
نفديك يايمن
يوم السبت (٢٦) مارس، 
يصادف انقضاء عــام كامل 
من الــعــدوان الخارجي على 
ــي، وقــتــلــه  ــمــن ــي ــشــعــب ال ال

وحصاره...
ــوم، سيخرج  ــي فــي هـــذا ال
ــاء الشعب  ــن األحــــرار مــن أب
اليمني؛ للتعبير عن إرادة 

التحدي والصمود.. 
فقط، كم نأمل أن يحضر الوطن وحده، وتحضر 

معه إرادة اإلنسان اليمني، وهويته الجامعة ..
كم نأمل أن يحضر علم اليمن وحده، وأن تختفي 
شعارات وأعالم األحزاب والجماعات السياسية.. .. 
كم نأمل أن تصرخ الحناجر جميعها بصوت واحد 

(بالدم بالروح نفديك يا يمن)...

حزب اإلصــالح االخواني 
أكثر حزب عنده مبررات.
- إن أخــــطــــأوا قـــالـــوا 
تــصــرفــات فــرديــة ، وإن 
أصابوا قالوا رأي الجماعة !!
- إن انـــهـــزمـــوا قــالــوا 
خيانة ، وإن انتصروا قالوا 

تخلصنا من الخونة !! 
- إن أفتوا قالوا شرع الله ، وأن أفتى 

غيرهم قالوا علماء سلطة !! 
- إن فشلوا قالوا لم تتح لنا الفرصة ، 

وإن نجحوا قالوا انتهى الفساد !!
- إن خافوا قالوا ال حل إال الحوار، وإن 

أمنوا قالوا سئمنا الحوار !!
- إن استسلموا قالوا حقنًا للدماء ، 

وإن حاربوا قالوا دفاع عن النفس !!
- إن غنموا قالوا هو من عند الله ، 
وإن غنم غيرهم قالوا أموال الشعب!! 
- إن حلت عليهم مصيبة قالوا ابتالء 

، وإن حلت بغيرهم قالوا بالء !!
- إن استفادوا قالوا على رأسه زبيبة 
، وإن تضرروا قالوا حديث ضعيف !!

- إن حكموا قالوا الدستور والقانون، 
وإن حكم غيرهم قالوا اإلســالم هو 

الحل !!
- إن تظاهروا قالوا حق دستوري 
، وإن تظاهر غيرهم قالوا تعطيل 

مصالح الناس !!

- إن استولوا على الحكم 
قالوا ثورة ، وإن استولى 

غيرهم قالوا انقالب !!
- إن تواصلوا باألمريكان 
ـــات ، وإن  ـــوا عـــالق ـــال ق
تـــواصـــل غــيــرهــم قــالــوا 

عمالء !!
- إن تـــحـــدثـــوا عــن 
فلسطين قالوا جهاد ، وإن تحدث 

غيرهم قالوا متاجرة !!
ــوا أعــمــال  - إن وزعــــوا أمــــواًال قــال
خيرية ، وإن وزع غيرهم قالوا شراء 

ذمم !!
- إن كذبوا على الناس قالوا سياسة 
، وإن تسيس غيرهم قالوا عنهم 

كاذبين !!
- وأخيرًا شعارهم األصلي ، إْن لم 

تكن معي فأنت ضدي !!!
اليهمني حــوار جنيف نجح أم لم 

ينجح!
مايهمني ان الصمود االسطوري 
لشعبنا وجيشنا كسر قــوة العالم 

بأسرها.
منتصرون بعون الله.

كم أفخر اننا اليوم في ذروة القوة 
االيمانية والثقة بالله ان النصر حليفنا 
على الــرغــم مــن كــل ماجمع العالم 

لحربنا.

