
يعيش الشعب اليمني فصوًال مؤلمة لتراجيديا نهايتها 
مفتوحة، وتتطلب شجاعة لوضع الفصل االخير لنهاية 

هذه التراجيديا االبشع في تاريخ االنسانية..
الحروب في تاريخ الشعوب أيًا كانت نهايتها، إّال أنها 
تحدث متغيرات جذرية في محيطها ووعــي االنسان 
أيضًا.. ومنطقتنا أمام متغيرات كبيرة يفرضها المقاتل 

اليمني وهي تزلزل جزيرة العرب. 
إن العدوان على اليمن خالفًا عن بشاعته وهمجيته ، اال 
اننا استفدنا منه الى اآلن دروسًا مهمة جدًا، تفرض علينا 

كدولة وشعب واحزاب واسر وافراد ان نتغير وان نعيد النظر في عالقاتنا 
وتعاملنا مع االشقاء واالصدقاء المفترضين وفقًا لمواقفهم من همجية 
وبشاعة العدوان ووحشية الحصار.. البد ان نكون واقعيين وموضوعيين 
ينا بها كثيرًا ونتحرر من الشعارات الخادعة  ونغادر االوهــام التي تغنَّ
ا الى مسلخ إلبادة  والعصبيات التي لم تعزلنا عن العالم فقط، بل حولت يمنَّ

اهلنا صغارًا وكبارًا باسم الدفاع عن االمن القومي.. 
المنطقة تتغير والبد ان نتغير كشعب له إرث حضاري عظيم ويمتلك 
قوة التأثير والحضور عالميًا.. ومشكلتنا او سبب ضعفنا اننا تطرفنا في 
عصبياتنا على انسانيتنا، واآلخرون غلبوا مصالحهم على عظمة الروابط 

التي تجمعنا بهم بكل سهولة..

يكفي عواطف.. وعلينا ان نتحرر ليس من التبعية للسعودية فقط، وانما 
من اغالل روابط كبلتنا عن االنطالق في هذا العالم الرحب.. ويكفي محاوالت 
فسعادة الشعب اليمني ومستقبله ليس مع هذا المحيط المتوحش ،بعد ان 
صارت االخوة في العروبة واالسالم مجرد وحش كاسر يتلذذ للعام الثالث 
بسفك دماء اليمنيين ويحرق الحجر والشجر، فال يضع حرمة ال لألعياد او 

لالشهر الحرم وال يردعه «حرمة دم المسلم على المسلم».
إن مصلحة الشعب اليمني ومصالحه هي مع العالم بمختلف دياناته 
ومعتقداته وقومياته، فقد اثبت االحداث ان من ظللنا نصنفهم كأعداء 
لعقود ارحم واصدق من غدر وخذالن االشقاء..وهذا اليعني ان نخرج من 
جلودنا ونتخلى عن هويتنا وعقيدتنا، وانما البد ان نتحرر من عبودية وظلم 

ادعياء العروبة واالسالم.

إن ضرائب المسيحيين والبوذيين وغيرهم تصل عبر 
المنظمات الغربية االنسانية بتلك المساعدات االنسانية 
المتمثلة باالغذية واالدويـــة، على عكس االشــقــاء في 
العروبة واالســـالم الــذيــن يرسلون لليمن يوميًا مئات 

الصواريخ والقذائف وفتاوى التكفير..
باألمس سارعت ايران وتركيا واالردن والمغرب إلرسال 
طائرات محملة بمساعدات غذائية الى قطر بعد ساعات 
من فرض الحصار، وهذا ليس بدافع ديني وال قومي، وانما 
لدوافع مصلحية بحتة، يحدث هذا في الوقت الذي تقصف 
السعودية اليمن للعام الثالث وتهدد البالد أسوأ مجاعة يتعرض لها العالم، 

بينما لم يحرك أمثال هؤالء االشقاء ساكنًا.
لقد حطمت قطر شبح مجلس التعاون وفرت لألصدقاء لتنجو بجلدها 
وتحمي دماء شعبها واستقاللها من مخالب االشقاء، وبالتالي فإن اليمن 

مطالبة بامتالك رؤية إزاء هذه المتغيرات التي تزلزل تحالف العدوان.
فهم بأنها ردة فعل على 

