
علي عبدالله السالل الثاني يسار الصوره حامال رشاشه في االيام االولى لقيام الثوره

ستبقى أرواح الشهداء وتضحيات املناضلني األحرار 
من أجل الثورة والوحدة نرباسًا ينري طريق األجيال 

املتطّلعة للحرية والكرامة والعزة
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15الثالثاء:  »55« عدد مكرس بمناسبة العيد الـ
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

شهداء
تنظيم
الضباط
األحرار

الشهيد المالزم أول محمد الحمزي

ولد في منطقة بني حشيش »لواء صنعاء« عام 1931م.. أكمل دراسته األساسية والتحق  
بالجيش وتخصص في سالح االشــارة، وحينما فتحت مدرسة األسلــــــحة عام 1957م 

التحق بها في قسم الرادار.
في شهر ديسمبر عام 1961م شارك في أول اجتماع للضباط وهو االجتماع التأسيسي للتنظيم 
واصبح عضوًا في القاعدة التأسيسية بعد أداء القسم التنظيمي في نفس االجتماع.. انتقل الى تعز 
للعمل في المطار كضابط اشارة.. عند قيام الثورة تولى مع المالزم عزالدين المؤذن حماية مطار 
تعز.. انتقل بعد الثورة الى صنعاء وشارك في الحملة العسكرية التي توجهت الى منطقة ذيبين 

واستقر في قلعة سنوان.. وحينما اشتد ضغط القوى الملكية على القلعة بعد تواطؤ بعض القبائل 
معها تراجعت قوات الثورة تجنبًا للوقوع في حصار، لكن الشهيد البطل المالزم محمد الحمزي صمم 
على البقاء في القلعة وانتظر فيها حتى تصل قوات العدو، وبعد ثواٍن من دخولها في شهر يناير 
1963م قام شهيد الوطن والثورة المالزم أول محمد الحمزي بإحراقها بعد أن كان قد صب على 
مخازنها مادة البترول، واستشهد فيها.. وقد خسرت الثورة باستشهاده في هذه الواقعة بطاًل 
حقيقيًا قدم حياته فداء لوطنه وسجل بعمله البطولي ما يخلد ذكراه ويسجل اسمه في انصع صفحات 

التاريخ الوطني.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

صور نادرة عن ثورة 26 سبتمبر

ضباط الثورة يعتلون عرش اإلمام يوم 26 سبتمبر

صوره توضح التفاف الشعب حول ثورته صور من تاييد الشعب لقيام الثوره ضد الحكم االمامياحدى دبابات ثوار سبتمبر في صنعاء

قوات جمهوريه التمترس اثناء الحرب

صنعاء دار البشائر في اوائل ستينيات القرن الماضي

صور لالمام البدر ملقيه في احدى غرف قصور 
االمام  في 26 سبتمبر 1962م

صوره من داخل احدى غرف قصر دار البشائر بعد 
قصفه 7 اكتوبر 1962م

القوات المصريه في ارض المعركه 17 ديسمبر 1962م

طفولة ممتهنة

معتقل في سجون االمام

محمد محمود »غالم االمام« والقيود على قدميه  خالل معركة صرواح في 21 نوفمبر 1962

صوره توضح التفاف الشعب حول ثورته صور من تاييد الشعب لقيام الثوره ضد الحكم االمامي