يحكى أن جيشًا أراد أن يدخل 
مــديــنــة.. فــقــدم إلــى أطرافها 
وأرسل عيونه تستقصي عنها 

الخبر ..
فوجدوا شيخًا كبيرًا يحتطب 
ــشــاب..  ــــده ال الــحــطــب هــو وول

فسألوه ..
أخبرنا عــن بــلــدك وكــم عدد 

جيشكم وكــيــف نستطيع أن ندخلها 
وماهي منافذها ...!!!

فقال لهم: سأخبركم ... لكن بشرط ان 
تقتلوا هذا الشاب قبل أن أقول لكم شيئًا.. 

لكي اليكون واشيأ عليَّ بما سأقوله ...
فقالوا لك ذلك .. فأخذ أحدهم السيف 
ــدم ليمأل األرض  ودق عنقه.. فسال ال
ويشربه ترابها والشيخ العجوز ينظر 

الى االرض وهي تشرب روح ابنه.

فقال لهم:
ـــذي  ــــــدرون مـــن هــــذا ال أت

جعلتكم تقتلونه ..!!
قالوا: انت أعلم منا به .

قال هذا ولدي ، خشيت أن 
تقتلوني أمامه فتنتزعون 
منه مــاتــشــاؤون مــن القول 
ففضلت أن يقتل على أن 
ينطق بحرٍف واحد يساعدكم في غزو 

بلدي.
تركه الجنود وهو يحتضن جثة ولده، 
وعــادوا أدراجهم وقصوا للملك القصة 

..فقال الملك ..
أعيدوا الجيش وانسحبوا من هنا ...

فبلدة يضحي بها اآلبــاء باالبناء ألجلها 
لن نستطيع غزوها وإن غزوناها فلن 

ننتصر .

المؤتمر تعرض منذ العام ٢٠١٢م الى اليوم البشع 
درجات التهميش وااللغاء واالقصاء واالبعاد وتم اغتيال 
مايقارب مائه وسبعين شخصًا من قياداته ومشائخه 

وكوادره التنظيمية..
المؤتمر تعرض رئيسه وابنه لعقوبات دولية مثلما 
تعرض بعض قادة انصار الله لها.. المؤتمر تم قصف 
منازل رئيسه واعضاء امانته العامة واعضاء لجنته الدائمة 

ومشائخه ورموزه طوال عام كامل،
المؤتمر تعرض رئيسه واعضاؤه الى ابشع واحقر 

وانذل واقسى حمالت التشويه والتخوين..
المؤتمر حاولوا جره لخانة االقتتال الطائفي والدخول بحرب طائفية 
ضد انصار الله فرفضها ،المؤتمر حاولوا شقه الف مرة وحاولوا قتل 
رئيسه الف مرة ونشروا شائعات موت رئيسه الف مرة وحاولوا تخوين 
رموزه الف مرة وحاولوا ان يشقوا الصف بينه وبين انصار الله الف مره 

وكل محاوالتهم باءت بالفشل..
أال تريدون للمؤتمر ان يحتفل بصموده وثباته وشموخه ووفاء انصاره 
ووطنيته ورفضه للعدوان.. اذا لم يحتفل المؤتمر بصموده كحزب 
ولم يحتفل بوفاء انصاره وقواعده له ولم يحتفل المؤتمريون بثبات 
قياداتهم بعد مرور عام كامل في وجه العدوان فمن يحق له االحتفال؟!
االخوه انصار الله انتم فصيل ولون سياسي مختلف ونحن فصيل 
ولون سياسي مختلف لكم اهدافكم ولنا اهدافنا لكن سقفنا جميعًا 
هو الوطن فلتحتفلوا بالمطار على عام من الصمود ولتطلقوا الصرخة 

ولترفعوا شعاركم وصور عبدالملك الحوثي، ولنحتفل 
نحن في السبعين ونهتف سالم الله على عفاش بالروح 
بالدم نفديك يايمن ونرفع صور الزعيم والعميد.. والدنيا 

عوافي.. 
ان يحتفل بالصمود فصيالن مختلفان ضد العدوان 
خير من ان نحتفل جميعًا تحت شعار باهت ولندع ابواق 
العاصفة تعلق على احتفاالتنا بقولهم المخلوع والسيد 
لم يتفقا على االحتفال وبوادر االنشقاق والحرب بينهم 
باتت واضحة ولنمرر شائعاتهم بانتصاراتنا ضدهم كما 

استطعنا تجاوز كل هذه الشائعات عامًا كامًال.
...

