها عىل 

حد زعمه حيث قال عىل صفحته الرسمية يف الفيسبوك 
ــن الحكومة  ــة م ــات املقدم ــن اآللي ــدة م ــة جدي ــوم دفع ــتلمنا الي (اس
ــاص) وقبل  ــيارة (فورد وش ــة األمنية (30) س ــم املؤسس ــعودية لدع الس
ــز الجانب األمني  ــود اململكة لتعزي ــيارة ضمن جه ــلمنا (60) س ذلك تس
ــكرا للملك سلمان وويل عهده األمري محمد بن سلمان عىل  باملحافظة ، ش
ــل رأيتم أحقر  ــرة وتنميتها ) ، بالله عليكم ه ــم الالمحدود للمه ــذا الدع ه
ــكر الغازي املحتل عىل انتهاكه لسيادة  من هذا الجنس الواطي الذي يش
ــقوط  ــا للتنمية فيها ، منتهى الس ــه ، ويرى يف ذلك دعم ــه ومحافظت وطن

والعمالة واالرتزاق  .
ــيظل املناضل عيل سالم الحريزي مرضب املثل يف  باملخترص املفيد، س
ــكورة من قبل كل الرشفاء واألحرار  ــتظل مواقفه مشهودة مش الوطنية وس
ــتظل مواقف الدنبوع وحكومته وباكريت  عىل امتداد وطننا الحبيب ، وس
ــرث الله األرض ومن  ــة وصمة عار تالحقهم إىل أن ي ــة الخونة واملرتزق وبقي

عليها  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

" تناسوا التحرير  واتجهوا للتكرير  !"
عبدالله الدومري العامري

ــن  ــك م ــن يمتل ــن أن اليم ــم م ــىل الرغ ع
الرثوات ما يجعله بلداً يعيش دون الحاجة 
ــة تعمل  ــة األمريكي ــد إال أن السياس إىل أح
ــىل إفقار  ــود املاضية ع ــوال العق ــدة ط جاه
ــاً  اقتصادي ــه  ومحاربت ــي  اليمن ــعب  الش
ــم النفطية  ــتخراج ثرواته ــم من اس لتمنعه
ــن أغنى  ــون اليمن م ــا ك ــمكية وغريه والس
الشعوب العربية برثواته التي لم تستخرج 
ــتلهم الدروس  بعد ،، ولو نرجع للخلف ونس
ــكا بالحرب  ــخ عندما قامت أمري عرب التاري
ــد  ــرب ض ــة (الح ــتان بذريع ــىل أفغانس ع
ــكرية  العس ــوات  الق ــرشت  انت ــاب)  اإلره
ــوارد  بامل ــة  الغني ــم  األقالي يف  ــة  األمريكي
النفطية وكذلك يف العراق أيضاً وقد طرحت 
ــوات األمريكية منابع  أمريكا فكرة تأمني الق
النفط يف الخليج عقب حرب أكتوبر 1973م 
ــج بحظر مبيعات  ــا قامت دول الخلي عندم
ــذي اتخذته بعض  ــك القرار ال ــط وكذل النف
ــر النفط إىل  ــر تصدي ــة بحظ ــدول العربي ال
ــي تقوم بتأييد إرسائيل وهو األمر  الدول الت
ــاد األمريكي  ــلبيا عىل االقتص ــذي أثر س ال
ــات  الدراس ــل  ــكا بعم ــت أمري ــك قام ، لذل
ــدد  ــي  ته ــف الت ــة املواق ــط ملواجه والخط
ــكان املخطط هو غزو واحتالل  اقتصادها ف
ــيطرة  ــالمية والس ــعوب العربية واإلس الش
ــتان  عىل ثرواتها وقد بدأ املخطط بأفغانس
ــري اآلن يف  ــا وما يج ــراق وليبي ــك الع وكذل
ــوريا واليمن من تمكني القاعدة وداعش  س

من السيطرة عىل املحافظات النفطية ومن 
ــم محاربة  ــدور األمريكي بمزاع ــم يأتي ال ث
ــا باالحتالل  ــتكمل مخططه ــاب لتس اإلره
ــت فكرة  ــرثوات، وما كان ــىل ال ــيطرة ع والس
ــم إال جزءاً ال يتجزأ  ــيم اليمن إىل أقالي تقس

