
قطيع 
وحوش

حين ال تملك من الدنيا غير 
وطنــــك، فما قيمة حياتك 
إن سرقوها وأصبحت مشردًا 
بغير وطــن..!!؟ وحين ترى 
شعبك يذبح في الــشــوارع، 
فما قيمة حياتك بين قطيع 
وحـــــوش..!!؟ وحــيــن تكون 
مواطنًا شريفًا، فمتى يكون 
باع 

ُ
لك موقفًا شجاعًا حين ت

كرامتك على أرصفة أسواق 
السياسة..!؟

اللجنة الثورية تدعو الشعب 
اليمني إلحياء ذكرى ما تسميه 

ثورة ١١ فبراير ؟!
ـــرة  وهـــــــــادي يــــؤجــــر جـــزي

سقطرى؟!
بالتأكيد حين تقرأ مثل هذه 
االخبار تتأكد أنــك واقــف على 
اختصاص يمني, في توصيف 
وتسمية االمــور .. كــأن تقول 
هذا اللون ابيض وهو في نفس 
الوقت اسود أو احمر ووو ... حقًا 
بعدنا ما في احد يجارينا بإصابة 
االخرى بالخبل والعمى وفقدان 

العقل!!
يا ثورية عليا ما هــذا .. ١١ 
فبراير ثورة من ؟ أين اصحاب 
هذه الثورة؟ ثم ما الذي انتجته 

هذه الثورة؟
أليست المبادرة المشئومة هي 
ثمرة ١١ فبراير ؟ مالكم كيف 

تحكمون؟
أال ُيقتل الشعب اليمني بسبب 

قوادي هذه الثورة؟
أم أنـــهـــا الـــمـــكـــابـــرة ألنــكــم 

شاركتم فيها؟
أم ألنـــهـــا قـــامـــت لــالطــاحــة 
بعفاش الـــذي يقف بجانبكم 

اليوم؟!
أم ان االمــر مقايضة لعفاش 
كي يعترف بثورة ٢١ .. يعني 

هذا مقابل ذاك؟
عــاد شي خبر .. ١١ فبراير 
اخي ممكن نسمع منكم اجابة 

على هذه التساؤالت؟
جزيرة سقطرى:

هـــادي يــؤجــرهــا .. طيب لم 
يحمل الخبر هذا قيمة االيجار؟

ــه وبقية  ــل - ثــانــيــًا انــصــار ال
مــكــونــات الــيــمــن الــواقــفــة ضد 
الـــعـــدوان ســخــرت مـــن االمـــر 
ورفــضــتــه متعللة بالدستور 

اليمني..
ــم تبح  انــتــم يــا انــصــار الــلــه أل
اصوات الناس من تحذيراتهم 
لكم بعدم التعرض لدستور 

البالد ومؤسساته ؟
اليوم ذكرتم الدستور ؟! ماذا 
ستقولون لمن يقول لكم ألم 
تحلوا البرلمان وتوقفوا العمل 

بالدستور؟
هل منكم رجل رشيد؟

ــكــفــي أن تــســقــطــوا  كـــــان ي
المبادرة الخليجية التي حلت 
بالويل والــخــراب على الشعب 
اليمني وتحافظوا على الدستور 
ومــؤســســات الــحــكــم إلـــى حين 

تستعيد البالد عافيتها!!
يـــا إلـــهـــي إلــــى مـــتـــى.. هــذا 

الجنان!! 

مقتطفات
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اشراف/
كامل الخوداني

فيصل الحميري

سلمان نعمان الحكمي

سبأ القوسي

.إبراهيم عبداهللا الحضرمي

محمد بن عقالن

سامي الكاف

طارق محمدمحمد طربوش 

احمد الشريفي

براهيم الهجري

والله مايشتق الصف وال يوقع 
خالف بين المؤتمر وأنصارالله حتى 
لو يحتفلوا بعيد ميالد توكل كرمان 

"التدخلوا بيننا ننزل ملح"..

