
ــواء •  الل ــيادة  س ــة  بداي  *
الهجوم  ــن  ماهو موقفكم م
ــنه مرتزقة تابعون  الذي ش
ــس األول  ــوم أم ــارات ي لإلم
ــبوه  عىل منطقة مرخه بش
ــقوط  س إىل  أدى  ــذي  وال
شهداء مدنيني بينهم نساء 

وأطفال  ؟!
ــزي  ــه نع ــداث مرخ ــبة ألح -بالنس
ــهداء  الش يف  ــن  محس آل  ــادة  الس
ــة الدنيئة وغري  ــذه العملي ــتنكر ه ونس
ــا معهم ووقوفنا  ــربرة ونعلن تضامنن امل

إىل جانبهم ..
ــكري •  عس ــد  *كقائ

ــب  ــن املناص ــددا م ــد ع تقل
العسكرية القيادية ويف ظل 
ــن  ــروف الحرب التي تش ظ
ــذي يقوم  ــالد. ما ال عىل الب
ــن فريد  ــوض ب ــه اللواء ع ب

العولقي؟
ــروف  ــايل وظ ــع الح ــل الوض -يف َظ
ــد  ــوض محم ــواء ع ــف الل ــرب يق الح
ــي يف الخندق  ــيل العولق ــد الطوس فري
ــه كل الوطنيني اليمنيني  الذي يقف في
الرافضني لالحتالل انطالقا من الواجب 
ــم  ــا للقس ــكري ووفق ــي والعس الوطن
ــه بالدفاع  ــكري الذي تعهدنا في العس
ــه  ــن يعادي ــادي م ــن وأن نع ــن الوط ع
ونسالم من يسامله خاصة ونحن ال زلنا 

يف الخدمة العسكرية وسنظل كذلك .
ــم يف عتق •  ــرض منزلك * تع

ــي  الت ــارات  الغ ــن  م ــدد  لع
العدوان...ما  طريان  ــنها  ش
ــتهداف  االس ــات  خلفي هي 
ــاذا  ــة وم ــة التصفي ومحاول
ــادي  ه ــار  الف ــرار  ق ــن  ع
ــكلة  ــل كانت مش بحقكم.ه
شخصية أم أن لها خلفيات 

أخرى؟
ــه من  ــا ل ــا تعرضن ــص م ــا يخ - يف م
ــا  ابنائن ــل  وقت ــا  ملنازلن ــتهداف  اس
ــا وجرح الكثري منهم فهذا جزء  وزمالئن
ــعب وهذا  ــه الوطن والش ــا تعرض ل مم
واجب وطني وهم ليسوا أغىل من بقية 
ــوا حياتهم دفاعا  ــهداء الذين دفع الش
ــبة للقرار  ــن االرض والعرض وبالنس ع
املتخذ بحقنا من قبل الرئيس املنتهية 

ــن كل القرارات  ــو ليس أهم م واليته فه
ــن وتدمريه  ــق الوط ــا بح ــي اتخذه الت

واحتالله .
إزاء •  ــم  موقفك ــو  ه ــا  م  *

اإلماراتي  االحتالل  سيطرة 
ــبوة  ش ــة  محافظ ــىل  ع

وحرضموت وغريهما؟
ــالل يف  ــن االحت ــا م ــبة ملوقفن - النس
ــبوه وحرضموت وعدن وأبني واملهرة  ش
ــي يرفض  ــو كموقف أي يمن ــج فه ولح
ــعى اىل تحريرها  االحتالل لبالده ويس
ــال  ــم االحتف ــة أن يت ــن الغراب ــه مل وان
ــرب  الوطني??نوفم ــتقالل  االس ــد  بعي
ــر  ــىل ظه ــن ع ــات م ــك املحافظ يف تل
ــي  ــة وه ــات األجنبي ــات واملدرع الدباب
ــا انه  ــوب الوطن كم ــىل جن ــيطر ع تس
ــدا تلقني الناس املفاهيم  من الغريب ج
املعكوسة ويسمون املحافظات املحتلة 
ــررة والعكس وغريها  باملحافظات املح
ــن نعترب  ــة ونح ــم املعكوس ــن املفاهي م
ــيطرة عليها قضية  ــة املهرة والس قضي
ــن  ــة وط ــي قضي ــيادية وه ــة وس وطني