ُ
إن الدعوة الى تغيير عالقاتنا بمحيطنا ال يجب أن ت

العدوان فقط وانما ألن المتغيرات في المنطقة تفرض علينا ذلك اذا اردنا 
التحرر من الوصاية والحصار والقتل العبثي..الن ما حولنا مجرد إمارات للهمج 
ً وال ذمة.. فال يجب أن 

َّ
والقتلة ال يملكون قيمًا وال مبادئ وال يراعون في الله إال

تعيش اليمن مأساة هذه التراجيديا التاريخية الى ما النهاية.
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ترفع أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى رمز الصمود الوطني

 الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق- رئيس المؤتمر

والى قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني
 وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم 

وإلى أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين 
يذودون عن حياض الوطن

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.. 
سائلين الله عز وجل أن تعود هذه المناسبة وقد 
أسقط شعبنا مخططات تآمر تحالف العدوان.. 

وأن يعم األمن واالستقرار والسالم كافة ربوع اليمن، 
وأن يرد كيد المعتدين الى نحورهم..  

وبهذه المناسبة تود صحيفة «الميثاق» أن 
ها األعزاء أنها ستحتجب وستعاود  تحيط قراء

الصدور بعد انتهاء اجازة عيد الفطر..
وكل عام ووطننا وشعبنا بألف خير وعافية..

 محمد انعم 

اليمن.. ونهاية التراجيديا 
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ما الــذي حدث ألمة يضربونها اليوم في 
عينيها االثنتين؟

ببساطة شـــديـــدة.. هــنــاك ســفــهــاء من 
كبار القوم وصغارهم، انقلبوا على الماضي 
لمستقبل  ا ته فسلموا  ئه وحسنا بأخطا
ألمريكا وتركيا وقطر , لتتفاجأ قطر هي 
االخـــرى بمن يحولها الــى هــدف لــزج على 
طريق التهام التاجر العالمي المرابي الحقير 

للصنارة والطعم والسمكة.
ل كــل الــعــقــالء ومــعــهــم بعض  ويــتــســاء
المجانين.. هل من مغادرة لهذا الطوفان 
المتواصل؟ فيأتي الجواب.. هناك محيط 
وامــواج وال وجود للسفينة.. ال وجود لنوح 

يمخر العباب باتجاه جبل جودي جديد.
بفضل التآمر االبتدائي على صدام حسين 
وشنقه وتمزيق العراق.. وقبل ذلك كامب 
ديفيد السادات واعتبار حرب ٧٣م آخر 
الــحــروب اتجه الجيش المصري لتصنيع 
الفاصوليا وغيرها حتى فوجئ بمن يدفعه 
نحو الكثير من الفخاخ اولها سيناء وثانيها 
وعاشرها مخطط ذات المرابي الذي زين 
للشباب العربي بأن نزف الكثير من الدماء في 
الشوارع هو السبيل الوحيد إلنضاج الثورة 
ريكم إال ما أرى).

ُ
والقضاء على فراعين (ال أ

منذ الربيع المشؤوم والهدم مستمر من 
اجــل سيطرة كاملة للمخرج االمريكي , 
مستفيدًا من الثقافات المحلية المعتمدة 
على إلــغــاء اآلخـــر , حيث االقــصــاء طريقًا 
للمرارات وصراع التراكمات , ورياح االزمات 
, والمواجهات التي نراها في صراع أبناء البلد 
الواحد على ارض تتمزق وعدو يحتل السماء 
والبحر واليابسة , وال يتوقف عن ضرب كل 
شــيء كما يحدث اآلن من الجار السعودي 
المستغل لفائض المال حتى صار ينزف رأس 

المال ذاته.
ويــصــرخ الــمــواطــن الــمــغــلــوب.. هــل من 
سياسيين ونخب يتوقفون عن إدمان االثبات 
المتكرر بأن السياسة لعبة قذرة؟ حتى انه 
ما من سياسي او ناشط وماشطة يتوجع من 
كونه في صف عــدوان يرتكب مجازر على 

نحو مجزرة السوق الشعبي في صعدة.
وكنت أود التذكير بفضيلة االنتظار حتى 
يأتي التاريخ الذي سيلعن كل من خان وطنه 
او استبسط قتل الشعب او تجويعه، لوال ان 
الكيل قد فاض , حيث المن نوايا محلية او 
خارجية لرفع الظلم عن شعب يتضور من 
سياسات االخوة االعداء وحماقات عدوان 
فاجر يجعل من يتناول الفطور في اليمن 
ال يتوقع تناول السحور.. والعكس صحيح 

ايضًا!