من ذلك املخطط .
ــر  ــر األحم بالبح ــن  اليم ــم  ــك تحك كذل
ــذي ينفرد بموقعه الجغرايف  وباب املندب ال
ــيا  ــارات ( أفريقيا ،آس ــالث ق ــط بني ث الراب
،أوروبا) عرب البحر األبيض املتوسط مرورا 
ــويس املرصية،ذا فهو يعترب ممراً  بقناة الس
ــرتاتيجية كربى وهذا ما  مالحيا ذا أهمية اس
ــكا تقوم بدعم وتمويل القراصنة  جعل أمري
ــالل  الحت ــة  ذريع ــم  لتتخذه ــني  الصومالي
ــة القرصنة وقد  ــت ذريعة محارب اليمن تح
ــكرية  ــأت أمريكا وإرسائيل قواعد عس أنش
ــة يف بحر العرب  ــاطيل الحربي ونرشت األس
ــر األحمر وكل هذا  ــط الهندي والبح واملحي
من أجل السيطرة عىل باب املندب والتحكم 
ــبق إلرسائيل أن  يف املالحة البحرية ، وقد س
ــان قائد البحرية  قامت باالعرتاف وعىل لس
ــام 1956 عندما قال  ــابق ع اإلرسائيلية الس
ــاً ضخماً  ــطوًال بحري ــل تملك أس ان إرسائي
ــم وكذلك قال  ــئ العال ــة موان ــل يف كاف يعم
ــي  ــتقبل ك ــدة يف املس ــد الع ــا أن نع (علين
ــاطيلنا البحرية والحربية أن  ــتطيع أس تس
تحطم الحصار العربي املفروض علينا وأن 
ــا عىل الدول العربية  نفرض الحصار بدورن

ــن طريق تحويل البحر األحمر إىل بحرية  ع
يهودية ) .

ــنوات من  ــارب أربع س ــا يق ــد م اآلن وبع
ــي عىل اليمن ،  ــعودي األمريك العدوان الس
ــىل اليمن جاء  ــري ؟فالعدوان ع ــا الذي تغ م
ــار هادي  ــة الف ــادة رشعي ــة إع ــت ذريع تح
ــي يف اليمن ، وبعد أن  ــف التمدد اإليران ووق
ــيطرة عىل  ــدوان الس ــوى الع ــتطاعت ق اس
ــمح لرشعية  ــة لم تس ــات الجنوبي املحافظ
ــودة إىل  ــادق بالع ــة الفن ــادي وال لحكوم ه
ــة أعمالهم  ــة عدن وممارس العاصمة املؤقت
منها ، بل قامت بتسليم بعضها للجماعات 
ــش  ــدة وداع ــارص القاع ــن عن ــة م اإلرهابي
ــيطرتها  ــت س ــرزح تح ي ــر  ــض اآلخ والبع
ــاز  ــط والغ ــن النف ــن م ــروات  اليم ــب ث لتنه
ــارات  واملط ــئ  املوان ــت  وعطل ــماك  واألس
ــارات  اإلم ــة  دويل ــت  أصبح ــد  وق ــذ  واملناف
ــيطر فعلياً عىل مناطق إسرتاتيجية بما  تس
ــون، التي يرشف من خاللها  فيها جزيرة مي
اليمن عىل باب املندب، باإلضافة إىل جزيرة 
سقطرى،إحدى أهم املناطق اإلسرتاتيجية 
عىل مستوى البالد واملنطقة، وكذلك ميناء 
عدن ، حيث ركزت قوى العدوان وخصوصاً 
ــة جنوبيني والزج  اإلمارات عىل رشاء مرتزق
ــاحل الغربي  ــارك عبثية يف الس ــم يف مع به
ــت  تح ــرزح  ت ــي  الت ــات  املحافظ أن  ــم  رغ
ــعا يف عمليات  ــهد توس ــأة االحتالل تش وط
ــات  ــم االغتصاب ــاالت وازدادت جرائ االغتي

