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سالمات يا القائد المغوار
أقول سالمات .. يا تاج العرب يا القائد المغوار

س��الم��ات ي��ا رم��ز اليمن معدومة أمثاله
س���الم���ات ي���ا ع���ز ال��ي��م��ن ي���ا ف��خ��ر ل��الح��رار

س��الم��ات ي��ا م��ن ك��ل��ه االرواح ت��ف��دا له
س��الم��ات ي��ا ك����ادر ح��ك��وم��ت��ن��ا م��ن االخ��ط��ار

س��الم��ت��ك��م م��ن غ���درة ال���غ���دار واع��م��ال��ه
م��ن االره��اب��ي ال��ج��اح��د ت��ره متشتت االف��ك��ار

ال ح��ل��ل وح�����رم وال دي���ن���ه ع��ل��ى ب��ال��ه
وال ح��رم��ه ل��ب��ي��ت اهلل وال��م��ص��ح��ف ي��ا للعار

يهودي، ما قد فعلها وال دينه عيرضى له
وال دي��ن المسيح يسمح بما س��وون��ه االش��رار

له حا لليمن  خلوا  لتخريب  ا شلة  يا  كفى 
ي��ري��دوا ان ي��ردون��ا ال���ى وي���الت االستعمار

يريدوا ان يسووا في اليمن فوضه ومرفاله
ي��ق��ووا ش��وك��ة االره����اب واالس����م ان��ه��م ث��وار

ال واهلل ب��ل اث����وار وش��ل��ة ن��ص��ب محتاله
)حسن زيد( يتقن التحريض و)كرمان( تكمل المشوار

و)قحطان( ناطق اعالمي وجيفارا رمى شاله
النار يزجوا بالشباب للموت ويلقوهم بضرب 

وبعدا في قناة الكذب )سهيل( ذي تحكم الباله
وق��د رأي���ت ينشر ف��ي خبر ع��اج��ل ف��ي االخ��ب��ار

أال تبت ي��دا ال��غ��دار وال��م��غ��دور هنيا له
وم��ا يغتال ف��ي المسجد غير ال��ق��ادة األب���رار

صحابة خير خلق اهلل جاهم نفس ذي الحاله
ول��ك��ن رب��ن��ا خ��ي��ب أم��ل��ه��م واس��ت��ر ال��س��ت��ار

عليك يا بوحمد يا خير من قاد اليمن وخير جماله
ح���ذاري ي��ا مشير.. م��ارب م��ا ان��ه��اه غير الفار

وه���دم س��د م��ا ي��ه��دم وال تتفكك اقفاله
ح��ذاري غ��در بعض الناس مثل الثعلب المكار

يضحك لك في السراء وفي الضراء يبيع خاله
بالنار يا مشترك ذلحين يكفيكم لعب  اق��ول 

واطفاله والمسكين  االيتام  شوفوا حالة 
هل يرضيكم التشتيت؟ ويرضيكم غال االسعار؟

وهل يرضيكم التدمير ويا العنف واشكاله؟

أم��ا خفتم ع��ق��اب اهلل وخ���وف ال��واح��د الجبار
أما عد تذكرون الموت دخول القبر واهواله؟

أما )ياسين( و)العطاس( نعرفهم طغاة فجار
وقد تاريخهم أس��ود و)باسندوه( واشكاله

)علي( يرجع غريب اآلن وهم من يسكنون الدار
ح��رام لو تنزل السبع الطباق ل��أرض نزاله

ولو تنزل نجوم الليل غيرك يا )مشير( ما نختار
ومن جانا على الصندوق فمرحى به وحيا له

على الدستور با نمشي والصندوق اللي يختار
واح��ن��ا نتبع ب��ع��ده وال��ف��ائ��ز بصمنا له

وان ع��د ب��ه ك��الم ث��ان��ي ف��ال عنصدق االع���ذار
وال نهتاب من ق��وة والمكتوب نرضى له

لتجار ا متناول  في  السلعة  ما  مثل  احنا  مش 
 وال نبتاع ب��ال��دوالر لمن قد زادت امواله

اح��ن��ا اح��ف��اد ي��ع��رب وأم���ة م��ن نجا ف��ي الغار
 واحنا ق��وم تبع ال عصانا العاصي احنا له

واحنا منبع االيمان والحكمة واحنا مننا االنصار
واح��ن��ا ق��ب��ر ل��ل��غ��ازي إذا ج��ان��ا ح��ف��رن��ا له

والعطار الطيب  واحنا  المظلوم  نصرة  واحنا 
واحنا السلم ألهل السلم إذا جانا جنحنا له

وألج���ل���ك ي���ا وط���ن ب��ات��ن��زل دم���ان���ا أم��ط��ار
ونبذل روح روح ال��روح ترخص له وتهدى له

نعيش أحرار نموت أحرار لو صار في القدر ما صار
له ال  ا نسجد  با ال  و هلل  ا لغير  نخضع  ال  و

تحيات شكر لك يا )خ��ادم الحرمين( والمقدار
أبو )متعب( رفيع الجاه، الجود والكرم فاله

ونعم األخ في الشدة وفي الفزعات نعم الجار
 ولد )عبدالعزيز( ال قال ينفذ كل ما قاله

و)سلطان( ال��وف��اء كله و)ن��اي��ف( حير المحتار
ساللة شايب مرحوم وأوصى الطيب لعياله

لشعار ا تعجز  طيبهم  م��ن  لمملكة  ا وش��ع��ب 
ق���ب���ائ���ل ش���ام���خ���ة ل��ل��ط��ي��ب ش��الل��ه

ر  لمختا ا ن  لعدنا ا على  لتسليم  ا و اهلل  وصلى 
الخلق يوم الحشر والنيران شعاله شفيع 
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