
زعـــزعـــتـــم أركـــــان 
الدولة في ٢٠١١

وتبحثون االن عن 
دولة

رفضتم االنتخابات 
في ٢٠٠٩

ــــحــــل مـــحـــلـــهـــا  ــــت ل
المحاصصات والتقاسم 
لصندوق  رفضتم ا

لتحل محله الدبابات 
ــجــيــش  ـــتـــم ال حـــارب

وهيكلتموه لتحل محله المليشيات
رقصتم باألحرف والكلمات وتغنيتم 

بأوجاع الشعب لتزداد معاناته
ــنــاس بــاألمــل الــكــاذب  اوهــمــتــوا ال

فحصد الناس األلم الصادق
ـــاع فــحــصــدتــم  اعــمــتــكــم األطـــم

االوجاع
نشرتم األحقاد حتي ضاع الحب و 

االمن في البالد 
ــم الـــعـــداوات  زرعــت

فجنيتم الحنظل
ــم الــتــهــم في  وزعــت
كل اتجاه حتي فقدتم 

اإلحساس واالنتباه
مكرتم مكرا فمكر 

الله مكرا 
لـــم تــلــتــمــســوا الحــد 
عذرًا بل التمستم لمن 

خالفكم سبعين ذنبًا
لمت

ُ
ظلمتم فظ

ال يصلح الله قوما حتى يصلحوا ما 
بانفسهم

لــو اصلحتم نــوايــاكــم إلصــلــح الله 
اعمالكم 

ى  ــْوٍم َحتَّ
َ
ــق ُر َمــا ِب يِّ
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صدق الله العظيم

ان.مما يثير الغضب في 
نفوسنا ونــفــوس جميع 

المواطنين الشرفاء 
هو الجريمة المروعة 
ــيــوم في  الــتــي حصلت ال

حضرموت
وهـــــي جـــريـــمـــة ذبـــح 
الجنود ال يجب ان تمر 
مرور الكرام.. يجب على 
جــمــيــع ابـــنـــاء الــيــمــن.
التعبير عن الغضب عن 

هذا الفعل الخبيث 
الغريب على مجتمعنا 
ومساندة جميع الشرفاء 

في القضاء على هذا 
ـــداء الخبيث قبل ان  ال
يستفحل وبقوة حاسمة 

وبال رحمة.. هؤالء هم 

ــة وهــــــؤالء هم  ــل ــت ــق ال
المجرمون يا من تزورون 

الحقائق بل انهم 
يــجــدون منكم غطاء 
سياسيا واعالميا ولكن 

لكل ظالم نهاية ولكل 
مجرم زوال والــلــه من 

وراء القصد

لــن توقفوا سفك الــدمــاء والقتل 
ـــــاب اال  ـــخـــراب واالره ـــدمـــار وال وال
باجتثاث الفكر الــديــنــي المزيف 
الخبيث ومنابعه وجامعاته ومدارسه 
وقنواته واعالمه وكتبه ومناهجه.. 
لــن توقفوا القتل واالجــــرام وذبــح 
االبرياء اال باجتثاث كل الجماعات 
الدينية وأدواتــهــا وافكارها بدون 
استثناء من مجتمعاتكم وأوطانكم 

ـــــاق االرواح  ـــــاب وازه .. لـــن تــوقــفــوا االره
والتفجيرات اال بتطهير بلدكم ومساجدكم 

ومدارسكم وجامعاتكم ومناهجكم 
واعــالمــكــم وتعليمكم وكتبكم 
مــن االفــكــار الدينية الضالة ومن 
سيطرة رجــال الدين المتاجرين 
بالدين وكل الجماعات الدينيه بكل 
توجهاتها وأنواعها.. ازيلوا طاعون 
الفكر الديني والجماعات الدينية 
الــذي يبطش بحياتكم وأوطانكم 
ــــاء مميت  ـــه وب ومــجــتــمــعــاتــكــم إن
وفتاك ليس له مثيل وال عالج له إال االجتثاث 

والتطهير والبتر والتصفية الكاملة.

دعوة للجميع
ادعو كافة اطياف الشعب والمجتمع والمواطن 

الى مكافحة مظاهر االرهاب وتوعية الشباب 
المراهقين من خطر هؤالء االشرار باسم الدين 

ومراقبة التغيرات التي من حولنا والتركيز على عدم 
السماح بانشاء مجاميع مسلحة في المناطق الريفية والجبلية.