في ١١فبراير من العام ٢٠١١م 
حــجــز االخــــوان فــي الــيــمــن النفسهم 
مكانًا كبيرًا في مزبلة التأريخ ..وذهبوا 
اليها في ٢٠١٤م ..يلعنهم االحرار 

والشعب اجمعون.

ال تــجــهــد نــفــســك فــي تنظيف 
حّيكم، وبيتك مثال للوساخة!

وهكذا قس األمــر نفسه في ما 
يتعلق بمكافحة الفساد.

اليد التي تساعدك على النهوض 
عند تعثرك.. اصدق من اليد التي 

تصافحك عند الوصول..

ــي اســتــخــدام الــقــوة  االفـــــراط ف
يــدل على الفشل الــذريــع.. وحالة 
الهستيريا الجنونية التي تعيشها 
قوات العدوان هي نتيجة للخسائر 
الكبيرة التي تتكبدها دون ان تغير 
شيئًا في الواقع اوتحقق اي تقدم 

يذكر على االرض.

قد كان حمدي البكاري يطلب الله 
وبنعمة..

ماية ونمثل 
ُ
قالوا له تعال نلعب غ

ونخرج لنا بمبلغ..
قرحوا رزق الرجال ذلحين الجزيرة 

مشغلين له معاهم مجاملة..

ــرفــض الــتــدخــل  ــــدأت ب ثــــورة ب
الخارجي ..

وانتهت بكوكتيل مرتزقة "بالك 
ووتر" !

ياقادة العرب أفيقوا-
فصنعاء ليست القدس لكي تحرر 
ــيــل لكي  والــيــمــن ليست اســرائ

تدّمر..

يتنافسون بنكبة فبراير على 
االحتفال..

على ماذا تتنافسون..؟
علي دمــار الــوطــن.. على ضياع 

االمن.. على غالء قوت البشر..؟
ــم تــســتــِح فاصنع  صــحــيــح اذا ل

ماشئت..

عجايب يا زمن ..

حسين الخلقي «أبو عالء» 
مواليد ١٩٧٤م ذمار 

خريج كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء 
يعمل لدى جامعة ذمار 

جمال الظاهري
ابراهيم الحكيمي

ابراهيم القطافيطه عزالدين

عبدالوهاب الشرفي

كتاباتهم

لؤي مرعي:

كسوة بمناسبة قتل الشعب اليمني..

أين أنتم ؟!

أيها التافهون ...

لن_يمثلني_غيركاللصوص 

ايــن هــم الــمــزايــدون على االنسانية 
والــمــدنــيــيــن و"حــــقــــوق اإلنـــســـان" 
وحــريــة اإلعـــالم والتعبير وحصانة 
اإلعالميين؟!. أين أنتم من قتل طيران 
عمكم سلمان وعاصفته الزميل المخرج 
التلفزيوني منير الحكيمي وزوجته 

ــة؟!!.. لــمــاذا تبلعون  ــثــالث وأطــفــالــه ال
السنتكم وتنكسون اقالمكم وتغضون 
ابصاركم وتتجاهلون هــذه الجرائم 
.. اتــظــنــون ان احـــدًا يصدقكم .. أو 
يحترمكم.. محال وقد اهنتم انفسكم 

ببيع انفسكم للشيطان!.

مـــاذا ســتــقــولــون لضحايا الــقــصــف في 
الــمــزراق، وفــي اســواق حجة، وفــي قرى 
واسواق صعدة، واسواق وطرقات غير 
محافظة من محافظات اليمن، وللصيادين 
فــي جــزرهــم وبــحــرهــم، وللمهمشين 
فــي قــراهــم، ولعمال كهرباء المخا في 
مــنــازلــهــم، ولــنــســاء واطــفــال الــمــخــا في 
عرسهن، ولالمنيين في منزلهم بصالة، 
وللمئات من المواطنين في منازلهم في 
طول اليمن وعرضه، وللعمال في مصانع 
الزبادي والبفك واالسمنت ، وللعمال في 

رأس عيسى... وووو، الخ..
ماذا ستقولون لما يقارب عشرة آالف 
مدني قتل ومايزيد عن سبعة عشر الف 
مدني اصيب في هذه الحرب الحاقدة التي 

تؤيدونها رسميًا حتى اللحظة.
هل ستقولون لهم صالح والحوثي انقلبوا 

على هادي!!
قدرتم على صالح والحوثي النقالبهم 
على هــادي ولم تقدروا على السعودية 
واالمــارات التي فعلتا كل ذلك.. كم انتم 

حقراء ومنحطون وصغار.

