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مقبرة الغزاة 
غيالن،  علي  الشيخ  مع  كانت  البداية 
عضو مجلس التالحم القبلي -محافظة 
ذمار، الذي أكد استعداد مشائخ واعيان 
وأبناء محافظة ذمار لتقديم قوافل المال 
والرجال لدعم ومساندة المرابطين من 
الذين  الشعبية  واللجان  الجيش  أبناء 
الغربي،   الساحل  جبهات  في  يرابطون 
:  باسمي وباسم مشائخ وعقال  ويقول 
واعيان مديرية جهران مجلس التالحم  
السيد  دعوة  لتلبية  مستعدون  القبلي  
الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد  القائد 
لدعم  والرجال  المال  قوافل  وتقديم  
ونقول  الغربي  الساحل  في  الجبهات 
المرتزقة  على  اليراهن  أن  للعدوان 
الرجال  رجال  فسيواجهون   والعمالء  
من اليمنيين المناضلين الذين لهم اربع 
سنوات وهم يسطرون اروع المالحم في 
الحدود،  جبهة  وفي  الغربي  الساحل 
ونقول لالذيال والعمالء وعمالء العمالء 
يعوا  ان  اليمني  الداخل  في  المرتزقة 
يحسبوا  وان  صوابهم  الى  يعودوا  وان 
وعليهم  الغزاة  مقبرة  اليمن  ان  حساب 
أن يعودوا الى صف الوطن واليدخلونا 
سيتحدث  فالتاريخ  التاريخ  مزبلة  الى 
االرذلين  ارذل  ان  هتلر  قال  وكما  عنهم 
من اعان العدو على احتالل بلده، ونقول 
ومن  البلد  احتالل  على  يتعاونون  لمن 
 ، الجمهوري  الحرس  أنفسهم  يسمون 
انتم  ، حرس جمهورية من؟  حرس من 
آل  جمهورية  أو  أمريكا  أو  بريطانيا 
سعود؟ عليكم ان تتقوا الله في أنفسكم 
وان ترجعوا الى صوابكم ونسأل الله ان 

ينصر الشعب اليمني.
رجال حرب وسلم 

العامة  األمانة  عضو  الراشد،  وليد 
يتحدث  والعدالة،  المستقبل  لتنظيم 
قافلة  قدمنا  ايام  قبل   : قائال  اآلخر  هو 
الغربي   الساحل  جبهات  الى  وسيرت 
وهذه القافلة أتت استجابة لدعوة السيد 
 ، الحوثي   الدين  بدر  الملك  عبد  القائد 
وهذه القوافل  ما هي  اال الشيء اليسير 
أمام تلك التضحيات الكبيرة التي تقدم 

في جبهات القتال وهي شيء يسير أمام 
عطائهم الزاكي  ، امام عطائهم المتدفق 
التي لوال عطاؤهم لكانت الحالة غير ما 
يسطرون  الذين  هؤالء  اليوم  عليه  هي 
والتضحية  والبطولة  الفداء  مالحم 
وكل  نفيس  كل  منا  يستحقون  واإليثار 
العدالة  مستقبل  تنظيم  في  ونحن  غاٍل 
نقف  اليمني  الشعب  في  األحرار  وكل 
الكثير  وسنبذل  وإكراما  إجالالً  أمامهم 
الثورة  قائد  قال  كما  وسنستمر  والكثير 
ولن نكل ولن نمل حتى لو قامت الساعة 
ونحن نجاهد هؤالء الطغاة والمجرمين 
هي  شاهد  خير  وان  والمستكبرين 
تفاعل  هو  شاهد  وخير  القتال  جبهات 
فيها  يحتشد  التي  والوقفات  الناس 
لمدة  يملون  وال  يكلون  ال  الشعب  أبناء 
اربع سنوات الكلمات والحروف عاجزة 
المعطاء  الشعب  هذا  امام  التعبير  عن 
الذي هو الى اليوم لم يظهر ضجرا ولم 
ذمار  محافظة  أبناء  وندعو  تعبا   يظهر 
يثبتوا  ان  بالفعل  شرفاء  وهم  الشرفاء 
جدارتهم انهم رجال حرب وسلم وصدق 
ورجال قبيلة ورجال مدنية ورجال علم 
وعمل ندعوهم إلى االستمرار على هذا 

