
ــي عــبــدالــلــه  ــل (ع
ــعــرض  ــــح) ت صــــال
للغدر هو وقيادات 
الـــدولـــة فـــي بيت 
ــــت صــالة  الـــلـــه وق
الــجــمــعــة واصــيــب 
إصـــابـــات خطيرة 
وكان همه الوحيد 
ــدخــل  قـــبـــل أن ي

فــي غيبوبة كما أفصحت عنه 
وصيته الوحيدة لنائبه (عبدربه 
مــنــصــور هـــــادي) وابـــنـــه قــائــد 
الحرس الجمهوري آنذاك (احمد 
علي) كما روى لنا ذلك (عبدربه 
منصور هادي) وتواترت الرواية 
وســمــعــتــهــا بــنــفــســي مـــن أحــد 
األطــبــاء الــذيــن كــانــوا حاضرين 
ــق فــي صدقه  لحظتها ممن أث
وال مصلحة له في الكذب، كانت 
وصية (صالح) التفجروا األوضاع، 
التطلقوا وال طلقة، وكان بإمكان 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري حــســم 
المعركة مع الفرقة وأتباعها في 
ساعة، وكان بإمكان (أقارب صالح 
من قــادة الوحدات العسكرية) 
استغالل الــظــرف ووأد الثورة 
بقسوة ستكون آنذاك على وقع 
جريمة التفجير اإلرهابي للجامع 
ــك لم  ــع ذل بمن فيه مــبــررة وم
يفعلوا، لو قارنا صالح بهادي، 
والمؤتمر بالمرتزقة في الرياض 
ستكون مقارنة فاضحة، واالدهى 
أن (صالح) بعد أن بــدأ يتعافى 

ويعود الــى الحياة 
وهــو لما يــزل بعد 
مصابًا قرر العودة 
ــمــن رغــم  ــي ــــى ال إل
النصائح االمريكية 
الــتــي كــانــت أقــرب 
للتهديد له بعدم 
ــك  الـــعـــودة وكــذل
السعودية ورغــم 
أن المطار والطرق منه الى جنوب 
العاصمة مسيطر عليها عسكريًا 
من قبل خصوم صالح الذين سبق 

وأن حاولوا قتله ..
لم يثنه كل ذلــك عن العودة 
ليفاوض ويوقع على تنازله عن 
السلطة وتعيين نائبه رئيسًا 
ات شبه دستورية.. ووفق إجراء

في المقابل( هادي) فر بجبن 
وخسة وكــذلــك فعلت قيادات 
ــزقــة وقــبــلــت أن تــكــون  ــمــرت ال
ــر  مــطــيــة لــــعــــدوان ظـــالـــم دم
اليمن وقــتــل األطــفــال والنساء 
والشيوخ في المدارس والمالجئ 
ـــمـــدارس  والــمــســتــشــفــيــات وال
وصــاالت االعـــراس، وجبنوا من 
العودة الــى اليمن تحت حماية 
ــود االحـــتـــالل في  آالف مــن جــن

الجنوب..
(مــوقــفــي مــن حــكــم الرئيس 
صالح وعهده، وتقييمي له لم 
يتغير ولن يتغير الني عارضته 
بناء على قناعات لم تهتز ولن 

تهتز)..

حروب من أجل 
األسلحة

خالصة مايحدث للوطن العربي 
هــذه الفترة مايلي: (كانت الــدول 
الكبري قديمًا تصنع االسلحة من 
اجل الحرب ، واصبحت هذه الدول 
حــديــثــًا تــصــنــع الــحــرب مــن اجــل 
االسلحة).. والنتيجة القاتل يقول 
الله أكبر، والمقتول يقول الله اكبر.. 
ــحــروب فــي تلك  ــن تــجــار ال وخــزائ
الدول تقول هل هناك أكثرررررر.. 