ــش يف وضع  ــة وتعي ــريات االنتحاري والتفج
ــن الجرائم التي تتم  أمني منفلت ناهيك ع
ــجون الرسية التي تديرها اإلمارات ،  يف الس
ــك هو تصفية أبناء الجنوب  والهدف من ذل
ــا دون  ــذ مخططاته ــر تنفي ــا أم ــي له ليتأت
ــع إن هناك قوات تابعة  ــة من أحد ، م مقاوم
ــوم بالزج  ــارات تق ــاش لكن اإلم ــارق عف لط
ــارك والحرب  ــك املع ــوب يف تل ــاء الجن بأبن
ــوات طارق  ــب الزج بق ــتنزافية وتتجن االس

عفاش .
لقد وصل الحال ببعض حكومة الفنادق 
ــوى  ــن ق ــكوى  م ــاً والش ــح علن إىل الترصي
ــف الذي يزعم  ــأن التحال ــدوان قائلني ب الع
ــن  ــة يف اليم ــتعادة الرشعي ــاء الس ــه ج بأن
ــي أن التحالف  ــة ه ــاً وان الحقيق كان كاذب
ــه  أجندات ــر  لتمري ــة  الرشعي ــتخدم  أس
وتحديداً يف الجنوب، وأن التحالف ال يحرتم 
ــم التعامل  ــن، ويت ــة يف اليم ــادة الرشعي قي
ــب وإن التحالف  ــكل ميسء ومعي معها بش
أصبح هو من يتحكم بالقرار اليمني ويقوم 
ــاز ، وهذا ما  ــط والغ ــن النف ــب املوارد م بنه
ــي منذ  ــيد عبدامللك الحوث ــه الس ــذر من ح
أول يوم شنوا فيه العدوان عىل اليمن ولكن 

اإلخوة يف الجنوب أخذتهم العزة باإلثم .
ــن  ــني مم ــوة الجنوبي ــح لإلخ ــد اتض وق
يرزحون تحت وطأة قوات الغزو واالحتالل 
بأنه لم يعد هناك أي مربر الستمرار العدوان 
ــع  ــني للجمي ــقطت وتب ــع س ، ألن كل الذرائ

ــي تقوم بها  ــرب والعواصف الت أن هذه الح
ــادة الرشعية  ــت إلع ــف ليس ــوات التحال ق
ــي وال لحماية باب  ــف التمدد اإليران وال لوق
ــعواء  ــل إن ما تقوم به هو حرب ش املندب ب
ــاع اليمنيني  ــن أجل إخض ــىل اليمنيني م ع
ــيايس والسيادي  والهيمنة عىل قرارهم الس
ومصادرة حريتهم ونهب ثرواتهم وخرياتهم 
وما يحصل يف سقطرى وحرضموت وشبوة 
ــات الجنوبية من نهب  ــا من املحافظ وغريه
ــبوة  ــج ومد أنابيب تنقل النفط من ش ممنه
ــو األمر  ــك وه ــىل ذل ــاهد ع إىل رشورة إال ش
ــدوان  ــذا الع ــه ه ــورا بوج ــم إىل أن يث دفعه
ــوت  ــدن وحرضم ــة يف ع ــه املزعوم ورشعيت

واملهرة وشبوة ولحج والضالع ،
ــهم  فعواصف الحزم والعزم واألمل والس
ــكرية  ــن العمليات العس ــي وغريها م الذهب
ــعودي  ــوى العدوان الس ــا ق ــي تقوم به الت
ــر اليمن  ــن أجل تحري ــت م ــي ليس األمريك
ــا يف الحقيقة من  ــف املد اإليراني ولكنه ووق
ــر النفط ونهب ثروات  أجل مد أنابيب تكري
اليمن حتى يظل اليمن بلدا فقرياً يستنجد 

بملوك وزعماء العالم ملساعدته .
ــماًال  ش ــاً  جميع ــا  علين ــب  يج ــك  لذل
ــذا العدوان وأن  ــي خطورة ه ــاً أن نع وجنوب
ــم وبعد  نتوحد ملواجهة هذا العدوان الغاش
ــن بلدنا  ــدوان وإخراجها م ــوى الع ــر ق دح
ــة  ــاكلنا الداخلي ــل مش ــتطيع أن نح سنس

بأنفسنا بعيداً عن التدخالت الخارجية .