الزخم الى ان يحقق الله النصر .
مسؤولية دينية ووطنية 

تنظيم  عضو  عمر،  محسن  عمار  أبو 
أبناء  استجابة  يؤكد  العدالة    مستقبل 
بدر  القائد  السيد  لدعوة  ذمار  محافظة 
الدين الحوثي للشعب اليمني والقبائل 
الساحل  جبهات  دعــم  الــى  اليمنية 
تلبية   : والرجال، ويقول  بالمال  الغربي 
الدين  بدر  الملك  عبد  السيد  لدعوة 
الحوثي لدعم الجبهات بالرجال والمال 
جبهات  في  المجاهدين  ودعم  والعتاد 
عن  يدافعون  الذين  الغربي  الساحل 
األرض والعرض قدمنا وسنقدم القوافل 
الغذائية وقوافل الرجال، ونقول للسيد 
القائد اطمئن فأبناء ذمار يقفون خلفك 
لتوجيهاتك  ومنقادون  أمــرك  وطــوع 
كل  وندعو  خير،   كل  اال  منا  ترى  ولن 
القبائل اليمنية الى تقديم المزيد لدعم 
الجبهات  في  المرابطين  المجاهدين  

الغربي  الساحل  جبهة  الى  والتوجه 
نصر  تحقيق  على  العدوان  يراهن  التي 
منطلق  ومــن  علينا  يجب  لهذا  فيها 
نهب  ان  والوطنية  الدينية  المسؤولية 
نسقط  وان  الغربي  الساحل  جبهة  الى 
العدوان  كان  فإذا  العدوان  رهانات  كل 
نراهن  فنحن  المرتزقة  على  يراهن 
على الله القوي وقوة اإليمان تهزم قوة 

السالح.
اثر ايجابي 

وليد شرف الدين، أحد أبناء محافظة 
ذمار،  يقول  : نحمد الله ونشكره فنحن 
له  األعداء  فتكالب  عظيمة  مرحلة  في 
وجود  ظل  في  ولكن  اليمن  على  أثره 
قيادة مثل السيد عبد الملك الحوثي لها 
االثر االيجابي في مواجهة هذا العدوان 
الرجال  عن  يبحث  اليمني  فالشعب 
يكون  وعندما  والمخلصين  الصادقين 
لنا قائد مخلص كالسيد عبد الملك البد 
ان نجتمع حوله ونبذل كل ما نستطيع 
وجبهة  عمله   في  كال  جبهته  في  كال 

يوجه  عندما  اليوم  الغربي  الساحل 
هذه  الى  بالتوجه  الملك  عبد  السيد 
الجبهة  هذه  على  نركز  ان  البد  الجبهة 
العدو  الن  العدوان  هذا  مواجهة  في 
يضعف  حتى  معينة  نقاط  على   يركز 
اليمنيين  بين  الصف  ويشق  اليمن  قرار 
من    هو  اليمني  الشعب  من  فااللتفاف 
الشيطان  ومشروع  االستكبار  سيكسر 
قريباً  النصر  يكون  ان  الله  ونسأل 
للتحرك  اليمنية  القبائل  كافة  وندعو 
الجاد وهناك تحرك جاد ولكن ندعوهم 
لالستمرار في التحرك حتى يتم النصر 