متي سنعي ذلك؟
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ترتيب البيت الداخلي

الناس معادن

علي محمد معوضة
- مواليد صنعاء

- خريج جامعة صنعاء
- يعمل لدى رئاسة الجمهورية

ات المتميزة  - من الكفاء

حسن زيد

كتاباتهم

االتفاق الذي تم توقيعه جاء بعد اكثر من  مقارنة غير جائزة 
سنة ونصف من العدوان ونتيجة لمشاورات 
مكثفة لكن لــالســف كــانــت متقطعة وهو 
مــا أخـــره حتى هــذا الــوقــت خــاصــة مــع حجم 
االختالفات الكبيرة بين انصار الله والمؤتمر 

في العديد من القضايا واالشكاالت ..
الطرفان قدما تنازالت كانت في نظرهما في 

وقت سابق من المستحيالت ...
وليس هناك طــرف منتصر وطــرف اخــر راضــخ، على 
العكس المنتصر هــو كــل يمني حــر رافـــض للعدوان 

ولمرتزقته ..
محاولة تصوير االمر بأنه انتصار لطرف ضد آخر هو اخر 
محاوالت العدوان لشق الصف والشعال نار الفتنة وبث 

الضغينة بين المؤتمر وانصار الله ..
ه  المقاالت والكتابات المتناقلة التي تمجد الزعيم ودهاء
في احتواء انصار الله والمزيفة والمنقولة كما يقولون من 
وسائل اعالم وصحف غربية واجنبية والتي ال نعرف من 
الذي بدأ بنشرها هي إحدى وسائلهم الشعار انصار الله 
بالخديعة وايضًا المنشورات التي يتم نشرها بأن انصار 
الله ابتلعوا المؤتمر وضموه تحت لوائهم هي تؤدي نفس 
الغرض وهو محاولة اظهار طرف منتصر مقابل طرف 
خاسر كما قلت لغرض اشعال الفتنة التي فشلوا في اشعالها 

حتى من قبل بدء العدوان.

االتفاق هو ترتيب للبيت الداخلي والجبهه 
المقاومة لــلــعــدوان ومــرتــزقــتــه.. وللتعاون 
والتكاتف الدارة شؤون البلد ومواطنيه حتى 
ــوا  المؤيدين لــلــعــدوان منهم والــذيــن مــا زال

يستلمون مرتباتهم من العاصمة صنعاء..
ستكون مسؤولية اعــضــائــه مــن المؤتمر 
وانصار الله تسيير شؤون البلد وليس مالحقة 
مصالح المؤتمريين وال المنتمين ألنصار الله 
وهــذا مــا اوضــحــه منشور الزعيم بشكل واضــح وموجه 
بشكل اساسي لكل من يعتقد من المؤتمريين ان المجلس 
السياسي هو لتقاسم الكعكة كما يقولون او المناصب او 
االمتيازات مع انصار الله فال وجود لكعكة او امتيازات بل 
مصاعب واشكاالت.. االتفاق هو للتشارك وللتعاون في هذا 
الحمل الثقيل الذي تمثله ادارة الدولة والحرب في الوضع 

الخطير والكارثي الحالي..
ومنذ البداية اتفقت قيادتا انصار الله والمؤتمر على 
عدم وضع خطة عمل او تحديد طريقة عمل للمجلس 
السياسي، فما دام المجلس سيتولى قيادة البلد وادارة 
الدولة فسيترك له مهمة وضع خططه وتحديد مسؤولياته 
وواجباته وتحمل نتائج قراراته من دون وصاية او تدخل 
من اي أحد خــارج المجلس كائنًا من كــان، وسيكون هذا 
المجلس هو المسؤول الوحيد امام الشعب والمالم على أي 

اخطاء او تجاوزات.

كان يمتلك مركزًا للمواد الغذائية في صنعاء 
وكذلك بعض االستثمارات الصغيرة، يتردد 
مابين صنعاء والقرية وكلما زار القرية اجتمع 
اهلها مهللين مرحبين به وكان بيته ومجلسه 
يكتض بالمخزنين وكان كذلك يخزن لبعض 
الذين لم يجدوا قيمة قاتهم ويعطي من 

ليس له قوت يومه..
تغيرت االحــــوال، مــرض والـــده، تالعب 
اخوانه، قدر الله له افلس تمامًا وجلس في 

البيت..
ــان اهــل الــقــريــة يــمــرون مــن امـــام بيته  ك
ليخزنوا فــي مجلس جـــاره بعد ان تركوه 
وهجروا مجلسه ،حتى انهم لم يردوا عليه 

السالم اال مجاملة..
ذات مــرة استوقفهم امـــام بــاب البيت 
واشهر لهم بطاقته قائًال (حــرام وطالق 
ــالن بــن فــالن وهــذه  ــا ف يــاعــيــال عمي ان ان

بطاقتي)!

