
كل مكاسب الثورة اليمنية باقية ومتنامية ألنها 
من صنع إرادة الشعب التي هي من إرادة اهلل

فتحت ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م التي تحتفل هذا الشهر بعيدها 
الـ55 عهدًا جديدًا في حياة الشعب اليمني وطوت الى األبد ماضيًا أسود، 
تجرع فيه الشعب اليمني الويالت بسبب تسيد العصبيات المقيتة التي 

مثلت كارثة على الشعب اليمني.
هذه الثورة لم تكن عنصرية أو فئوية أو مناطقية 

وال مذهبية فقد جسدت بأهدافها ومبائها 
العظيمة روح وقــيــم الشعب اليمني 

لالنطالق لمواكبة التطور الحضاري.
ــى أن ثـــــورة 26  والـــدلـــيـــل عــل

سبتمبر قــد عــبــرت عن 
إرادة وتطلعات الشعب 
فقد سجل التاريخ أعالم 
قادة تلك الثورة والذين 

مثلوا كل فئات المجتمع 
والذين هبوا ثائرين ضد 
النظام اإلمامي العنصري 

الكهنوتي الــذي جثم على 
اليمن عــدة عقود وألحق كارثة 

ــزال تأثيراتها تمثل  بالشعب اليمني الت
عائقًا أمام حركة تطور الشعب اليمني.

وما يجري لبالدنا من مأساة العدوان الغاشم في وضعنا 
ها والتزال  الراهن يؤكد أن الثورة األم التــزال تواجه أعداء

األذناب اإلمامية واالستعمارية تتحرك بخرابها 
ودمارها لما حققته بالدنا خالل أكثر من 

ـــ26  ــورة ال خمسة عقود مــن عمر ث
مـــن ســبــتــمــبــر وتــعــمــل جــاهــدة 
على تعطيل تقدم الحياة التي 
تنبض بقلب الثورة السبتمبرية 

واألكتوبرية المجيدة.
ويتأكد رســـوخ هــذه الــثــورة في 

وجـــــدان الــشــعــب مـــن خــــالل روعـــة 
االصطفاف الوطني والتالحم الشعبي 

في وجه أعداء الثورة والوحدة.. وفي وجه 
الغزاة والمحتلين الجدد الذين تقودهم مملكة 
الشر أخبث وأحقد من ناصبوا ثورة الـ26 من 

سبتمبر والـ22 من مايو العداء والتآمر.
وجّسد احتفال شعبنا بالعيد الوطني الـ55 من عمر ثورتنا الخالدة 
26 سبتمبر في ظل هذه الظروف العصيبة واألوضــاع 
المأساوية واألحوال الكارثية لدليل قاطع وتأكيد للعزم 

قدمًا الستكمال بناء الحاضر والتأسيس عــــلــــى الـــســـيـــر 
لــلــمــســتــقــبــل األفـــضـــل الــمــنــبــثــق من 
اسطورية الصمود الشعبي في وجه دول 

العدوان والغزاة الجدد..
هـــذا الــصــمــود الــنــابــع مــن عــمــق الــثــورة 
السبتمبرية التي تــذوق شعبنا من 
خاللها أسمى معاني الحرية في 
وطن جديد وجــوده الثورة 
وروحـــه الــوحــدة، ونبضه 
الــديــمــقــراطــيــة وحــمــاتــه 
هــؤالء الشباب االبطال 
ـــون  ـــواصـــل الـــــذيـــــن ي
مسيرة العطاء والحرية 
واالستقالل والسيادة التي 
ناضل مــن أجلها أجــدادهــم وآبــاؤهــم 
ضمن شعب حــر، فــوهــات بنادقه تؤكد بأنه ال 
مكان في وطن الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر والـ22 
من مايو للخونة والكهنة واإلرهابيين وأذناب 

االستعمار..
شعب أنجب الثوار واألحرار والمناضلين 
األبـــرار سيظل يبذل الغالي والنفيس من 
أجل ديمومة الثورة وازدهــار حياة الحرية 

والديمقراطية..
ونقف هنا بإجالل واعــزاز أمام أبرز أسماء 
قادة ثورة 26 سبتمبر الخالدة ممن أعدوا 
ليوم ميالد اليمن الجمهوري ودافعوا عن 
هذا النظام الوليد وقدموا أرواحهم الطاهرة 
هم الزكية في سبيل انتصار الثورة  ودماء
السبتمبرية والــذيــن يمثلون كافة الشرائح 
المجتمعية لــيــعــبــروا بــذلــك عــن عظمة الــثــورة 

السبتمبرية وسمو أهدافها وهم من أبرز قادتها العظام.

.. و يعزي في وفاة الشيخ علي ميسريالزعيم يبعث برقيتي عزاء بوفاة الجبري والخميسي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ كمال حسين الجبري وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات األسبق.. وإخوانه وكافة آل 
الجبري، في وفاة والدهم الدبلوماسي واإلعالمي والشاعر حسين محسن الجبري الذي انتقل إلى رحمة 
الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان -رحمه 
الله- من أوائل المذيعين الذين عملوا في إذاعة صوت الثورة والجمهورية.. ثم مديرًا لإلذاعة في عام 

1968م حتى انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي.
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته 

ّ
وعّبر الزعيم عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما بعث الزعيم ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالله حمود الخميسي مستشار رئاسة 

الجمهورية للشئون الصحية، عضو المجلس الطبي األعلى ومؤسس وأمين عام جمعية الهالل األحمر 
اليمني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمٍر حافل بالعمل في خدمة الوطن وإنتصار إرادة الشعب في 
الثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان رحمه الله واحدًا من األطباء البارزين الذين قّدموا خدمات جليلة 
للمواطنين، حيث كان له دور فاعل أثناء عمله في اللجنة العربية للحوار بين شمال الوطن وجنوبه، وفي 

المجال الطبي في اللجنة الصحية الخاصة بتوحيد شطري الوطن وقيام الجمهورية اليمنية.
رًا عن صادق التعازي وخالص المواساة، في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الزبير عبدالله  معبِّ
الخميسي وإخوانه وكافة آل الخميسي، سائاًل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم 

مغفرته، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي الهيثمي 
عبدالله ميسري عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
أمين عام اإلتحاد التعاوني الزراعي الذي اختاره الله إلى 
جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص 
والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة، حيث كان رحمه الله من رجاالت الدولة األكفاء 
والمتميزين، مخلصًا في عمله، متفانيًا في أداء واجباته.. 
وصادقًا في مواقفه في كل المراحل والتحّوالت التي شهدها 

الوطن، كما كان عضوًا نشطًا وفاعاًل في المؤتمر الشعبي 
العام، وساهم في تطوير الجانب التنظيمي وتعزيز دوره 

كتنظيم رائد في الساحة الوطنية..
وعّبر الزعيم عن بالغ األسى وصادق التعازي في برقية 
العزاء التي بعث بها إلى األخ عبدالله علي الهيثمي ميسري.. 
وإخــوانــه وكافة آل ميسري بمحافظة أبين، سائاًل المولى 
-سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن 
يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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