ازمة وجوع وفقر وظلم ورأس مال متهرب من الضرائب ويد عاملة 
مضربة او متهاونة في عملها وتعليم يحتضر تحت وقع طبول اضراب 
النقابات والمؤسسات وأسعار ملتهبة تغذيها نزعات الربح الفاحش 

من السوق السوداء واالحتكار والتهريب.
وبعد هذا كله نسمع اصواتًا قذرة من جماعات لديهم خبرات في 
الفهلوة الثورجية تعلو اصواتهم ليسعوا في خراب ماتبقى من هذا 

الوطن .
فمن يرحم أهل هذه البالد ويتركها الى رزقها الذي كتبه رب العباد 

فنعيش في يسر وجود واكتفاء ونسلم من األوغاد..

صالح.. هو ذاك الشبح الجاثم 
على اشباه الرجال.

واالفق الرحب الواسع.. للرجال 
واألبطال..

ـــح.... هــو ذاك.. الــبــحــر..  صـــال
المتدفق.. بالسماحة واالعتدال..

والــقــامــوس.. المبهم.. األشبه 
بالخيال..

صموٌد يقهر الجبال.. ودهــاٌء.. 

ليس له مثال..
سياسي..في مضمار.. السجال

وفارٌس..في ساحة..النزال
دحر الغزاة ولم يبدأ بالقتال

وقـــهـــر.. الــمــحــتــلــيــن ودعــــاة 
االحتالل..

اذا قال.. صدق المقال..
وإذا فعل.. قهر المحال..

فــي الــجــنــوب عين وأخـــرى في 

الشمال
ـــه وجـــــود..  ـــل شـــبـــٍر ل ــــي ك وف

واختزال..
وفي كل قلٍب له سكٌن ومال..

حــفــظــتــك عــيــن الــلــه فـــي كل 
حال.. ونصرك على اشباه النعاج 

والبغال..
ولك التحية.. والحب.. واالجالل.. 

سالم الله على عفاااش.

 ثوار الدفع المسبق  
يحتفلون !!

ــــس  ــــي ئ ــــر ل ا   Ý
الدنبوع المستقيل 
والمنتهية صالحيته 
احتفل بذكرى الـ ١١ 
من فبراير في عدن 
مــع قــيــادات القوات 
الغازية والمرتزقة 
والدواعش والقاعدة 

وعناصر بالك ووتر.. 
Ý  الحوثيون (انصار الله) احتفلوا بالمناسبة 
في ساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء حيث دعت 
اللجنة الثورية لالحتشاد الخميس الحياء ذكرى 

الـ١١ من فبراير.. 
Ý  توكل كرمان وخالد اآلنسي وحميد االحمر 
احتفلوا هــذا العام بالمناسبة في اسطنبول 

بتركيا .
Ý  الجنرال علي محسن وعبدالوهاب اآلنسي 

والزنداني احتفلوا في احد فنادق الرياض ..
Ý  محمد قحطان وعـــدد مــن الناشطين 

احتفلوا في المعتقالت.. 
 من معمر 

ٌ
السؤال األهم هو هل سيحتفل كل

االرياني واحمد عبيد بن دغر ومحمد ناجي 
الشايف هذا العام بالمناسبة؟؟

صحيح أنها اغرب ثورة بالعالم.. السرق والعمالء 
والمرتزقة يحتفلون!! والشعب يدفع الثمن وُيقتل 
ــواع  ــعــدوان الــســعــودي - بمختلف ان مــن قبل ال

االسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا!

