
المخالف��ي:  أيم��ن 
يق��وم ب��دور الواع��ظ 
د  ردا م��ن  ويطل��ب 
االنتظ��ار ال��ى ي��وم 
الحس��اب وكأنه يقول 
دع االخوان يخطفوها، 
فهي ح��الل.. وقد جاء 

حسب قوله :
ي��ا رداد لم��اذا ه��ذه 
المقالة الي��وم تحديدًا 
وقد شارفت الثورة على 
لحظاتها الحاسمة؟ هل 

تعتقد ان الثورة اليمنية ناقصة أي تش��ويش؟ 
هذا اذا كنت مهتمًا بنجاح الثورة؟ يا أخي لس��ت 
أسوأ ممن دفع دمه ونفس��ه في أحداث الجمعة 
السابقة، الثورة س��تفرز أصحابها بنفسها، فال 
تقلق، وواصل المش��وار، وفي االخير هناك دار 

آخرة وهناك جنة أو نار.

أما أحمد قائد فيقول :
رداد عليك وزمالئك إقامة خيمتكم في ساحة 
التغيير واكتبوا عليها نح��ن اصحاب الحق االول 
نحن الس��ابقون نحن االولون ف��ي تفجير هذه 
الث��ورة وسيس��معكم الش��باب ويحاورونك��م، 
او س��موا انفس��كم مجموعة الطلق��ة االولى او 
مجموع��ة الهت��اف االول ول��ن ىيمنعك��م احد، 
واعمل��وا مؤتمرًا صحفيًا وب��الش التجريح بهذا 

الشكل..

أما االخ محيي الدين سعيد: فهو يتجه باتجاه آخر ربما 
عصبية مناطقية ويتعامل مع آالم وحسرات رداد بسادية 

حيث يقول :
رداد السالمي هذا دعي من طفيليات المؤتمر الشعبي 
العام واليستحق اي اهتمام، فهو مجرد زير للفيسبوكيات 

هذا هو ميدان نضاله، وهو االمر الوحيد الذي يجيده..

وبدورها تعبر سامية األغبري عن أحزانها قائلة :
المس��ألة لم تعد في التاريخ يارداد.. المسألة أصبحت اقصاء للشباب 
والطالب بش��كل قبيح.. من يستنكرون الفس��اد هم أكثر فسادًا، ومن 
يستنكرون االقصاء والتهميش من النظام هم أكثر ممارسة لالقصاء.. 
المش��كلة انهم إما غير مدركين كم خس��روا أو انهم فع��اًل اليعون ان 
الش��باب قد انفضوا من حولهم.. واالس��وأ لو ان مايروج له عن مجلس 
رئاس��ي صحيح س��يقضي تمامًا على تاريخهم، اليحق ألحد ان يشكل 
مجلسًا ويتقاسمونه فيما بينهم دون اعتبار حتى لبقية المحافظات هذا 
لو افترضنا انه اصاًل لهم الحق في التشكيل، وكأن من في الساحة هم 

من جهة ولون واحد.

سيادة الناشطة توكل كرمان المحترمة

حي��ن ق��دت ومجموع��ة م��ن 
زمالئ��ي الط��الب أول مس��يرة 
لنظ��ام  ا بإس��قاط  لب��ة  مطا
التونس��ي  ومهنئ��ة للش��عب 
بتاري��خ 2011/1/15م ، كنت 
أتصل بك فوجدت من��ك تلكؤًا 
واضحًا  في البداية ، بل سخرية 
الذعة ش��عرت معها بمدى كذب 
منظماتك��م التي أكلت باس��م 
الدف��اع ع��ن الش��عب وكرامته 
وحقوقه طوي��اًل، وحين كنت أنا 
وزميل��ي محمد المقبل��ي وفخر 
الع��زب ومجموعة من الش��باب 
الثائ��ر نج��وب ش��وارع صنعاء 
منادين بإس��قاط النظام، كنتم 
تنتظ��رون أول رصاص��ة يمكن 
ان تخت��رق أجس��ادنا بع��د أن 
أقدمن��ا وبجس��ارة ش��باب قرر 
أن يث��ور ولو كلفه ذل��ك حياته، 
تلك كانت البداي��ة التي وقفتم 
إزاءها خائفين ب��ل ومثبطين.. 
ئل  وس��ا تحتك��رون  لي��وم  ا
االع��الم ، وبتحالف مناطقي مع 
االس��ف رحتم تس��تبعدوننا من 
ح��ق الكلم��ة وال��رأي والتعبير ، 
وإذا بائتالفاتك��م تتآل��ف عل��ى 
اقصائنا وتحقيرنا واس��تبعادنا 
تمام��ًا، ب��ل والضح��ك علين��ا 
عيان��ًا، وكأننا  مجموع��ة أغبياء 
ال نفق��ه آالعيبك��م.. نح��ن ي��ا 
ت��وكل ندركك��م ونحن ش��باب 
يمن��ي فقي��ر متس��لح بالوعي 
الث��وري وبالمعرف��ة العلمي��ة، 