حامد غالب

سلمان نعمان الحكمي

عزيز منصور

مقتطفات

عبدالباسط الحداد

محمد العامري

زين العابدين العابد

محمد عبدالقدوس

عبدالغني علي الزبيدي

فيصل محمد جلول

محمد هادي

عبداهللا صالح

المهم والمفيد ان جميع اعضاء 
المجلس السياسي االعلى شخصيات 
ــرة  مــحــتــرمــة ونـــاجـــحـــة جــــدًا جــدي
بتحمل المسؤولية ولها ثقلها داخل 

المكونات.

ال أمل وال تفاؤل، حتى نتعلم لغة 
التخاطب مــع اآلخـــر، ونحترم رأيــه 

وفكره وعقيدته وثقافته.. 
وإال، سنظل خارج آدمية اإلنسان، 

وداخل جنس الذئاب المفترسة..

روســيــا هــي الــصــخــرة الــتــي ينطح 
ــســعــودي  ــف ال ــحــال ــت ــة وال ــزق ــمــرت ال

رؤوسهم فيها.. 
وبمواقفها الى جانب صمود الجيش 
واللجان الشعبية ستتغير الخارطة ..

مــمــثــلــو االمــــم الــمــتــحــدة فـــي كل 
ــمــفــاوضــات نــكــرات  الــمــحــادثــات وال
ــًا واســمــاء  ــام يلمعون ليصبحوا ارق
ويحققوا ثــروات على اجساد واشالء 

الشعب اليمني والسوري والعراقي.

ــمــًا يتقاتلون  ـــارب دائ مــرتــزقــة م
بينهم البين فــي بــدايــة كــل شهر.. 
تقولوا ايش السبب انتبهوا تقولوا انه 

من شان الصرفيات والمعاشات.

ـــه لــن يشكل  بــاالمــس يــقــولــون ان
مجلس سياسي، واليوم شكل المجلس 
..فصاروا يتحدثون عن االسماء..هكذا 
هم االخــوان وهكذا هم المرتزقة..

لكننا حتمًا سننتصر.
واليوم غير األمس..سّجل أنا يمني.

بان كي مون يؤكد ان عاصفة الحزم 
بريئة من دم االطفال اليمنيين. هذا 
يعني ان بــوســع اصــحــاب العاصفة 
اهراق الدم اليمني بحماية اممية حتى 

تقوم الساعة.

مفتى السعودية الــدجــال األعــور 
يفتي لرجال االعمال بالتبرع للمجهود 
الــحــربــي ودعــــم الـــحـــدود لمقاتلت 
اليمنيين.. الحمد لله بدأت الحزينة 

تنفد قرب السقوط

الموقف الروسي
كـــانـــت إحـــدى 
النقاط المثيرة 
لــــالهــــتــــمــــام، 
رفض المندوب 
ــروســي لفقرة  ال
تــمــت إضافتها 
فــــــي مــــشــــروع 
البيان الرئاسي، 
ـــدد بـــإعـــالن  ـــن ت

ــرئــيــس الــســابــق المجلس  الــحــوثــيــيــن وال
السياسي األعلى، وتبرير المندوب للخطوة 
على أنها رد على تصعيد هــادي، ولخلو 
مقترح ولد الشيخ من الجانب السياسي لحل 
األزمــة، وهو ما يكشف عن رفض روسي 
لمواقف هادي، بل والتلميح إلى أنه أصبح 

عقبة أمام تحقيق السالم.
كــمــا يــكــشــف عــن انــفــتــاح روســــي على 
ــســابــق، فرفض  ــيــس ال ــرئ الــحــوثــيــيــن وال
روسيا ألي تحرك في مجلس األمن للتنديد 
بالمجلس السياسي األعلى، أوحــى برغبة 
وإمكانية تعامل موسكو ودول أخرى مع 
المجلس الجديد في حال تشكله سيما إذا 
ما تم إضفاء شرعية عليه من قبل مجلس 

النواب.
في حال اختارت موسكو التعامل مباشرة 
ودعم المجلس السياسي الجديد، فإن األمر 
قد اليتوقف عند مسألة الدعم السياسي، 
خاصة أن ذلك قد يكون سببًا جديدًا أمام 
تصاعد حدة الخالف والتباين بين موسكو 
والقوى األخــرى، والــذي بــدوره قد يدفع 
ــدعــم العسكري  مــوســكــو إلـــى تــقــديــم ال
والــمــخــابــراتــي لصنعاء وبــصــورة مقاربة 

لموقفها في سوريا..