محمد علي ثامر

ريم البيضاني 

«دكترة» سعودية
واحــــد أخـــذ دكـــتـــوراه مـــن جامعة 
سعودية في فكر علي عبدالله صالح 
قبل سنوات وبتمويل ومنحة سعودية، 
واليوم طلع في قناة العربية السعودية 
وما عاد خلى وال بقى تجريحًا واتهاما 

وادانة وقدحًا في فكر الرجل.. 
مالحظتي هي لماذا كتبوا له حرف 
الدال ( د. ) بما يعني انه أخذ دكتوراه 

كانت في فكر من دان وقال األقاويل في كل فكر 
له اليوم ..

وهل مــازال في هذه الحالة متدكترا 
وتكتور..؟ 

ــًا ال فــــرق فــمــعــظــم حـــاالت  عــمــوم
جامعاتهم تعطي دكــتــرة سعودية 
ليست إال حــســب الــمــواقــف او الحالة 
الوهابية وما إلى ذلك وال بد أن من صالح 
الرئيس األسبق ما صــار ينتقده ذلك 
الشخص وامثاله وقناتهم وقناعتهم 
وسعوديتهم في فكره الذي لم يعد يعجبهم بينما 

كانوا سابقًا يمنحوا فيه درجة دكتوراه ..

محمد العابد

فيصل المريسيابو المعتصم الزراري

ثمنًا لحربهمنكبة فبراير 
إنه اليوم األسود في تاريخ اليمنيين.. دمرت اليمن ومزقت واصبح ابناؤها يتقاتلون 
بينهم البين تحت مسميات مختلفة من اجل الجلوس على الكرسي.. فأين صارت الحكمة 
اليمانية.. والى متى سيظل اليمنيون على هذا الحال.. واين اصحاب الحكمة.. اين عقالء 
اليمن.متى سيفيقون من غفلتهم؟ أما آن لهم ان يراجعو انفسهم ويحقنوا دمائهم.. أال 
يكفي عبثًا وتدميرًا لكل ماهو جميل في هذا الوطن.. نسأل الله ان يحقن الدماء وان يؤلف 

بين قلوبهم وان ينصر اليمن واهله..

عيال العاصفه.. بداية العدوان كنا نقول لهم ان السعوديه واالمارات يدمرون 
ممتلكات الشعب..

 فيردون بانهما ستعيدان كلما تدمر
واليوم يبيعون لهم الجزر واالراضي اليمنيه ثمنا لحربهم..

يطقطقون

ــفــاالت الحقيقية  االحــت
هناك فــي جبهات القتال 
ـــوطـــن  بــــالــــدفــــاع عــــن ال
ــــدوان ولــيــســت  ــــع ضـــد ال
بالطقطقة والطبل والزمر 
ــتــغــريــر  فــــي ســــاحــــات ال

والمخيمات المشبوهة.
فالذين يطقطقون بأن 
جبهات القتال محصورة 
عليهم وحدهم خراطين.. 
فكل الشرفاء في الجبهة 

من كل الفئات.

مجاهد المطري

جميل مفرح

ياسر حمدان جرادي

مخبوط خبيط

مع الوطن

أنصار الله بيحتفلوا بذكرى االنقالب 
على صالح من شق.. ويناشدوه من 
الشق الثاني بأال يصدق للمنافقين 
والمطابزين وأن يحافظ على وحدة 

الصف...!!
ــواقــع بكل مــا فيه  قلنا لكم ان ال
ــمــزرعــة  ــوط خــبــيــط وان ال ــخــب م

السعيدة هي الحل..

اختلف مع الحوثيين في امور كثيرة خصوصًا ما يتعلق برؤيتهم 
السياسية ونظرتهم المثالية، لكن ذلك لن يدفعني ان ارحب واهش 

وابش للمعتدي نكاية بهم.
انا مع الوطن ومع استقالله وال يهمني امر غيره.