بإذن الله.
عطاء ال ينضب 

أبناء  احد  المرصبي،  علي  محمد 
محافظة ذمار  يوجه رسالة الى  قيادات 
زايد  بن  محمد  على   ) ويقول  العدوان 
ان   سلمان  بن  ومحمد  بغيظه  يموت  ان 
اليمني  الشعب  فعطاء  بغيظه  يموت 
عطاء ال ينضب وسنواصل حتى النصر 
والبد من نصر مشرف النه وعد من الله 

حيث يقول (َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم 
ِفي  لََيْستَْخلِفَنَُّهم  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا 
قَْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  كََما  اْألَْرِض 
َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى) ولن 
بريطانيا  وال  أمريكا  ال  المعتدين  ينفع 
ولو اجتمع من في األرض جميعا  فنحن 
بإذن  عليهم  وسننتصر  بالله  واثقون 
ولن  القائد  السيد  دعوة  وسنلبي  الله  
ننتصر  حتى  شعبنا  نترك  ولن  نتركه 
إلى  اليمني   الشعب  أبــنــاء  وأدعـــو 
االلتفاف حول القيادة السياسية ودعم 
وجبهة  الجبهات  كل  في  المرابطين 
الساحل الغربي بكل ما يستطيعون وان 
للدفاع عن ارض  يهبوا هبة رجل واحد 
خائبا  يردوه  وان  العدوان  أمام  اليمن 

ومذموما ومدحورا.
لن نتخاذل 

أبناء  أحد  الشاوش،  علي  بن  محمد 
جميع  استعداد  يؤكد  ذمــار،  محافظة 
الساحل  جبهات  لدعم  ــار  ذم أبناء 
وقوافل  العطاء  قوافل  وتقديم  الغربي 

الرجال والدماء، ويقول  : سنلبي دعوة 
الدين  بدر  الملك  عبد  القائد  السيد 
األخرى  تلو  القافلة  وسنقدم  الحوثي 
في  اخواننا  لدعم  الرجال  تلو  والرجال 
جبهات الساحل الغربي الذين يذودون 
هذا  عن  دفاعا   والعرض   األرض  عن 
الشعب المظلوم  المعتدى عليه من قبل 
على  الغاشم  والعدوان  التحالف  دول 
الغالي والرخيص  بالدنا وسنقوم ببذل 
الذين  الرجال  لرجال  ومساندة  دعما 
المرتزقة  هؤالء  من  الوطن  هذا  يحمون 
لن  العظيم  اليمني  فشعبنا  والخونة 
مهما  اهانة  أي  أو  احتالل  بأي  يقبل 
فالتضحية  العالم  عليه  تكالب  لو  كان 
أرضنا  عن  ندافع  فنحن  لنا  شرف  هي 
الملك  عبد  السيد  ــوة  ودع وكرامتنا 
قلوب  في  وسعة  رحــب  بكل  قوبلت 
الناس جميعا وتم التفاعل معها تفاعالً 
كبيراً جدا  وأسأل الله ان يوفق الجميع 
وإن شاء الله سيكون العيد جبهاتنا وال 

يمكن ان نتخاذل أبداً .

الثورة / محمد شرف الروحاين 

ــائخ وأعيان  تلبية    ــدر الحوثي أكد مش ــد الملك ب ــيد القائد عب ــوة الس لدع
ــتطالع أجرته "الثورة" على استعدادهم  وأبناء محافظة ذمار في اس
ــاحل الغربي بالرجال والمال وبذل الغالي والنفيس لمساندة  لدعم جبهات الس
المجاهدين والمرابطين في جبهات الساحل الغربي ودعوا المغرر بهم والمرتزقة 

إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الوطن .. إلى التفاصيل:

مشائخ وأعيان وأبناء محافظة ذمار يؤكدون  لـ"الثورة" مشائخ وأعيان وأبناء محافظة ذمار يؤكدون  لـ"الثورة" 
استعدادهم لتقديم املال والرجال لدعم جبهات الساحل الغريباستعدادهم لتقديم املال والرجال لدعم جبهات الساحل الغريب
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