.. الهدم 
مستمر.. !

التدفق الكبير مــن الشباب والفئة الصامتة 
للحصول على عضوية المؤتمر الشعبي العام، 
اته التنظيمية وأمسياته  ليس من فــراغ، ولقاء
الرمضانية الموسعة ال تعنيه بقدر ما تعني الوطن 
ككل.. وطن هو في أمسِّ الحاجة إلى من يبعث فيه 
روح الحياة السياسية مجددًا، ويؤكد للعدوان أن 
مخططاته فشلت في هذا الجانب أيضًا كما هو 

فشله العسكري.
أثبتت الوقائع ومجريات األحداث الجسام التي 
عصفت وال تزال تعصف بوطننا الغالي منذ فوضى 
٢٠١١م أن المؤتمر بقيادته التاريخية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح، حزب الوطن الكبير 
وعصب الحياة السياسية، ووحــده يحمل على 
عاتقه هــّم بناء وطــن يتسع للجميع، ومــا دونه 
إما ميليشيات إرهابية لبست زورًا ثوب األحزاب 
كالتجمع اليمني لإلصالح "اإلخوان المفلسين" أو 
حزيبات ماضوية لم تعد سوى دكاكين لالرتزاق 
على أبواب آل سعود، وتأييدها لعدوانهم نابع من 
كونها فروعًا لقوى وتنظيمات خارجية منسلخة 

عن الجسد اليمني.
حزب اإلصالح على سبيل المثال؛ عندما تسلم 
السلطة عام ٢٠١٢م لم يكن يهمه حياة المواطن 
اليمني ومعيشته واستتباب األمن واالستقرار، بل 
كانت أولوياته هي أولويات التنظيم الدولي: تدمير 
المؤسسة العسكرية واألمنية لصالح ميليشياته 
ة الفرقة  التي كان معظمها جيشًا سريًا تحت عباء
األولى مدرع، وضم أكثر من ٦٠ ألف عنصر جديد 
دفعة واحدة تحت بند: ٢٠ ألفًا لـ"علي محسن" 
و١٠ آالف لـ"صادق األحمر"، و١٠ آالف لـ"حميد 
األحمر"..إلخ، ومثلها في المؤسسة األمنية، حتى 
أن وزير الداخلية تحول إلى مجرد مرافق لعيال 

الشيخ عبدالله.
وحــده المؤتمر الشعبي الــعــام مصلحته هي 
مصلحة الوطن، وليس أدل على ذلك موقفه من 

العدوان وهو خارج السلطة..
تحت له خزائن 

ُ
ولو كان همه السلطة والمال فقد ف

المملكة بال حساب، فقط يقبل عودة تحالف نظام 
ما قبل ٢٠١١م، ويدخل حربًا أهلية ضد أنصار 
الله، لكن الزعيم قالها حاسمًا: "ال مجال.. نحن مع 

مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا".
بل إنه لو لم يكن المؤتمر حزب اليمن الكبير لما 
تحت له كل خزائن 

ُ
رفض العرض األكبر، حين ف

"البترودوالر"، خزائن السعودية وقطر واإلمارات 
والبحرين والكويت، فقط مقابل التزام الحياد 
وليس تأييد العدوان.. وكان هدف آل سعود من 
تحييد الزعيم والمؤتمر إظهار أنصار الله أمام 
العالم باعتبارهم حركة متمردة انقالبية، بدليل 
أن كل القوى السياسية ضدها، لكن موقف الزعيم 
والمؤتمر كسر هذه الرؤية، وبات الواقع يتحدث 

عن عدوان سعودي على اليمن.