االحتفاالت المنفصلة رسالة للعالم ان اليمن تضمن حرية الرأي 
والتعبير للجميع لكن في اطار الثوابت الوطنية كن مع اليمن ولتنظم 
مظاهرة ولتحتفل كل يوم وفي اي مكان ونضمن لك الحماية لكن ان 
تكون مع العدوان فنتحداك ان تحشد عشرة اشخاص في المناطق التي 
ادعيت تحريرها.. هذه هي رسالتنا رسالة للخارج يا انصار الله.. فبالش 

«االصالحيون» حقكم يخلوكم تظنوها رساله ضدكم،،
__

وموعدنا السبت ٢٦ مارس 
في ميدان السبعين وبالروح بالدم نفديك يايمن .

#افتخر_أنت_يمني
#افتخر_أنت_مؤتمر
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اشراف/
كامل الخوداني

وليد ناصر الفقيه

ابراهيم الهادي

هديل أحمد 

أبوعساف الشاعر

ناصر الكاهلي

عمار أبو هادي

شريان ناجي شريان

انهم يقفون وعدوانهم على حافة 
ــيــأس وبــصــمــود ابــطــالــنــا سنهوي  ال
بهم الى مستنقع االعتراف بالفشل 

والهزيمة.
لنستمر بــرفــد الــجــبــهــات بالمال 
والرجال فكل تقدم للمرتزقة يطيل 
عمر العدوان الذي سيحاول التشبث 
بــاي قشة قــد تنجيه مــن الــغــرق في 

مستنقع الهزيمة.

في مثل هــذا االسبوع قبل خمس 
سنوات .. أيقنت أن البالد في الطريق 
إلى الهاوية.. لذالك قررت اتزوج بعد 
اسبوعين قبل مــا تعتصد ونجلس 

نطنن. 

 
حزب اإلصالح االخواني

هو الذي افتى 
بقتل الجنوبيين في ١٩٩٤م
وبقتل الحوثيين في ٢٠٠٤م

وبقتل المؤتمريين في ٢٠١١م
وبقتل اليمنيين في ٢٠١٥م

ولو امكن له سوف يفتي بقتل كل 
سكان االرض إال جماعته!!

يوم السبت  القادم
٢٦ /٣ /٢٠١٦م الساعة ٩ ص

ــا مـــع األحــــــرار بمختلف  ــوعــدن م
اتهم  انتماء

وذلك في ميدان السبعين من أجل اليمن
ومعركته المصيرية ضد العدوان 

السعودي
ــغــاشــم عــلــى موطن  ــكــي ال ــري األم

اإليمان والحكمة.

هتافات المؤتمر في السبعين
بالروح بالدم نفديك يايمن
بالروح بالدم نفديك يايمن

نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن

ال حبك الله يا اللي ما تحب الزعيم
الصيرم الصارم الصمصام صمام 

األمان
حكيم حكام ال قبله وال بعده حكيم 
سلمي مسالم سياسي كــرب هذا 

الزمان

إعــــالن حـــزب الــمــؤتــمــر الشعبي 
الــعــام للخروج واالحــتــشــاد بمسيرة 
جماهيرية وشعبية كبرى في ميدان 

السبعين مفادها رسالتان :
رسالة للداخل مفادها "نحن هنا".