عبدالعزيز ظافر معياد

صالح حكيم اليمن يا «مجانين ليلى»
الحر الكريم يمنحك الكرامة والعزة والعكس بالعكس 
...عندما يتحدث علي عبدالله صالح تنبض سيادة اليمن و 
تتنفس كرامة ابنائه.. دعونا من التحليل ومضامين إطاللته 
اليوم الواعدة بالنصر، فلطالما علمتني نظريات القيادة 
السياسية في جوهرها بأن القيادة سر تكويني في حراك 
الشعوب يختصر المعادلة الثقافية بأمشاجها وببصمات 
الهوية في قائد يتناغم في سماته ومقاليد طبعه مع الصميم 

التكويني لشعبه وكينونة قيمه وتاريخه.
فما بالكم عندما تكون الهوية سبئية والقيم عربية لشعب 

اليمن الذي كان مهدًا للعروبة وجندًا لالسالم وعنوانًا للحكمة والبأس 
الشديد ... فإن المفتاح سيكون بناموس الحياة هو هذا الفارس الداهية 
الذي سطر ويسطر ملحمة معتقة بزخم أساطير الزمن البعيد في هذا 

العصر االمريكي الخانع و الذليل.
مشكلة بعض "المثقفين" المدججين بأوهام وخزعبالت النضال التحرري 
بثقافته الغربية في هذا العصر، انهم يعزفون الخرافة ويعلكون االكاذيب 
ويفكرون بعقول العدو في مــدارات ال تطوف في فلك الشعوب مهما 
بهرجت لهم االذرعة اإلعالمية األمريكية نفيرهم وثرثرتهم .. أي أنهم 
يعيشون في وهم ميت وثرثرة عابثة وسرعان ما يلعن مع تخبطه شعبه 
وقيمه متجهًا نحو تشريع الخيانة وتبرير العمالة و..و الخ .. فهم اشبه 
بمجنون ليلى الذي مأل بخيبته الدواوين بحورًا و بيوتًا وزحافًا، بينما في 
نهاية وجــوده مات أعزب بال ليلى وبال حواء أخــرى.. وقيل نائبًا لرئيس 

فندق !!
مشكلة مجانين ليلى وأتباع مسيلمة في اليمن كانت مضاعفة عنها في 
مصر والشام وتونس وغيرها، وذلك لسبب عميق مهم يدركه الراسخون 
في هذا الشعب وتاريخه، وهو أن هذا الشعب نواة أمة و مازال يعيش اصالته 
ا عبر القرون بين الغزاة ولم تذبل مع سموم هذا  وحكمته اللتين لم تصدء

العصر المبهرج بعبودية المتحررين والمتأسلمين، فظل 
شعبًا حكيمًا واعيًا ال تنطلي عليه بهارج العدو وال ينجر 
خلف قصائد مجانين ليلى وحتى إن التقف يومًا فتنة فأصالته 

تحول دون ابتالعها في نهاية المطاف.
واليوم ، سواء قبل المجانين أم تحفظ المرجفون ومن 
في قلوبهم مرض أو هوى لعبرة خائبة في فندق سعودي، 
فقد دون التاريخ تلك المؤامرة الصهيونية وهذا العدوان 
األمريكي السعودي بكل فصولها وفتنها و جيوشها  واهوالها 
مسجًال الملحمة األسطورية لليمنيين، متوجًا علي عبدالله 
صالح حاكمًا يمنيًا وفارسًا سبئيًا واقليدًا لقلوب شعبه وحاميًا لمشروع 
دولة اليمنيين ووحدتهم ، منازآلً كيد المؤامرة وبربرية العدوان بكل ما 
نبضه هذا الرجل من خافوق هذا الشعب العظيم سواء أكانت حكمته أم 
ه أم شجاعته أم حفظ الدماء أم شره الحكيم في دحر شر  سماحته أم دهاء
المنافقين.. فجميعها كانت ترجمة قيادية لشعب عربي حكيم ولد قبل 

التاريخ وللتاريخ.
اطمئنوا يا عابري السطور.. لم ولن يعد المديح  والتقبيح سالحًا مجديًا 
وال حيلة لالرتزاق في صفوف الرجال، فاالرتزاق واالموال سوق في خانة 
الجبناء المتاجرين بالشرف، اليوم القول للمحصلة والعبرة فالتاريخ قد أكمل 
اسقاط األقنعة وكما خرصت الميادين معادن الرجال ومعادن المرتزقة.. 
ونقول سالم الله على عفاش شكرًا وعرفانًا ال تملق له وال نكاية بليلى ،فليلى 

