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¿ استطاع »صالح« 
ان يحقق لليمن 

الكثير من االنجازات 
ويبني عالقات 

ديبلوماسية جيدة 
تخدم مصالح شعبه 

داخليًا وخارجيًا 
فنال احترام وتقدير 
روسيا والمنظمات 

الدولية العالمية 
واالقليمية.

ايقو ساركسيف
رئيس نادي أصدقاء موسكو

عدد مكرس لمناسبة 
17 يوليو

حب ووفـاء فريـد من شعـــــــب عظيـم لقائـد حكيم
تاريخية خالل مسيرة شعبنا.. إنجازات اكسبته الفخار 

والمفاخرة بين األمم والشعوب.. بل من األكيد أن 
التي نستمتع بعظمتها وشموخها ال تغطي سوى 
جزء بسيط من سيرته الحافلة باإلنجاز واألعجاز 
والتحول التاريخي الحضاري المجسد لطموحات 
الشعب والمالمس الهتماماتهم والتي أحيت طبعًا 
في روحهم الكبرياء واإلب��اء  وأعادت اليه أحالمه 
الضائعة في متاهات التاريخ والفوضى والتشرذم 

واالنقسام.
من األقوال إلى األفعال

۹  الشواهد عظيمة والمشاهد الجلية أعظم سياسية 
وتنموية واستراتيجية والتي تبرهن استثنائية هذا 
القائد ولمرحلة جديدة دشنها ما بعد 17يوليو 1978م 
كمرحلة حافلة بالعطاء  ترسخت فيها اإلرادة الشعبية 
في االستجابة لآلمال واألحالم والطموحات وتحويل 
االق��وال الى أفعال، وااله��داف الى مشروع قائم في 
بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام 

والقانون، وانطالقًا من مشروعه الكبير  
وهو إعادة لحمة 

ال��ش��ط��ري��ن 
ف����ي ج��س��د 
واح�������د ف��ي 
22م�����اي�����و 
1م  9 9 0
ال��ت��ي جسدت 
الشعب  رادة  إ
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ل���ل���ن���ه���وض 
وال����ت����ق����دم 
وال��ت��ط��ور وفق 
ئد  لقا ا مشروع 
الملهم النهضوي 
حد  لمو ا لليمن 
»ال��ج��م��ه��وري��ة 
لتي  ا  » ليمنية ا
ت��ف��اخ��ر ال��ي��وم 
بموقعها ومكانتها 
ال���س���ي���اس���ي���ة 
والدولية والقومية 
واالق���ل���ي���م���ي���ة 
والعالمية.. فضاًل 
عن تأسيس النهج 
الديمقراطي للحكم 

السلطة وهو ما يجعلنا نؤكد والوصول الى كرسي 
الصفة الديمقراطية ليوم 17 يوليو 1978م الذي 

نتخب  ا
فيه علي عبداهلل 
ص���ال���ح رئ��ي��س��ًا 
للبالد وقائدًا عامًا 
للقوات المسلحة 

واألمن.
والب���������د م��ن 
االش���ارة ال��ى أن  
البعض من القوى المريضة التي 
ماتزال تعصف بها أحقاد الماضي الشمولي والحكم 
اإلمامي البغيض تجد في نفسها مشعاًل للمستقبل 
الواعد واألمل الوضاء بإرث حقدي قديم التزال تتوهم 

ان��ه بإمكانية ال��ع��ودة ال��ى ال���وراء.. 
كما تحاول ان تسرق لحظات الفرح 
لتحل بداًل عنها أيام الحزن واألسى 
بإشاعة الجرائم وارتكاب الفظائع 
بحجة المزعم ال��ث��وري المتجسد 
في اشاعة روح االنتقام واالحقاد 
وثقافة الكراهية والعنف والتطرف 
واالرهاب.. سادرة في غيها ال تريد 
االستفادة من دروس وعبر الماضي 
.. مستمرة في عدائها للوطن 
ووح��دت��ه ونهجه الديمقراطي 
ول��خ��ي��ارات الشعب والغالبية 
المنتصرة  وإرادت����ه  العظمى 
والمتجاوزة لكل التحديات والتعثرات والمصاعب 

التي طالما اعترضته وخرج منها سليمًا معافى..
لذا فإن التفاف هذه الغالبية الماليينية التي تتحدث 
عنها وتخرج اسبوعيًا للتعبير عن طموحاتها ومستقبلها 
المنظور هي الصفعة القوية التي اسقطت رهانات 
الفاشلين وأوهام  المفلسين والمرضى وعبدة الدوالر 
وهي القادرة اليوم وبالقوة الضاربة ومن خلفها أبناء 
القوات المسلحة واالمن ان توقف صلف االرهابيين 
والمعتدين على الحقوق والحريات في تعز وأبين 
وصنعاء وغيرها من محافظات الوطن وغرور الطامحين 
والطامعين بالسلطة االنقالبية المليئة بأحقاد الماضي 

وإرثه التقليدي وجنوحه الشمولي.

الرئيس  والشعب..