مؤتمري 
عفاشي وأفتخر

  عبدالناصر المملوح

قناعتي الشخصية :
من بعد ٢٠١١م الــى اليوم تخرب كل شــيء في البلد إال 

المؤتمر الشعبي العام تصلح وأصبح اقرب الى الناس..
وانا واحد من اولئك الناس اللي اصبحت على قناعة تامة انه 
ماعد فيش في الساحة اليمنية اآلن حزب يقدر يقوم بدور 

رب البيت اليمني غير المؤتمر الشعبي العام. 
ولو تشتوا الصدق اكثر ما فيش في الساحة اليمنية كلها 
حزب او فصيل يمكن اعتباره صمام أمان البلد لتجاوز محنتها 
الحالية غير المؤتمر الشعبي العام وألسباب كثيرة أهمها ألنه 

حزب يشبه اليمنيين تمامًا، بطيبتهم وتشعوباتهم وتقلباتهم 
ه في  ويكفي انه الحزب الوحيد اللي تختلف معه وتشقدفه ولما تالقي اعضاء

اليوم الثاني تحّصل الواحد منهم يقولك : دق ابتهم لما يصلحوا.
وب والله المؤتمر حزب َحبُّ

........
اقول ان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب اللي يقدر يكون رب البيت اليمني.. 

صدق والله.. النو انا اتكلم اآلن عن بلد خربان ويتعرض كل يوم لدمار اكثر بسبب 
الصراع على السلطة.. السلطة وبس ال تصدقوش أي هدار ثاني. 

وكلهم تاعبين معانا في هذه الحرب ألنو كلهم يشتوا السلطة منسب يوفروا 
لنا الرفاهية المطلوبة..

َرة.
ْ
بس احنا اللي شعب بيتدلع ويموت َبط

ه احزاب وتيارات وبعاسس مالااان.. طبعًا كل واحد منهم وراء
وكلهم قد رفسونا لوما قالوا بس.. 

طييييب ياعفاشي طيسي فيسي اسألك بالله لكن، واحنا 
حانبين هذه الحنبة كلها 

بين كل هوال الجن اللي بيربشوا حياتنا ويعصدوها عصيد: 
ما تخورش العصيد حق المؤتمر خورة ؟ 

بالنسبة لي قد كان عصيد المؤتمر وال عصيدهم كلهم.
انا اتكلم عن بلد بيتخرب واحنا ٢٢ مليون مواطن عايشين 

داخله بين القوارح واالوبئة والفقر..
واحنا داخله عايشين مرهقين ومفزوعين وحياتنا جافة 

وايامها صعبة وقاسية..
ومنو من بين هوال الجن كلهم عنده القدرة انو يلملم ما تبقي لنا داخل دست 

العصيد هذا؟!
ال تقولي الشيخة موزة وال الشيخ موزي..

الموضوع محتاج كله كبير 
واللي هو اكبر من المؤتمر الشعبي العام داخل هذه البالد يتفضل يورينا هه.. 

وآنا بعده حرام من رجع.

 فكري قاسم 

المؤتمر صمام أمان اليمن

المؤتمر.. شرف االنتماء.. وحامل آمال المستقبل
شباب.. مثقفون.. طــالب.. مدرسون.. عمال.. 
فالحون.. صيادون.. من مختلف فئات المجتمع.. 

إنهم يتدفقون كالسيول.. إلى أين وماذا يرجون؟
ر ما شاء الله لك من 

َّ
أطلق خيالك كيف شئت وتذك

القصص والحكايات والمشاهد المألوفة للطوابير 
التي يتدفق الناس فيها و..

إنهم فتية الميثاق.. المنتسبون الجدد للمؤتمر 
الشعبي العام يتسابقون لشرف االنتماء واستالم 
بطاقات العضوية في تنظيمنا الرائد الذي اقتنعوا 
به وقرروا أن يناضلوا في صفوفه لتحقيق تطلعات 

الشعب اليمني في مستقبل سعيد.
إنــهــم فتية الــمــيــثــاق... لــم يــجــدوا صعوبة في 
التعرف على تنظيمهم ولــن يجدوا صعوبة في 

التعامل معه
إنه المؤتمر الشعبي العام..

 حزب الشعب.. فكر الشعب.. صاغه الشعب لكل 
األجيال.. يرفض التبعية واالرتهان للخارج.. وال 
يحتاج الى هندسة فكر وغسيل مخ المنتسب إليه..