فيسبوك
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اشراف/
من مواليد صنعاء ١٩٧٨م كامل الخوداني

درس في مدرسة خالد بن الوليد
خريج جامعة الملكة اروى 

دبلوم ادارة اعمال 
ــيــس مــؤســســة دعـــم المجتمع الــمــدنــي  رئ

والتنمية

محمد الفقيه 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

سام الغباري

إذا معنا ٣٦ كتاب تفسير 
للقرآن ، و ١٤٥ كتاب لنقل 
ورواية (االحاديث النبوية) 
، وعــــشــــرات اآلالف من 
كتب الفتاوى لرجال دين 

مأزومين نفسيًا .
فــمــاذا تتوقعون ؟ غير 
الــقــتــل والــذبــح والــفــوضــى 

باسم (سبيل الله) 

ناصر باحياني

ات  الكهرباء عاودت االنطفاء
أكــثــر مــمــا كــانــت عليه قبل 
ــجــرعــة، كــأنــهــم ولــعــوا لنا  ال
ــوع الــمــاضــي كترغيب  االســب
فقط من أجل تمرير الجرعة 

بهدوء.

علي احمد بربر
 

لعمل على  ا علينا جميعًا 
تشجيع أبنائنا الطالب للعودة 

للمدرسة بأمل وثقة.

امل عبد الملك

صــور الــجــنــود المذبوحين 
طيرت النوم مني

ال ادري الى أي الكائنات الحية 
ينتمي هؤالء القتلة..

عادل النزيلي

أبـــنـــاء الــشــعــب يــتــعــهــدون 
بتقديم مبالغ مالية وأراٍض 
ـــرأســـي بلعيد  ــمــن يـــأتـــي ب ل

والنظاري
فيما الدولة لم يصلها بعد 

خبر المجزرة..!

دكتور يوسف الحاضري

«بيته بيحرق وبيطفي بيت 
الجيران»..

هذا حال الذي يسعى لجمع 
التبرعات ألخــوانــنــا فــي غزة 
والشعب اليمني يموت جوعًا 
وبردًا وخوفًا أضعافًا مضاعفة 

لما يحصل لهم في غزة..

عبداهللا هاشم الحضرمي

فضائية الدولة قامت بواجب 
ــمــواســاة وأطــربــت  ــعــزاء وال ال
الـــشـــعـــب الـــمـــكـــلـــوم وأســــر 
الشهداء من الجنود بأغنية 
لعبدالرحمن الــحــداد "حــرام 

عليك تغلق الشباك

جميل مفرح

اإلعالم الرسمي مكسر الدنيا 
أغاني وأناشيد..

فهل هذه هي وظيفته في 
ظرف كهذا؟! وهل هذا كل ما 

يستطيع؟

جاءت االديان لتهذب سلوك البشر الهمجي والوحشي 
والعدواني الذي كان يحتكم لمنطق القوة قبل نشوء 
مفهوم الدولة ليعيشوا بسالم ويحقوا الحقوق ويؤدوا 
الواجبات مع بعضهم البعض بكل حب ونقاء وصفاء 
وتكافل وتعاون وتمنع الظلم والعدوان فيما بينهم على 
أساس وجود "رب" و"اله" عظيم قادر ومقتدر يمنعهم 

مــن الشر ويثيبهم على الخير ويعدهم بالسعادة 
الدنيوية واالخروية ويتوعدهم بالشقاء والعذاب في 

االخرة ان اساؤوا.. 
سؤالي : ما بال هذه االديان تصبح سيفا مسلطا على 
الرقاب تنتهك باسمه الحقوق وتزهق بموجبه االرواح " 
قربانا لإلله " كيف ولماذا "انهم ودون شك " رجال الدين 

" حين اختلطت شهواتهم الدنيوية بشهوة الحكم 
والسلطة..

اآلن فقط عرفت لماذا جاءت مقولة "أشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس" ؟ 

والتي بموجبها قامت الحضارة الغربية وسر تقدمها 
وتطورها..!!

دكتوره انتصار كرمان 

كتاباتهم

الدين تهذيب للسلوك 

صورة وتعليق

طه الحضرمي

ما زال صوت ذلك الجندي األسير يتردد في أذناي .. 
وكأنه يقول ال تتركونا وحدنا ستموتوا مثلما متنا .. 

جريمة بشعة ..

لم يقترفها الكيان الصهيوني الهمجي المستبد ..
ولم يفعلها أعضاء عصابات المافيا العالمية ..