ــاندة ابناء املهرة للتخلص  ويجب مس
من القوات املحتلة كما نطالب االحتالل 
ــحاب فورا من جزيرة سقطرى  باالنس
وجزيرة ميون ونؤكد لهم ان الثوار الذين 
اجربوا بريطانيا العظمى عىل الرحيل 
ــواطئ وجميع  ــع الجزر والش من جمي
ــتطيعون  ــن يس ــوب اليم ــق جن مناط
ــىل الرحيل  ــني الجدد ع ــار املحتل إجب

عاجًال وليس اجًال ..
* أين يقف اللواء عوض بن • 

فريد الطوسيل العولقي؟!
ــتطيع مع كل  -نحن نقف بكل ما نس
القوى الوطنية للدفاع عن وطننا الغايل 
والعمل عىل طرد االحتالل وكل القوات 
ــماال وجنوبا  ــن ش ــن اليم ــة م األجنبي
ــك وعرب  ــة بتحقيق ذل ــىل ثق ــن ع ونح
ــخ ومن الواضح للجميع أن تجار  التاري
ــتمرارها ألنهم  ــروب يرغبون يف اس الح

املستفيدون الوحيدون منها .
ــاهد يف القريب •  *هل سنش

ــة  جبه ــكيل  تش ــل  العاج
ــالل  ــة االحت ــة ملقاوم وطني

ــات  املحافظ يف  ــا  خصوص
الجنوبية والرشقية ؟!

ــن  ــري م ــع كث ــعى م ــا نس ــن جابن - م
ــة يف محافظة  ــخصيات االعتباري الش
ــالل والدفاع عن  ــبوة ملواجهة االحت ش
ــىل الرحيل  ــل ع ــار املحت ــبوة وإجب ش
ــة من  ــىل املحافظ ــيطرة ع ــدم الس وع
ــرتف  تع ال  ــي  الت ــيات  املليش ــب  جان
ــة وال تخضع  ــى بالرشعية املزعوم حت
ــتور ونسعى اىل قيام  ألي قانون أو دس
ــع  تخض ــة  وأمني ــكرية  عس ــدات  وح
ــاع  الدف ــي  ووزارت ــة  املحلي ــلطة  للس
والداخلية. وتعمل تحت قيادة موحدة 

لكي ال نصبح مثل ليبيا وغريها .
ــن •  م ــم  موقفك ــو  *ماه

ــمى بالنخبة  ــا يس وجود م
الشبوانية وخطورة بقائها 

؟!
ــبة لوجود النخبة اإلماراتية  -بالنس
يف شبوة والتي تم تشكيلها عىل أسس 
ــأ  ــث أنش ــة حي ــت وطني ــة وليس قبلي
اإلماراتيون لكل قبيلة من قبائل شبوة 
ــلحتها  ــة بها ودربتها وس نخبة خاص
ــذا  ــة وه ــق املحافظ ــا يف مناط ووزعته
ــة قادمة  ــة داخلي ــس لحرب أهلي يؤس
ــة املحافظات  ــىل بقي ــق ع ــذا ينطب وه
ــج ذلك كارثية  الجنوبية األخرى ونتائ
ــات بل بني  ــل املحافظ ــس فقط داخ لي
ــني  ــرى وكل اليمني ــة وأخ كل محافظ
املخلصني يسعون لتكوين جيش وأمن 
ــو احد ضمانات  وطني وموحد وهذا ه

بقاء الدولة اليمنية ..
ــالتكم للمغرر •  * ماهي رس

ــاء املحافظات  ــن ابن ــم م به
الجنوبية الذين يقاتلون إىل 
جانب السعودية واإلمارات 
سواء يف الساحل الغربي أو 

يف الحدود السعودية ؟!
ــات  املحافظ ــن  م ــباب  الش ــو  -ندع
ــون دفاعا عن  ــن يقاتل ــة الذي الجنوبي
ــات  ــعودية وِيف املحافظ ــدود الس الح
ــم  مناطقه اىل  ــودة  الع اىل  ــمالية  الش
ــي  ــارك الت ــوا أن املع ــب أن يعرف ويج
ــا ناقة وال جمل  ــا ال لهم فيه يخوضونه
ــم  ــداء وأنه ــش ف ــم كب ــم يقدمونه وأنه
ــواء اهلهم او  ــوف يندمون يوما ما س س

من بقي منهم عىل قيد الحياة.