وبإمكانكم أن تغتروا بقدراتكم 
في دف��ن اآلخري��ن وجعلهم ال 
ش��يء، لكنك��م لن تس��تطيعوا 
أن تس��تمروا في انتاج مسلسل 
التعمي��ة والحج��ب ألن وع��ي 
الش��عب أكب��ر م��ن أن تغتال��ه 
نخ��ب أجادت ف��ن اللع��ب ، غير 
مدركة أنها مكشوفة..إن وعينا 
الطبقي واضح وال يحتاج الى أن 
يزيفه أحد ول��ن يعمي الحقائق 

طامح��ون متس��لقون، فنح��ن 
ناضلنا واستبسلنا ومازال لدينا 
القدرة عل��ى ان نمضي بثورتنا 
حتى دحر من يري��د جعلنا دون 
وجود وحياة كريمة ، ولو تطلب 
االمر الكثير من النضال الش��اق 
، والعراك المس��تميت.. إن يوم 
الث��ورة الحقيق��ي هو ي��وم 15 
يناير ولن يك��ون أي تاريخ غير 

ذلك التاريخ.
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قطط »الثورة« تتحرك

الشباب يفضحون مؤامرة 
»اإلخوان المسلمين«

> أمامنا صورة مؤلمة لقطط الثورة التي تأكل أوالدها.. نعم مخالب وأنياب وس��موم قاتلة يس��تخدمها »االخوان المسلمون« ضد 
الشباب ويغرسونها في قلوبهم، وبدأت الدماء تنزف من لصوص االخوان المسلمين الذين يتلذذون بالعيش على دماء ودموع الشباب 
الذين وقفوا معهم بأرواحهم ودمائه��م صادقين .. لكن كانت الصدمة أكبر عندما وجدوا أن حياته��م أرخص من كباش الفداء.. بل 

وأبخس من ذلك بكثير.
شباب فقراء ماديًا لكنهم أغنياء بمبادئهم وقناعاتهم.. شجعان وهم يقولون ال وألف ال ل�»االخوان المسلمين«..

»الميثاق« تعيد نشر بعض مآسي الشباب في الساحة أمام بوابة جامعة صنعاء.. والمنشورة اليومين الماضيين على صفحة الفيس بوك.
 وننقل رسالة الشاب والزميل والكاتب رداد السالمي الموجهة على صفحة »الفيس بوك« إلى توكل كرمان..

محيي الدين سعيد: رداد اليستحق 
فهو زير للفيس بوك

أيمن المخالفي: الثورة 
ليست ناقصة تشويش 

وهناك جنة ونار

ثريا دماج: جيد أن ترد توكل.. فعادة 
هناك وسطاء لمكالمتها

أحمد قائد ساخرًا من الشباب:
اعملوا خيمة مجموعة الطلقة األولى

منظماتكم طالما أكلت باس��م 
الدفاع عن الشعب وحقوقه كذبًا

نحن شباب فقير ولن تستطيعوا 
بقدرات��كم دفنن��ا 

رداد لتوكل: تحتكرون وسائل اإلعالم وتمارسون 
المناطقية وتحقرونا وتضحكون علينا

سامية األغبري: يمارسون اإلقصاء 

والتهميش أكثر من النظام

عايش السندي بدوره علق قائاًل :
ال داعي يا شباب للتفرقة فنحن يد واحدة 
مهما كانت السلبيات، لقد قبلنا بيننا قتلة 
من أزالم النظام أمثال ).....( فال يضير ان 

نختلف في وجهات النظر..

وهنا يرد االخ رداد على توكل فيقول :
توكل كرم��ان ، أن��تِ تلعبي��ن على عدة 
أوتار، وتر الحزبي��ة ووت��ر المناطقية ووتر 
المدني��ة ، تجيدي��ن عزف ه��ذه المقطوعة 
بج��دارة ، تحتمي��ن بالمناطقية ض��د النقد 
وعبرها تتصدرين مشهد ثورة.. أردتِ كما 
أرادت قوى أخرى ال تمثلنا خطفه لصالحها ، 
ومن خالل الحزبية تسيجين ذاتك بجمهور 
مصفق عاطفي لو س��معك وأنتِ تسخرين 
من الشاب اليمني الفقير رداد السالمي الذي 

ينح��در من أس��رة فالحية فقي��رة جدا وهو 
يتصل بك أن تأتي للتظاهر معهم كس��ند 
مدني للش��عب إذا بك تسخرين ليرسل لك 
رس��الة قال لك فيها ش��كرًا ، ثم س��اهمتِ 
في تحوي��ل المدنية ال��ى »مدني��ة غريبة 
متوحش��ة« ليمارس البالطج��ة بلطجتهم 
بكل رعون��ة بعيدا ع��ن كل قي��م المدنية 
التي تصون كرامة إنس��ان وحريته وحياته 
وحقوق��ه.. غريب��ة أنتِ ج��دااا ج��داااا.. أنا 
ش��خصيًا ال أرضى بهذه المدنية المزعومة 
واللي ما يش��تيش يضرب برأس��ه الجدار.. 