الرئيس الحمدي حلم اليمنيني املتجدد
احمد العليي

ــك اليوم 13  ــاء ذل ــعة مس ــم اكن قد تجاوزت التاس ل
ــراد أرستي يحيطون بجهاز الراديو  يونيو 1974م كل أف
والصمت يلف ديوان منزلنا عدا صوت املذيع فهمت من 
ــاء حركة قادها ابراهيم  ــدي بعدها ان هناك يف صنع وال

الحمدي .
ــيئاً لكن  ــة ش لم اكن قد فهمت من أبجديات السياس
شغف والدي باالستماع لجهاز الراديو صباحا ومساء 

دفعني اىل ذلك الشغف .
ومن كرث االستماع  الذي صار بشكل يومي الحمدي 
ــاس  ــر األس ــع حج ــدي وض ــدي زار الحم ــال الحم ق
الحمدي افتتح .. تولد لدي شعور قوي بالحاجة ألرى 
ــارا وكباراً  ــذي بات حديث الكل صغ ــورة الحمدي ال ص

نساًء ورجاًال .
ــي الذاكرة كان  ــام 1975 م ان لم تخن ــف الع يف منتص
ــهد  ــا الصغرية ( قعطبة ) ويش ــدي يزور مدينتن الحم
ــا ارصرت بأن ألقي فيه  ــتنا يومه احتفاال اقيم يف مدرس
خطابا ولصغر سني وقفت عىل كريس وحني انتهيت من 
ــاهدت الرئيس الحمدي يقف معطيا  إلقاء الخطاب ش
ــارة بأن آتي اليه ،قفزت وكيل شوق ملصافحته وما ان  اش
ــه حتى أخذني بيديه ورفعني ليوقفني عىل  اقرتبت من
طاولة كانت تقف امامه لينزع ساعته الخاصة ويضعها 
ــع الحارضين .   ــار من جمي ــع التصفيق الح ــدي م يف ي

لحظات لم ولن انساها، كلها إنسانية وتواضع .
ــيوخها  ــا ابناء املدينة بش ــوم التايل كنا جميع يف الي

ــم خارج  ــس الرمز العظي ــا الرئي ــف ومعن ــا نق واطفاله
ــالم ربيع عيل ( ساملني  املدينة ننتظر وصول الرئيس س
ــن وعيوننا نحن  ــن الوط ــطر الجنوبي م ــس الش ) رئي
األطفال محدقة يف شخص الرئيس الحمدي ال توقفها 
ــماء للبحث عن طائرة الرئيس  اال نظرة خاطفة إىل الس
ــني فرصة  ــاء الزعيم ــال ننظر اىل لق ــا كأطف ــاملني  كن س
ــطرية لنلتقي  ــن تجاوز الحدود الش ــة تمكنا م تاريخي
ــار منا لكن  ــون عىل بعد امت ــزء آخر من اهلنا يعيش بج

أمريكا كانت اقرب لنا ولهم من بعضنا .
ــم  ــاء بمنظوره ــرون اىل اللق ــوا ينظ ــار كان ــن الكب لك
ــى  ــة وحت ــية واالجتماعي ــاده السياس ــاص بأبع الخ

االقتصادية أيضا .
ــا وما  ــرب من ــة بالق ــرة املروحي ــت الطائ ــا إن هبط م
ــاعه حتى  احدثته من غبار غطى املكان وبمجرد انقش
ــاملني ينزل من عىل سلم الطائرة وامامه  رأينا الزعيم س
ــات الحارضين  ــط هتاف ــان يتعانقان وس وقف الزعيم

املطالبة بالوحدة اليمنية .
ــديد وهما يلوحان  ــب الزعيمني ببطء ش تحرك موك
ــق  ــو تحقي ــيض نح ــد امل ــة وتأكي ــا بالتحي ــا لن بيديهم