ــوم  ورســـالـــة لــلــخــارج مــفــادهــا ي
ــــارس ســيــكــون يـــوم انطالقة  ٢٦م
وتدشين لعام جديد إما للسلم ونحن 

اهله، وإما للحرب ونحن لها .

المؤتمر وعام من الصمود

عبدالحميد قائد سيف

-مديرية فرع العدين
-موّجه مادة الرياضيات

-قــيــادي مــؤتــمــري، ونــاشــط فاعل على شبكة التواصل 
االجتماعي

الدكتور صادق السالمي 

وليد العمري

طارق الحداد

وليد فدامه 

ماهر شجاع الدين

كتاباتهم

حميد رزق
ليكون يوم ٢٦ من الشهر الجاري يوم والدة جديدة ليمن االنتصار والتحدي والشموخ .. معًا للخروج الكبير والواسع لنجعل العالم الذي ينتظر يأسنا وتعبنا يشعر هو باليأس واإلعياء 

امام ارادتنا ووعينا وصمودنا وتالحمنا.. سنجبر آل سعود على الركوع امام بأس ابطالنا، سنستمر في كشف اقنعة االمريكان ودول الغرب بتضحياتنا وبسالة شعبنا.. 
سينتصر الدم على قاذفات الصواريخ واليمن ستسقط آل سعود.. انها نتيحة حتمية ال يكاد يجهلها غير االغبياء واالدعياء.. أليس الصبح بقريب ..؟

الذكرى الخامسة لجمعة الكرامة 

أيها المؤتمريون 
األحرار

ــســبــت ٢٦-٣- ـــذكـــروا يــــوم ال ت
٢٠١٦م الحشد الى ميدان السبعين 

.
ــي وطنيتكم  ــوا عــلــى ثــقــة ف ــون ك

وحريتكم . 
ــكــم الــوحــيــدون الــذيــن  قــســم أن

ُ
أ

تحملون مشروعًا وطنيًا خاااالصًا 
صافيًا نقيًا مــن كــل أنـــواع التبعية 

والعمالة 
نعاهد الله ثــم الزعيم ان نكون 
مخلصين للوطن وللمؤتمر حتى آخر 
قطرة من دمائنا"وليفهما الشجر 
والــحــجــر قــبــل الــبــشــر انــنــا يمنيون 

مؤتمريون حتى النخاع
حفظ الله اليمن االرض واالنسان 
وحفظ الله المؤتمر الشعبي العام

وحفظ الله الزعيم علي عبدالله 
صالح

د.عبد الباسط الكميم.

أبووضاح حسن العتمي
الشاعر المؤيد البنوس

عبداهللا صالح

في مثل هــذا اليوم أزهقت دمــاء االبــريــاء واستخدمها حزب 
"االصالح" كمطية للوصول الى كرسي السلطة.. مرت ٥ سنوات 
على هذه المذبحة ومازال القاتل طليقًا.. القاتل واعوانه هربوا إلى 
الرياض منذ عام ليرتكبوا المذبحة تلو األخرى ليعودوا الى كرسي 
الحكم.. ومايزال االخوان يحيون ذكرى هذا اليوم الدامي ويتبّركون 

فيه بالدم ..!!

حمى البلدان 
ُ

هكذا ت

نوا أنفسكم على المخطط القادم..
ّ

وط
اتمنى أن اكون مخطئًا في 

هذا التحليل..
نوا أنفسكم على حالة 

ّ
وط

ــم طالما  ــالســل الـــالحـــرب وال
والبند السابع سيف مسلط 

على رقابنا !!
ستظل السعودية تحاصرنا 
عبر عدة وسائل منها تقنين 

رحالت الطيران بحيث تكون 
تحت سيطرتها،,,

ــمــوانــئ  ســتــفــتــح بــعــض ال
والمنافذ البرية والبحرية 
ولكن تحت رقابة السعودية.
اســـتـــثـــمـــارات وتــصــديــر 
النفط ووو كــل هــذا انسوه 
وان حصل فسيكون تحت 