نفذها شاربو دماء ، عاشقو قتل ، مدمنو ذبح ..
نفذها من يملكون الشجاعة في التصفية العرقية بالهوية 

الشخصية 

صمت مخجل
لن اعاتب الرئيس 
وال حكومة الفساد وال 
أي حزب أو حــراك او 
قــاعــدة أو «داعــش» 
فــي مذبحة الجنود، 
اصب جام غضبي على 
المؤسسة العسكرية 
وصــمــتــهــا المخجل 
والمريب ازاء ارواح 

منتسبيها ،،
رحمة الله تغشاهم والجنة مثواهم والصبر 

لذويهم

وحشية القتل 
ماذا يغسل كل هذا 
الـــدم مــن على هذه 

األرض..
تــتــوجــع روح هــذا 
البلد، أيها الــنــاس.. 
ــحــدث  ــاي ومــــاكــــل م
فيها من قبح باسم 
الله ومجاهدي الشر 
والقبح، ليس سوى 

ارتفاع لصوت هذا الوجع..
هذه الوحشية، المباشرة، ليست يمنية.. 
على االقل، اليمني، يعرف أن هذا التوحش، 

يعود ضد صاحبه

خرجوا جميعًا عام ٢٠١١م إلى ساحة االعتصام في مهمة تدمير 
وطن ومن أجل اطماعهم دمروه 

واالن يأتي  أحد هؤالء ليقول الوطن في خطر وينسى انه وامثاله 
كانوا سببًا في كل مايحدث..! 

القاعدة تنتشر ويجب محاربتها من أجل الحفاظ على الوطن ...
بماذا ستحاربها هل بالجيش الذي ساعدت على تدميره،  بالجيش 
الذي طالبت العالم أجمع بسرعة هيكلته وتمزيقه.. بالجيش الذي 

كنت تمر من شارع إلى آخر متهمًا إياه بالعائلي..
عليكم غضب الله وغضب الشعب .. بعد كل قطرة دم تسفك 

من جسد جندي وطني شريف ...
عليكم اللعنة بعدد حبات رمال هذا الوطن  يا من ترتضون وتصمتون عن كل مايحدث 

في بلدنا.

مهمة تدمير

منشور األسبوع

صالح دبوان

وفاء حنش

نبيل الصوفي 

طارق الحداد معاذ هزاع الكامل

عبد الكريم القهدهالبرلماني عبدالرحمن معزب

معاذ الخميسي 

محمد العبسي 

جمال الورد

عمار البركاني 

محاربة التطرف باجتثاث فكره

إعالم خارج 
نطاق التغطية 

قنوات اإلصالح التلفزيونية 
ــيــة  ــفــضــائ ـــن» ال ـــم ـــي «ال ــــ ك
و«سهيل» و«يمن شباب»..

مــشــغــولــة جـــدا اآلن وكــل 
آن بحماس ورمـــوز حماس 
وبالتنظير لــهــم، وال عــزاء 
عندهم لجنودنا المذبوحين 

في حضرموت !
ياهؤالء.. القليل من إظهار 

انتمائكم لهذا الوطن
كم اإلقليمي  لن يضر انتماء

في شيء..!

ياسمين الربيع 

لقواتنا المسلحة الباسلة 

للتذكير فقط 

إلى كل فرد في القوات المرابطة في حضرموت:
ضع نفسك موضع الشهداء الذين ذبحوا على يد االرهابيين  
.. عش لحظاتهم .. وقم إنتفض .. طهر األرض من رجس 

حل فيها .. وال تعد حتى يغادر النبض آخر عرٍق فيهم.
واال فباطن األرض خير من ظاهرها!!

جريمة ذبح الجنود في حضرموت رغم بشاعتها .. وفاشية من 
قام بها .. وبعدهم عن اإلسالم وتعاليمه إن كانوا اصال يعرفون 

اإلسالم ..
جريمة ذبح الجنود برغم هول الفعل وبشاعة العمل .. صدقوني 
ستكون في درج من األدراج كـ قضية شهداء السبعين .. ودوفس 
.. و المكال .. وبقية القضايا التي تألم الوطن لها وبكى الجلها كل 

مواطن مخلص .

مجرد تساؤل 
ســــؤال: أيـــن األمـــن الــقــومــي واألمــــن السياسي 
والمباحث العسكرية واالستخبارات العسكرية 
والبحث الجنائي وكيف عرفت القاعدة أن على 
الحافلة ١٤ جنديًا وهم بالزي المدني.. اجهزتنا 

االستخباراتيه غائبة.. 

وداعًا خودم 
علي محمد خودم ..فراقك األخير صعب.. وغيابك 

األبدي
موحش ومؤلم ..وأنت الذي تسربت في مسامات 

تك.. ونزاهتك.. ونبلك..  الجلد.. بهدوئك.. وبكفاء
وطيبتك.. وحبك..

رحمة الله تغشاك.. وعفوه.. ومغفرته..

الوعود الربانية
ـــن  ـــئ ل  -
شـــكـــرتـــم 

ألزيدنكم
 -

فــاذكــرونــي 
أذكركم

- أدعوني 
أســـتـــجـــب 

لكم
- ومــاكــان الله معذبهم وهم 

يستغفرون
حافظوا عليها جيدًا

ِه 
ّ
 ِمَن الل

ُ
وتذكروا.. «وَمّن اْصَدق

قيال»

عمار الجيش

جريمة التغتفررسالة الى من دمروا البلد 