مطالبنا بتحقيق الوحدة اليمنية .
ــدث انفراج كبري  ــزا عىل إثره ح ــاء وطنيا ممي كان لق
ــعر كل أبناء اليمن انهم قاب قوسني  ــطرين، ش بني الش
ــري يف الوحدة اليمنية  ــى من تحقيق حلمهم الكب أو أدن
ــدود والتمت  ــي فتحت الح ــك اللقاء التاريخ ــد ذل وبع

آالف األرس .
لن انىس تلك الطائرة املروحية التى كانت تحوم فوق 
منازلنا ملقية بأكياس الشكليت واملليم وبجانبها كرت 
كتب عليه أجمل التحايا والتربيكات لكل أبناء الشعب 
ــة وممهور  ــاده الوطني ــد من أعي ــبة عي ــي بمناس اليمن

بتوقيع املقدم ابراهيم محمد الحمدي.
رئيس مجلس القيادة

ــالب اىل مدينة  ــادل زياراتنا كط ــن ان انىس تب ال يمك
الضالع للمشاركه يف احتفاالت ثورة اكتوبر أو مشاركتنا 
ــبتمرب يف قعطبة .مع ما يرافق تلك  يف احتفاالت ثورة س
ــا الطالب يف  ــة تميز به ــن عروض جميل ــاالت م االحتف
ــوة  ــكري وبالخط ــرض العس ــن الع ــع لك ــة الضال مدين
ــة الذي كان ينفذه ابطال قوات العمالقة والذي  الرسيع
ــه الحمدي كان  ــدم عبدالل ــب املق ــه يف الغال كان يتقدم

االكرث اعجابا للجميع .
يف الحقيقة احتاج ملجلدات لكي اضع القارئ الكريم 
ــن القائد العظيم  ــل والرائع، زم ــام ذلك الزمن الجمي ام
ــم محدودية اعوامه لكنه  ــد ابراهيم الحمدي رغ والخال
ــافات واألزمان وتحقق فيه  كان زمنا يمنيا اخترص املس
ــرشات االعوام من  ــم يتحقق له لع ــعبنا اليمني ما ل لش

قبل ومن بعد .
ال اخفي عليكم وانا بصدد الولوج اىل كتابة الكلمات 
ــهاد القائد  ــذا واملتعلق بخرب استش ــريه يف مقايل ه االخ
ــهيدنا  ــعبه، ش ــىل وطنه وش ــي الغيور ع ــذ والوطن الف

ــزن العميق  ــدي داهمتني حالة من الح ــم الحم ابراهي
واألىس الشديد ،رسعان ما التقطت انفايس مواصال..

ــر 1977م وعىل غري  ــوم 11 اكتوب ــك الي ــاح ذل يف صب
ــو ومالمح حزن  ــاز الرادي ــتمع لجه ــدي يس ــادة وال الع
شديد ظاهرة عىل وجهه يكاد ينفجر من الغيظ وصوت 
ــس ابراهيم  ــد الرئي ــهاد القائ ــل خرب استش ــع ينق املذي
الحمدي وأخيه املقدم عبدالله الحمدي وال تفاصيل ..
ــعب اليمني، وقف  ــىل كل أبناء الش ــة نزلت ع صاعق

الجميع امامها يف ذهول .
ــن يف انحاء  ــىل روحيهما الطاهري ــت الصالة ع أقيم
ــة ويصعد االمام اىل  ــن ويف جامعنا الكبري يف املدين اليم
املنرب وكان يومها الشيخ حسني االزهري من أبناء مرص 
ــقيقة ليلقي خطبة مؤثرة جدا ختمها بقوله " ولن  الش
نقول إال كما قال سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلوات 
ــه "ان القلب ليحزن وان العني لتدمع  الله عليه وعىل آل

وانا لفراقك ياابراهيم ملحزونون "
لحظتها ضج الجامع بالبكاء من جموع املصلني .

ــوم مت ويوم تبعث  ــاك يوم ولدت وي رحمة الله تغش
حيا .

ــهادك ايها القائد العظيم ،هو يوم اغتيال  يوم استش
للوطن اليمني برمته .

والزالت عملية االغتيال مستمرة .
* نائب وزير السياحة