مخزون صالح يعجبك
 شعر/الليث المتأهب

ــتــك  ــْرَب
َ

ــم ض
ّ
ــة مــعــل ضــرب

ــت قـــواهـــم حنكتك 
َّ
شــل

ــرتــهــم فـــي كلمتك  حــيَّ
(مخزون صالح يعجبك)

تك 
َّ
مــثــل األســــد فــي طل

ــــوق الـــعـــاللـــي رايــتــك  ف
ــك عــدتــك ــــك وشــعــب رب

(مخزون صالح يعجبك) 
ــز حفرتك  ســلــمــان جــّه

طارت وضاعت فرصتك 
أســمــع وبــلــغــهــا اخــوتــك 

(مخزون صالح يعجبك)
تك

َّ
رصــــاص تــشــفــي عل

ــتــك  نـــقـــولـــهـــا فــــي وصــل
هنا اليمن مــن حضرتك 

(مخزون صالح يعجبك)
ــحــرب مــاهــي ِمــْهــرتــك  ال

والبـــــــأرضـــــــي نـــزهـــتـــك
ســــود الــمــنــايــا جــابــتــك 

(مخزون صالح يعجبك)
ــخــارج حجتك  ــات كــيــف ب

ـــي آفـــتـــك  ـــيـــمـــان وانــــــــا ل
ــن يفرقك ــوس ال، ل ــاب ك

(مخزون صالح يعجبك)

اللهم إني صائم
قبل بدء شهر رمضان المبارك بأيام أرعدت وزارة التجار 
والصناعة وأزبدت، ووعدت المواطنين بإلزام محطات الغاز 
المنزلي ببيع االسطوانات بالسعر الرسمي ١٢٠٠ ريال 

لالسطوانة ٢٠ لترًا.
اليوم نقول للوزارة خواتم مباركة وإن السعر الرسمي للسوق 
السوداء لم يتغير ٤٢٠٠ لالسطوانة، وفوقها يمنين مغلظة 

للمستهلك أنها بسعر الجملة وما بعدها فلس واحد مكسب.
ونسأل: من المستفيد من التالعب بأحوال الناس المعيشية، 
نتزع ثالثة آالف ريال من جيب المواطن كفارق سعر 

ُ
وبأي ذنب ت

السطوانة الغاز والى أي جيب َمْن تذهب؟!.. اللهم إني صائم.

 الصمود
ُ
رمز

يا قائد الشعب -يا من للحمى صانا
وحدت شعبًا وتاريخًا وأوطانا

وبنيت جيشًا قويًا في صالبته
يحمي الــبــالد ممن فــرَّ أو خانا

زرعت في الشعب ُحبًا ال مثيل لُه
 عدوانا

َّ
وكنت رمز صمود هز
عرفناك إنسانًا بالمواقف كلها

«لن تنسى أستاذًا بمرضه عانى
متنا- أنت

ُ
وأنــت -أنــت زعيُم أ

كالغيث عذب -يروي حيثما كانا
قصدناك يا خير إنساٍن عرفناه

وسخيًا -ومعطاًء بالفعل إنسانا
بمكرمة منكم لنا وألوالٍد همو

يــفــدوك بــالــروح ُحبًا وعرفانا
هذه القصيدة قالها الشاعر قبل وفاته وأرسلها للزعيم.. 

وفقيد الوطن الشاعر محمد العديني من الشعراء المخلصين 
للثورة والجمهورية والوحدة..

 آخر قصيدة كتبها فقيد الوطن/ محمد العديني

تغيرت المعادلة بالمنطقة.. وأوراق العدوان تتساقط!! 
رنا الزعيم مبكرًا.. وحذر الجميع بأن المعادلة ستتغير 

َّ
لقد بش

في المنطقة إذا استمر العدوان والحصار على شعبنا وستجرف 
المعتدين أوًال.. وهاهي أوراق العدوان تتساقط تباعًا وتتكشف 
حقيقة األنظمة التي تشارك في عدوانها االجرامي الغاشم على 
اليمن وفي مقدمتهم النظام السعودي وسيقعون في شر اعمالهم 

ال محالة عاجًال أم آجًال..
منذ أكثر من عامين وهذه األنظمة تدمر اليمن وتقتل اليمنيين 
وتمارس ابشع وأقذر األساليب على كافة المستويات سياسيًا 
واقتصاديًا واعالميًا.. وعملت ومازالت على إعاقة وعرقلة كل 
الحلول الموضوعة والجهود المعتملة لوقف العدوان وإنهاء الحرب 