اللواء عوض بن فريد العولقي لـ»ٹ«:

اللواء عوض بن فريد العولقي قائد الرشطية العسكرية سابقا وقائد محور شبوه بالجريمة البشعة التي قام بها مرتزقة االمارات يوم أمس االول يف منطقة مرخه بمساندة ندد 
طريان االباتيش وما نتج عنها من سقوط شهداء مدنيني بينهم نساء واطفال  واصفا تلك العملية بالدنيئة وغري املربرة.

وعرب اللواء بن فريد عن صادق تعازيه ألبناء منطقة مرخه وباألخص آل محسن يف شهدائهم مؤكدا وقوفه معهم ومساندته لهم تجاه الترصفات التي تقوم بها االمارات ومرتزقتها.
ــتمرا يف أداء واجبه  واضاف بن فريد يف حوار أجرته معه «الثورة» وقوفه يف الخندق الذي يقف فيه كل الوطنيني من ابناء اليمن الرافضني للعدوان واالحتالل، مؤكدا انه ال يزال مس

الوطني وفقا للقسم العسكري الذي اقسمه عىل نفسه بأن يعادي من يعادي الوطن ويسالم من يسامله.
واعترب بن فريد قضية املهرة والسيطرة عليها قضية وطنية وسيادية داعيا اليمنيني إىل مساندة ابناء املهرة للتخلص من االحتالل.

ــحاب قادرون عىل اجبار املحتلني  ــدا أن الثوار الذين أجربوا بريطانيا العظمى عىل االنس ــقطرى وجزيرة ميون، مؤك ــحاب فورا من جزيرة س ــب بن فريد قوات االحتالل االنس وطال
الجدد.

ــبوه  ــخصيات االعتبارية يف محافظة ش ــماال وجنوبا موضحا انه يجري العمل حاليا  مع الش ــد أن الهدف القادم هو طرد االحتالل وكل القوات األجنبية من اليمن ش ــن فري ــد ب وأك
لتطهري شبوه من االحتالل وبناء وحدات عسكرية وامنية تخضع للسلطة املحلية ووزارتي  الدفاع والداخلية تحت قيادة موحدة حتى ال تصبح اليمن ليبيا أخرى.

ــبوانية التي  ــتمرار النخبة الش ــعودية وكذلك خطورة اس كما تطرق اللواء بن فريد ملواضيع مهمة مثل قتال بعض املغرر بهم من ابناء املحافظات الجنوبية يف حدود الس
أنشأتها اإلمارات وفقا ألسس قبلية تمزيقية .. نتابع

الثورة / 
مجدي عقبه

مــا حــدث فــي مرخــة عمليــة دنيئــة وغيــر مبــررةمــا حــدث فــي مرخــة عمليــة دنيئــة وغيــر مبــررة

ــماالً وجنوبًا  ــن ش ــة من اليم ــوات األجنبي ــرد الق ــل على ط ــة للعم ــوى الوطني ــع كل الق ــعى م ــماالً وجنوبًا نس ــن ش ــة من اليم ــوات األجنبي ــرد الق ــل على ط ــة للعم ــوى الوطني ــع كل الق ــعى م نس

الثوار الذين أجبروا بريطانيا العظمى على الرحيل قادرون على طرد المحتلين الجدد الثوار الذين أجبروا بريطانيا العظمى على الرحيل قادرون على طرد المحتلين الجدد 

النخبة الشبوانية التي تم 
تشكيلها على اسس قبلية 

تؤسس لحرب أهلية داخلية 
وهذا ينطبق على بقية 

املحافظات

موقفنا من احتالل شبوة 
وحضرموت واملهرة وغريها 

من املحافظات هو موقف 
أي يمني يرفض احتالل  

بالده ويسعى إىل تحريرها

من الغرابة أن يتم 
االحتفال بعيد 

االستقالل يف تلك 
املحافظات من على 

ظهر الدبابات األجنبية 

ما تعرضنا له من استهداف 
ملنازلنا وقتل ابنائنا وزمالئنا 

هو جزء مّما تعرض له الوطن 
والشعب وحياتنا ليست أغلى من 

بقية الشهداء 
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