في فندق الرياض جارية ليتكم كنتم المزمار المناغي!!
وفي األخير ال يفوتني أن أذكر بأن االعتزاز اليوم هو لكل يمني عربي 
أصيل قحطاني وعدناني صان اليمن وحفظ شرفه ودينه.. في جيشنا البطل 

المؤمن األمين أو في لجاننا الشعبية المجاهدة.
الشكر واالعتزاز للرمز الوفي / علي عبدالله صالح عفاش

الله أكبر .. وتحيا الجمهورية اليمنية

عادل الربيعي

كمال حسن محمد المقداد

الهيثم الصالح الجبري 

اليمن آخر اهتماماتهم
يظن البعض أو إذا صح 
التعبير يتوهم أن مجموع 
الـــدول التي تقف فــي صف 
ما يسمى الشرعية ستقف 
ــى جــانــب الشعب اليمني  ال
وستساعده على النهوض 
فيما لو انتهى ما يسمونه 
هم بـ "اإلنقالب"، متناسين 
تمامًا أن تاريخ تلك الدول 

مــع اليمن سيئ للغاية حتى فــي تلك 
األوقات التي كان فيها النظام السياسي 

أقرب اليهم من أي شيء آخر .
*لو كان المستقبل الذي يبشرون به 
أفضل لكانت عــدن والمكال وغيرهما 

أفضل.
ــان هــنــاك حــرص على الشعب  ــو ك *ل
اليمني واحـــتـــرام لــتــاريــخــه واهــتــمــام 
بجغرافيته لما وصلت اليمن إلى ما هي 
عليه اليوم بل إن اليمن ثقافة وتاريخًا 
إنسانًا وجغرافيا يمثل خطرًا عليهم 
(هكذا يظنون) فيتسابقون نحو إبقاء 

الــيــمــن تــحــت وصــايــتــهــم 
ويسارعون إلى تأجيج أي 

صراع وتوسيعه .
ــــن فــي  ــــم ــــي ــــــــــن ال *أي
قاموسهم طوال السنوات 

الماضية ؟ 
*اليمن ال تحضر لديهم 
إال فـــي اجـــنـــدة االطــمــاع 
وشهوة السيطرة ونزعة 
النفوذ وال تحضر إال في التدمير ال البناء، 
هــذا مــا يقوله الــتــاريــخ ال أصطنعه أو 

أبتدعه.
* إذا كان ما بعد "اإلنقالب كما تقولون" 
افضل فنحن معه وإلــى جانبه، غير أن 
التاريخ والواقع يؤكدان غير ذلك، وما 
لمسه المواطن باألمس ويلمسه اليوم 
يؤكد أن من ظل واستمر على النقيض 
من مصلحة اليمن طوال العقود الماضية 
من الصعب بل من المستحيل أن يكون 
حريصًا على مصلحة اليمن حــاضــرًا أو 

مستقبًال .

عبداهللا بن عامر

العود أحمد 
عــودوا فالخير في صنعاء والخير يأتي من 
عواصم العواصف.. عــودوا ياوفدنا فلم يعد 
لبقائكم هناك خير ُيرجى عودو فالصمود هو 
افضل المشاورات.. عــودوا وشاركوا شعبكم 
مجلسهم واختيارهم.. عــودوا فصنعاء هي 
الحل ومــن اراد الحل والصلح معنا فليأِت الى 
صنعاء.. عودوا فخصمكم تجرد من كل القيم 

والخير فيه .

اليمنيون لهم السبق والشرف والفخر بأنهم الذين يصنعون 
اليوم تاريخاً جديدًا ليس على مستوى اليمن فحسب بل على 

مستوى العالم.. حذرهم الزعيم قائًال:-
(بأن الطاولة ستنقلب عليكم وستشهد المنطقة تغيرات 
غير محسوبة).. كذلك السيد عبدالملك الحوثي حذرهم قائًال:-
(استمرارية العدوان ستحتم علينا اإلقــدام على خطوات 
استراتيجية كبيرة تــؤســس لــمــراحــل مهمة على مستوى 

المنطقة).

