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وقد تحدث الزعيم أمام الحاضرين بكلمة عّبر فيها عن عميق حزنه 
وألمه لفقدان الوطن كوكبة من خيرة أبنائه البررة، مجددًا تعازيه الحارة 
وتعازي قيادات وهيئات وكوادر وحلفاء وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 
، ومواساته العميقة لكل شهداء الوطن الذين استهدفهم عدوان نظام 
آل سعود الذي يشنه ومعه عدد من الدول المتحالفة، كما استهدف 
الحجر والشجر بوحشية وهيستيرية لم يسبق لهما في التاريخ مثيل، 
وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي وفي المقدمة منظمة األمم المتحدة 
ومجلس األمن الدولي الذين وقفوا عاجزين عن إثناء نظام آل سعود ومنع 
عدوانه على الشعب اليمني وتدمير مقدراته وظلوا متفرجين وكأنهم 
يباركون مجازر اإلبادة الجماعية بحق اليمنيين الذين لم يصدر منهم ما 
يسيئ إلى أي من جيرانهم أو الدول المشاركة في العدوان ، ألنهم شعب 
مسالم يحب السالم ويسعى لتحقيقه وفي المقدمة شعوب المنطقة.. 

وقد جاء في كلمة األخ الزعيم مايلي:
للمرة الثانية أقدم التعازي الحارة إلى شعبنا اليمني العظيم وإلى أسر 
ضحايا المجزرة التي ارتكبت في الصالة وذهب فيها خيرة شباب اليمن 
وخيرة قياداته من المؤتمر الشعبي العام ومن القيادات العسكرية 
واألمنية، فأنا أعزيكم وأعــزي نفسي أيضًا برفاق درب عشنا معهم 
عشرات السنين وكانوا خير كوكبة في القوات المسلحة وفي األجهزة 
المدنية الذين استشهدوا في الصالة الكبرى على أيدي الخيانة والعمالة 
واالرتزاق التي تفيد أنها قدمت إحداثيات ومعلومات إلى العدو األكبر 
واللدود النظام السعودي وهذه ليست المجزرة األولــى ولكن سبقها 

مجازر في المزرق وفي مستبأ وفي عبس وفي حارة الهنود في الحديدة 
وفي المخا وفي وحجة وفي تعز وفي سنبان وأكثر من محرقة ارتكبها 

النظام السعودي.
نا ال تسقط بالتقادم على اإلطالق، سيأتي  وأكد الزعيم قائًال: أن دماء
الوقت المناسب الذي يأخذ كل يمني ثأره ممن سببوا وتسببوا في هذه 
المجزرة الكبيرة، والله يرحمهم، وأن استشهادهم وسام على صدوركم 
جميعًا، ال تحزنوا ال تحزنوا هذا وسام على صدور أطفالهم وإخوانهم 
وأبنائهم، وسام عليهم ألنه في نهاية األمر البد لإلنسان أن يلقى ربه 
سواء متقدمًا أو متأخرًا أسبوع سنة سنتين عشر عشرين إلى حين يلقى 
ربه، فال تحزنوا على اإلطالق، أنا أحثكم على الصبر والجلد وهذا مقدر 

من عند أرحم الراحمين.
وقال الزعيم: أنا أعرف والجميع يعرف من كانوا يريدون، أنا أعرف 
وأنتم تعرفون والشعب عارف وهم يالحقوا وراء من يريدون قصفوا 
م.. الحمد لله على 

ّ
هذه األمة في الصالة ولكن نقول: الحمد لله لمن سل

السالمة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة والغفران للشهداء، 
وهذا وسام على صدور اليمنيين أن يتعرضوا لهذه المجازر على أيدي 
سبع عشرة دولة وليس عشر دول، سبع عشرة دولة ضالعة في الحرب 
ضد الشعب اليمني العظيم الصامد والصابر، فال تحزنوا.. أتمنى للجرحى 
الشفاء العاجل وأنا أوصي الجهات المختصة أن الجثث المتفحمة التي 
لم ُيعرف أصحابها أن يصلوا صالة الغائب عليهم وأن يدفنوهم وأن ال 

يتركوهم في المستشفيات والله يرحمهم، هذا ما أنصح به أسر الشهداء 
والضحايا.. بالتوفيق والنجاح ومن نصر إلى نصر وشــدوا حيلكم هم 
الذي سبقونا ونحن الالحقون، السالح عندنا فال تخافوهم يالحقونا، نحن 