مدني��ة ال تص��ون كرام��ة وحقًا وحي��اة وال 
تدافع عنها ليست مدنية بل توحشًا ليبراليًا 

امبرياليًا مختااًل وجبانًا.
توكل كرمان ايضًا ترد قائلة:

هل هن��اك حكم��ة او داٍع لم��ا تكتبه أخي 
رداد، وهل أن��ت بالفعل متش��بع بكل هذا 
الك��ره والعدائية لت��وكل ، أم أنها س��حابة 
صيف ستنجلي بمجرد الخلود للراحة والبعد 

عن الضغوطات ، أرجو ذلك.

عايش السندي: 
لقد قبلنا بيننا قتلة

ثريا دماج تسخر من المشهد وتقول لرداد :
كويس ان ت��وكل ردت عليك اخي رداد، فعادًة ما يكون هناك وس��طاء لتصلها المكالمة، هذا 

إذا وصلت..
وتعقب توكل كرمان على ثريا بالقول:

عفوًا أختي العزيزة ثريا .. هناك مش��كلة حقيقية في تلفوني ، تصلني عش��رين مكالمة في 
الدقيقة الواحدة ، ولدي اجتماعات وتحرك ميداني 24 ساعة ، والواجبات أكثر من األوقات ، أرجو 

أن تعذريني، وبالمناسبة لم يأتني اتصال منك حسب علمي!! 
٭ وللمشهد الحزين بقية

الرقص.. وسط البالطجة

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.

العامري يكّذب 
»األولى« و»سهيل«

> كذب الدكتور فيصل سالم 
العامري- رئيس الهيئة الوطنية 
للدفاع عن الوحدة مديرية كرش 
محافظة لحج أحد قيادات المؤتمر 
إعالم  تناقلته وسائل  ما  بالمديرية- 
المشترك وغيرها وبعض الشخصيات 
بالمحافظة من خبر استقالته من المؤتمر.. 
مؤكدًا أن ذلك كذب وافتراء وتضليل تروج 
وتسعى له هذه القناة وغيرها للنيل من 
الشخصيات المؤتمرية والوطنية وزعزعة 
ص��وف المؤتمر القوية بمديرية كرش 
والمحافظة بشكل عام، مبينًا أنه سيظل 
مخلصًا للتنظيم ولقيادته الشرعية مهما 

كانت الظروف واألوضاع.

الجرب: ما ورد في 
أخبار اليوم نسج 

خيال مريض
 قال رئيس فرع المؤتمر 
ب���م���دي���ري���ة ع��ب��س- 
االخ  ح��ج��ة-  بمحافظة 
نبيل حسين الجرب إن ما 
ورد في صحيفة »أخبار اليوم« من 
خبر استقالتي من تنظيمنا الرائد 
المؤتمر الشعبي العام هو محض 
افتراء وكذب، وانه نسج من واقع 
خيالهم المريض.. مؤكدًا أنه 
حتى  مخلصًا  مؤتمريًا  سيظل 

قيام الساعة.

هجوان: على أب���واق المشترك تحرّي المصداقية
> قال مدير إذاعة حجة الدكتور 
عبدالرحمن هجوان إن مزاعم 
اللقاء المشترك التي  أح���زاب 
أعلنت في مخيمها االعتصامي 

بحورة حول استقالته عارية من الصحة 
وال أساس لها.

 وأكد هجوان أن أخبار التضليل لقناة 
التضليل »سهيل« تهدف الى إثارة الفتنة 

بين أبناء المؤتمر وأعضائه ومناصريه 
من خالل الترويج الكاذب الذي يخدم 
مصالحها.. داعيًا أبواق المشترك وغيرها 

الى تحري المصداقية والدقة.

الحزمي: أنا مع 
األمن واالستقرار

> أكد النائب محمد 
ن��ج��ي��ب أح��م��د سيف 
الحزمي أنه لم يستقل 
من المؤتمر الشعبي 
العام وأن��ه سيظل جنديًا في 
المؤتمر م��دى حياته لتعزيز 
مسيرة االمن واالستقرار والبناء 

والتنمية والنهوض الشامل.
معبرًا عن رفضه للوسائل 
ليها  ا لجأت  لتي  ا لفوضوية  ا
أح��زاب المشترك للتعبير عن 

الرأي.

نائب عميد تربية رداع يكذب مزاعم »سهيل«
 رداع  - محمد صالح المشخر

> نفى نائب عميد كلية التربية برداع الدكتور حمود محمد مطهر العزاني مزاعم ما أوردته قناة »سهيل« حيث 
زعمت في شريطها اإلخباري أنه قدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام.. معتبرًا ذلك ال أساس له من الصحة 
ويندرج ضمن حرب اإلشاعات الحزبية والكاذبة التي تروج لها هذه القناة الدنيئة.. مؤكدًا تمسكه بحزب المؤتمر 
الشعبي العام ووقوفه الى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

للتصدي لدعاة الفتنة والتخريب.