هــــذا هــــو الـــصـــالـــح.. فـمـن أنـتــم ؟

عمار أحمد حمود

رجل استثنائي بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى.. أسطورة زمانه سيحكيها 

األجيال تلو األجيال 
علي عبدالله صالح فلتة من فلتات 

التاريخ 
ظاهرة ال تكرر إال في النادر ..

رجل فيه من الدهاء والذكاء والسياسة 
والفطنة ما يجعل التاريخ يقف عنده 
ــدرس طــرقــه وأساليبه  بــإجــالل وســُي
ــتــعــاطــي مـــع كــافــة  وســيــاســتــه فـــي ال

المتغيرات واإلزمات والحروب.. 
هكذا سيكتب التاريخ عن الزعيم 

علي عبدالله صالح 
وهــذا هو زعيمنا وبـه نفتخر ولــه منا 
تحية حب وتقدير لهكذا هامة تاريخية 
نادرة .. كل الوفاء لك واالعتزاز والفخر بك 
أيها الشامخ الصامد البطل ..والنـامت أعين 

الجبناء والعمالء والمتآمرين والخونة.

يمانيون يصنعون التاريخ

رئيس من صعدة 
ونائب من ردفان

مــنــطــقــتــان يــمــنــيــتــان، لم 
تطأهما أقــدام أي غــاٍز، منذ 

عرف لليمن تاريخ ودول.
منطقتان، لــم تعترفا بغير 

اليمن الواحد.
ال اقــصــد انهما وحــدويــتــان، 
بل إن الوحدة عند كل منها هي 

مشروع حكم.
هــذه رمــزيــات، اذا لم يقم 
علي عبدالله صالح وعبدالملك 
الحوثي، بواجبهما تجاهها، 
فــســتــكــون مــجــرد "رفــســات 
التيس الــمــذبــوح"، والتيس 

هنا، اليمن بكله.
أو لنقل، حالوة الروح.

نبيل الصوفي

صادق بن أمين نموذجًا
احد رموز الوطن وعلم من 
اعالم الوطن ومن المناضلين 
الذين وهبوا حياتهم للوطن 

الغالي .
فهو احد القيادات الوطنية 
البارزة الذي كان لهم الدور 
االســـاســـي واالكـــبـــر فــي بناء 
ــم الــعــطــاء  ــدي ــق الـــوطـــن وت
واالســـهـــام فــي صــنــع وبــنــاء 

الوطن .
ــورة ٢٦ سبتمبر  فهو مــن مناضلي ث
الخالدة ومن المشاركين في صنع الوحدة 
اليمنية المباركة، كما ان له اسهامات 
كثيرة وانجازات عظيمة في الكثير من 
الجوانب االقتصادية والتنموية والزراعية 
وفي مجال التعاونيات والحكم المحلي الى 

جانب المجال السياسي والعسكري .
له بصمات واضحة وانــجــازات في بناء 
الوطن وصنع مستقبل اليمن واالجيال 

القادمة .
وهــو ممن يستحقون منا كــل الشكر 
واالجالل والعرفان لما قدموا من انجازات 

للوطن ولنا كأجيال الحقة .

ومهما كتبنا أو شكرنا 
فيهم ال ولن نستطيع ان 
نوفيهم ولــو جــزءًا بسيطًا 
مما قدموه لنا وللوطن فإن 
هم اكثر بكثير مما  عطاء
نستطيع قوله فيهم، ولكن 
التاريخ هو من سينصفهم 
ولن ينساهم وسيذكرهم 
بأحرف من نور وسيسجل 
مواقفهم الوطنية وانجازاتهم وعطاءهم 
وجهدهم الــذي بذلوه من اجــل الوطن 
وسيذكرهم في انصع صفحاته الخالدة .

ويجب علينا كأجيال الحقة ان ال ننساهم 
وان ال ننسى كل ما قدموه للوطن .

صحيح اننا لــن نستطيع ان نوفيهم 
ــًا من  ــوع ــكــن هـــذا يــعــتــبــر ن حــقــهــم ول
االعــتــراف بالجميل والشكر المعنوي 
للمناضلين ولما قدموه لنا وللوطن وهذا 

واجب بل فرض علينا .
فكل الشكر والتقدير واالجــالل لشيخ 
المناضلين االستاذ صادق امين أبو راس 
ولكل المناضلين الشرفاء من قدموا ووهبوا 

حياتهم لخدمة وبناء وطننا الغالي .

مجاهد المطري


