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19االثنين: 

» في نهم تدحض أبواق العدوان ومرتزقته »

ليست هناك أيــة مخاوف تعترضك في الطريق الــى نهم سوى 
طائرات العدو السعودي..

ركبنا الخطر ومزقنا جدار الخوف وقررنا التحرك الى مديرية نهم 
إحدى القالع الوطنية الشامخة.. نهم كسرت الغزاة أحرقتهم.. مثلها 

مثل كل أولئك الجبال من رجال اليمن الذين يتصدون للعدوان.
اتصلنا بالشيخ عبدالله عاصم، تكركر ضاحكًا وقال ابناء نهم بعد ما 
حدث الخميس انتفضوا كاألسود.. انتفضوا بعد أن تعرضت قراهم 
وممتلكاتهم وابناؤهم لمئات الغارات التي شنها طيران العدوان 
السعودي خالفًا عن قصف مرتزقته ألبناء المديرية 

بمختلف األسلحة..
في الطريق الى نهم توقفنا أمام بعض النقاط العسكرية 
التي يقف فيها شباب ابطال يحمون 
الــيــمــن والــعــاصــمــة 
صنعاء بأجسادهم.. 
ـــعـــد أن عـــرفـــوا  ب
ـــا مــــن صــحــيــفــة  ـــن أن
«الــمــيــثــاق» رحــبــوا 
ــــدى بعضهم  بــنــا وأب
االستعداد لمرافقتنا، 
تبادلنا الضحك وانطلقنا 
نــشــق الــطــريــق، فيما 
المواطنون ال يكترثون 

بطائرات العدوان.
ــــي الـــطـــريـــق عــلــمــنــا  ف
ــتــي ارتكبها  بــالــمــذبــحــة ال
طيران العدو السعودي في 
ســوق شعبية «ســـوق زتــر» 
الذي يقصده ابناء المديرية من 
مختلف القرى لشراء متطلباتهم 

اليومية من غذاء وغيره.
لــــألســــف كــــانــــت طــــائــــرات 
الــعــدو الــســعــودي قــد ارسلت 
صواريخها في ساعة التسوق 
قبيل الظهر.. التوقيت يدل 
على حقد وانتقام واضــح من 
ابناء نهم الذين قهروا العدوان 

وهزموه..
ــــت كـــامـــيـــرا  ــــق ــــاك وث ــــن ه
«الــمــيــثــاق» صـــورًا للجريمة، 
ــران الــدخــان  ــي فــقــد وصــلــنــا ون
التزال تشتعل، حيث استشهد 
ــب فــي ســـوق زتـــر ٢٠  صــي

ٌ
وأ

مواطنًا.. نعم كانوا يشترون 
احتياجاتهم اليومية بشكل 

طبيعي.. اختلطت الدماء بالسلع واغصان القات.. تحول السوق الى 
كومة رمــاد، والمحالت التجارية الى بقايا أطــالل.. كل شيء دمروه 
بحقد.. على الــرغــم مــن أن آل سعود يــدركــون أن أبــطــال الحرس 
الجمهوري واللجان يقفون في خنادق المواجهات وليس في سوق زتر.
ثم تحركنا بعد التقاط العديد من الصور لنكتشف أن المساجد 

والمنازل لم تسلم من همجية العدوان.
سالم الله على أبناء نهم األبطال الذين يقفون بكبرياء وشموخ 
مثل جبال اليمن.. في نهم نشاهد ماذا فعلت طائرات العدوان التي 

تواصل قصفها ألبناء المديرية ليل نهار.. ولم يكتفوا 
بشن ٥٠٠ غارة لكن هيهات أن تنحني نهم أو يركع 

الشعب اليمني.
نستطيع أن نــقــول إن مــن تسللوا الــى نهم من 

ــمــرتــزقــة قـــد تم  ال
الــتــعــامــل معهم 

بقوة..
ــــذا ال عــجــب أن  ل
يستسلم العشرات 
ــم  وتـــتـــحـــرك األطــق
لنقلهم  ية  لعسكر ا
ـــى الــعــاصــمــة وهــم  ال
ــهــا  مـــكـــدســـون داخــل

ويشعرون بالندم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن 
األيام الماضية كانت قد 
شــهــدت مــديــريــة نهم 
مــعــارك ضـــاريـــة.. ولكن 
ــطــال الــجــيــش والــلــجــان  اب
حسموا المعركة وتمكنوا 

من صد عمالء العدوان ومن ذلك 
القضاء على خلية تابعة لمرتزقة 
العدوان بمنطقة مسورة بنهم 
بقيادة المدعو صادق هجله وتم 
قتل البعض من أفرادها وأسر 

البقية.
غير أن األهــم مــن كــل هــذا أن 
ــمــرتــزقــة لــقــوا  ــعــشــرات مـــن ال ال
ــصــرعــهــم وفـــــي مــقــدمــتــهــم  م
كبيرهم المدعو عبدالولي راجح 
أبو حاتم أركان حرب هندسة اللواء 

١٤١ الموالي للخائن هادي.
طبعًا الزيارة الى نهم ممكنة 
وستجدون الجيش «العائلي» 
الــحــرس الجمهوري يرعاكم 

بعد الله.

هذه فرضة نهم التي يروج إعالم العدوان الســعودي ومرتزقته منذ أسابيع سيطرة ميليشياته  
عليهــا وأنــه صار على بعد ٤ كيلومترات من العاصمة صنعاء.. هذه فرضة نهم بإمكان أي مواطن 

اسكات قنوات الدجل والتضليل بزيارته لها ومشاهدة الى أين وصل العدوان على اليمن!!
صحيــح أنهــا تعرضت للتدمير وتتعرض للقصف اليومي بما في ذلك مســاجدها ومنازل مواطنيها إّال أن 
فرضة نهم عصية على الغزاة والمرتزقة وســتظل فرضة نهم بفضل ابناء مديرية نهم عصية على الغزاة 

والعمالء والخونة ألوطانهم وشعوبهم.