ورفع الحصار وتحقيق السالم.. 
اليوم ونتيجة لكل األفعال والممارسات اإلجرامية القذرة التي 
ارتكبتها بعض أنظمة الخليج ليس في اليمن فحسب وانما في 
سوريا وليبيا والعراق ومصر منذ العام ٢٠١١م تتكشف فضائح 
قيادات هذه االنظمة في وسائلهم اإلعالمية المختلفة وكل منها 
يعري اآلخــر لتجد نفسك وكأنك أمــام مهرجان ساقط وفاضح 

ألوراق ملوك وأمراء اإلرهاب وتجار الحروب غير مأسوف عليهم.. 
إنها العدالة اإللهية التي الترضى ابــدًا عن الظلم واالفــتــراء 
وسياسات نشر الفتنة واشعال الحرائق وتعميم الفوضى وإثارة 
الصراعات والحروب الطائفية والمذهبية بين األشقاء أبناء البلد 
الواحد الذين تجمعهم بهم عقيدة ودين واحد وثقافة وهوية 

واحدة.. وكل ذلك خدمة ألجندة أعداء اإلسالم.. !! 
هاهم ينشرون غسيلهم ويفضحون انفسهم ليس بين شعوبهم 
وشعوب األمة العربية فحسب وإنما بين انظمة وشعوب العالم 
اجمع الذين وجدوها فرصة للتدخل في شئونهم من جهة وفرض 
اهم وتوجهاتهم عليهم من جهة ثانية.. وليس ببعيد عنا ما  روء
يقوله وينشره الرئيس االمريكي دونالد ترامب سواء في تصريحاته 

او عبر تغريداته على شبكات التواصل االجتماعي.. 
ووفقًا لكل ما يحدث ها نحن نرى كيف تتغير المعادالت في 
المنطقة وينقلب السحر على الساحر ولتبدو الوقائع واألحداث 
وهي تتجه نحو طي صفحاتهم السوداء المليئة بالدم بكل صورها 

واشكالها وألوانها القبيحة.. 

ستزول كل صور اإلرهاب التي زرعوها في كيان األمة ودعموها 
ومولوها للنيل من مشروع الوحدة العربية وتدمير القومية 
العربية نتيجة احقادهم وكراهيتهم لآلخر المختلف وخدمة 
للمشروع الصهيوني التوسعي.. وستبقى روح المقاومة هي األقوى 

وستنتصر ال محالة.. 
ومن اليمن تبدو بشائر النصر على مشاريع التفتيت والتدمير 

والتجزئة تلوح في األفق..
من هنا.. من يمن اإليمان والحكمة تلوح بشائر النصر بفعل 
الصمود االسطوري لرجال الرجال الذين يلقنون العدوان وأدواته 
ومرتزقته دروسًا في الوطنية ودروسًا في المواجهة والدفاع عن 

شرف وعزة وطن وكرامة شعب.. 
ال مجال اليوم ألنصاف الحلول.. فالمعادالت تغيرت -كما 
حذر الزعيم من ذلك مبكرًا- وسيندحر المعتدي عاجًال أم 
آجــًال.. وستشرق شمس اليمن من جديد.. وسيتم إلقاء كل 
خائن وعميل ومرتزق باع وطنه وتآمر على أبناء شعبه في 

مزبلة التاريخ..

األساليب السهلة جدًا هي دغدغة 
الــعــواطــف بــاســم الــشــهــداء، وإيــجــاد 
مؤسسات تمارس نهب حق الشهداء 

وأوالدهم.
ال نحتاج الى نكء الجراح، ولكن لقد 
مضى شهر رمضان وأوالد الشهداء 
يصارعون الــمــوت جوعًا ولــم نسمع 
المتاجرين باسم أشرف وأنبل الرجال 
من قدم ألسر الشهداء الذين ضحوا 
بحياتهم دفــاعــًا عــن اليمن وكرامة 

وعـــزة شعبنا حــتــى ربـــع تنكة تمر 
لالفطار..

لم نسمع أنهم أقاموا مأدبة افطار 
ألوالد الشهداء والتخفيف من حزن 

فقدان األب أو الزوج أو الولد.
نتمنى أن يحظى أوالد وأسر الشهداء 
والجرحى باهتمام المجلس السياسي 
وحكومة االنقاذ واألحزاب ويكون لهم 
حضور في هذه األيام وأن يتم ايقاف 

أي أساليب احتيال باسم الشهداء.

أوالد الشهداء وكسوة العيد