ــفــط مقابل  ــن الــمــجــهــر ((ال
الغذاء))

حتى البنوك والتحويالت 
والمعامالت المالية سوف 
ــقــب صغير  ــر ث تـــكـــون عــب

موجود في السعودية ..
ماذكرته هو رؤوس أقالم 

والله يتمها على خير ,,

ذهبوا وبقي عارفمبررات االخوان 

ذهــب المرجفون من المؤتمر وبقى الشجاع 
عارف

رحل االنفصاليون من المؤتمر وبقي الوحدوي 
عارف

هرب الخونة من المؤتمر وبقي االمين عارف
تساقط العمالء من المؤتمر وبقي الثابت عارف

هرول العبيد من المؤتمرالى الرياض وبقي الحر 
عارف.

غابت نجوم الــزيــف والتضليل مــن المؤتمر 
وسطع نجم عارف ..

زهــق باطل العليمي وبــن دغــر من المؤتمر 
وانتصر عارف.. 

ــاع شعبه وطــنــه والمؤتمر وعــارف  هـــادي ب
اشتراهم ودافع عنهم..

ــب احــمــد بـــن مـــبـــارك بــالــعــهــود  ــقــل نــكــث وان
والمواثيق وصانها وأوفى بها عارف ..

عارف عوض الزوكا 
االمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام

#رجل_بحجم_وطن

عادل الهرش

قاتلك الله يا إصالح
سود الله وجهك ياحزب اإلصالح ارتكبت مجزرة جمعة_
الكرامة وقتلت الثوار لكي تلقي اللوم على غيرك وتعتلي 

كرسي السلطة....؟
قاتلك الله ياحزب االصالح جعلت من ثورة الشباب غنيمة 
لك لتفسد وتقتل وتثير الحروب والطائفية وتدعم داعش 
والقاعدة. وقتلت العسكر بميدان السبعين باسم ثورة 

الشباب.؟
قاتلك الله ياحزب اإلصالح جعلت من ثورتنا سلمًا لالرتزاق 

واالرتهان لليهود والنصارى والمطالبة بالعدوان السعودي 
االمريكي لقتل اليمنيين وتدمير ثروات وممتلكات اليمن..
والله انه من الــعــاااااااار والعيب ان تنتمي قيادة حزب 

االصالح لليمن وقبائل اليمن..
انصح كل من كان مغررًا بهم وكانوا ينتمون لحزب االصالح 

ة من هذا الحزب وقادته. الداعشي سرعة البراء
فحزب االصالح هو داعش وهو القاعدة.

وهو عدو الشعب اليمني بأكمله شماًال وجنوبًا.

شكرًا لكم 
أنتم يامن تخدمون اليمن 
بصمت والتــريــدون الشهرة 
تــحــبــون الــيــمــن النــهــا بلدكم 
..تعشقون عملكم النه يخدم 
بلدكم.. اقــول لكم انكم في 

نظرنا مثل المانجو 
يــســعــدنــا شــكــلــه ويعجبنا 
طعمة ويسعدنا ان نزرعه 

بهذه الصفات في بالدنا 
فتحية لعامل النظافة 

وجندي المرور 
ومعلم المدرسة 

وموظف المصلحة 
ومدير االدارة

وكل من يعمل لليمن فقط 
ألنها وطنه.

نبيلة ناصر

أسود المؤتمر
مازال الحشد مستمر وما زال حفلنا وانتصارنا بحزبنا الرائد حزب 
الوطن المؤتمر الشعبي العام سيقام بموعده المحدد وسيرى العالم 
َمْن هم اسود وابناء المؤتمر الشعبي العام وستكون صور ابن اليمن 
البار تمأل ميدان السبعين وكل صنعاء فكونوا على الموعد التاسعة 

من صباح السبت ٢٦ مارس وشاركوا واحشدوا..

نفديك يايمن