ب جّرب.
ّ
وراءهم، ومن كذ

وقد عّبر أبناء وإخوان وأقارب الشهداء عن بالغ تقديرهم وسعادتهم 
بلقائهم بالزعيم علي عبدالله صالح الذي يعتبرونه جزءًا من تضميد 
جراحهم والتخفيف من آالمهم وأحزانهم على من فقدوا.. وفقدهم 
الوطن بشكل عام، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تعكس روح األبوة 
والزمالة الصادقة لألخ الزعيم مع إخوانه ورفاق دربه من الشهداء وأن هذه 
المشاعر ليست بغريبة على قائد محّنك وزعيم وطني أفنى عمره وبذل 
كل طاقاته وجهوده من أجل عزة وكرامة ورقي الوطن.. وبناء قدراته 
الدفاعية التي بفضلها يتصدى شعبنا منذ حوالي العامين ألشرس وأعتى 
عدوان يمتلك من ترسانة األسلحة والعتاد العسكري واإلمكانات المالية 
واالقتصادية الكثير والكثير، وأن شعبنا بإمكاناته المتواضعة وبعزيمة 
الرجال الرجال استطاع أن يكبد العدو المتغطرس الكثير من الهزائم 

واالنكسارات التي ماكان يتوقعها.
وأكدوا أنهم يفخرون كل الفخر بتضحيات شهدائهم ويعتبرون ذلك 
وسامًا على صدورهم كما قال الزعيم، إلى جانب المآثر العظيمة والتاريخ 
المجيد للشهداء التي ستظل خالدة في صفحات التاريخ، كما ستظل 
محفورة في ذاكرة كل اليمنيين األحرار وكل األجيال القادمة، ألنه تاريخ 

حافل بالتضحيات والمواقف الوطنية الصادقة، والعمل المخلص من أجل 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، ومن أجل 
رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، حيث كانوا مثاًال للمناضلين الشجعان 
واألبناء البررة األوفياء لتضحيات آبائهم وأجدادهم من أجل عزة وكرامة 

وشرف اليمن واليمنيين كل اليمنيين.
مشيرين إلى المواقف المشرفة للشهداء في مواجهة العدوان والتصدي 
لمحاوالت النيل من سيادة واستقالل الوطن، وثباتهم في مواقفهم 
وتمسكهم بمبادئهم وقيمهم الوطنية واألخــالقــيــة تعكس روح 
لت تلك المواقف الرائعة للشهداء 

ّ
االستبسال واالستعداد للتضحية، وشك

األماجد وزمالئهم وكل اليمنيين األحرار صفعة ألولئك المرتزقة والعمالء 
الذين ارتموا في أحضان القوى الرجعية واختاروا طريق الخيانة لوطنهم 
وشعبهم، والوقوف إلى جانب العدو التاريخي لليمن الذي تآمر ومازال 
على شعبنا ودمر كل مقدراتنا االقتصادية والتنموية والثقافية وفي 
المقدمة تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف التجمعات 
السكانية واألسواق وقاعات العزاء واألفراح، ودمر الجامعات والمدارس 
والمعاهد والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والجسور والطرق 
ومحطات توليد الكهرباء ومشاريع مياه الشرب، والمزارع والمصانع 
ومعامل اإلنتاج التي قصفها ودمرها وقتل العمال الذين كانوا يعملون 

فيها بدم بارد.
حضر اللقاء الشيخ زيد ابو علي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة .

الزعيم: الوطن خسر كوكبة من خيرة أبنائه
أثناء استقباله أهالي شهداء القاعة الكبرى

لدينا السالح الكافي لمواجهة العدوان .. وسنالحق القتلة و«من كذب جّرب»
الشعب اليمني الصامد يواجهة ترسانة ١٧ دولة ولن ترهبنا جرائمهم

اســتقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ومعه األمين العام للمؤتمر الشــعبي العام عارف عوض الزوكا عددًا من أبناء وآباء وأشــقاء وأقارب 
عــدد من الشــهداء األماجــد الذين قضوا في جريمــة القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء يوم الســبت 
الثامن من أكتوبر الحالي والتي استهدفتها طائرات دول العدوان بقيادة السعودية بغارات جوية 
وراح ضحيتها أكثر من سبعمائة شهيد وجريح من خيرة أبناء شعبنا اليمني األبي ، وفي مقدمتهم 
الشــهيد اللواء الركن / أحمد ناجي مانع ، والشــهيد اللواء الركن / عمر صالح بن حليس ، والشــهيد 
العميد الركن / حســين صالح زياد ، والشــهيد العميد الركن / حســين الرضي ، والشهيد العميد 
الركن / عبد الملك العرار ، والشهيد العميد الركن / علي الحمزي ، والشهيد العميد الركن / أحمد 
يحيى الشــيخ ، والشــهيد العميد / عبدالرحمن الجاكي ، والشــهيد العميد / عبدالعزيز العجلي، 
والشــهيد العميد / عبدالرحمن مداعس، والشهيد العقيد / أحمد العرشي ، والشهيد الدكتور/ 

أمين محيي الدين، والشهيد / محمد علي الرويشان، والشهيد / خالد علي الحاضري ..

أهالي الشهداء:

دماؤنا لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يأخذ كل يمني ثأره
الجميع يعرف َمْن كانوا يريدون في قصفهم لقاعة العزاء

لقاءنا بالزعيم خفف من احزاننا وضمد جروحنا
نتعهد لشعبنا بمواصلة السير على نهج الشهداء لمواجهة العدوان الهمجي


