
وهذا النضال جلميع الشباب اليمين يف جيمع 
عليكم أن حتتشدوا اآلن يف الساحات وأن متضوا من يوم 
متسلّحني بقوة اهللا، بثقتكم بأنفسكم، بثقتكم بالشعب، بثقتكم بسلمية وعدالة 

ها الشباب عليكم أي... حافظوا على سلمية مسريتكم البسولة والعنيدة والثائرة
... الثائر وأيها الشعب اليمين العظيم أن متضوا صوب مؤسسات احلكم، حاصروها بورودكم ومجوعكم السلمية

عزمكم هو القضاء وما "م أقول هلفعالً، فعالً أنا، يعين، الشباب اليمين 
 ليس الصبحأ... موعدنا مجيعا هو الصبح

  الشعب اليمين العظيم
El gran pueblo yemení  

hacia                                            
 مؤسسات احلُكم

los estamentos del poder  
rodeadlos con   
vuestras flores               
  كُم الِسلمية

Vuestra multitud pacífica  
vosotros/as                                      

عد موعلى مع 
tenéis una cita con  

la victoria                                     
 بِإِذن اهللا

expresión usada cuando se desea algo 

(Con el permiso de Dios)  

Realmente/En efecto                

 الشباب اليمين
la juventud yemení 

                    les digo هم+أَقول لـ

       vuestro empeño esكُم هو+عزم
      el poner fin (al Régimen)القَضاء 

 ه هو القَدر+ما تريدون
Lo que queréis es el destino  

   tenemos que irعلينا أن نمضي 
                              todos juntosجميعا 

 على بركة اهللا
expresión usada para indicar decisión 

(Con la bendición de Dios)  
           nuestra cita esنا هو +موعد
                    el alba/la mañanaالصبح 

 ألَيس الصبح قَريب؟
 ¿Acaso no está la mañana cerca?  

 يد اهللا+النصر بِـ
La victoria está en manos de Dios  

 النصر قادم
La victoria está próxima 

  

www.arabevivo.com 

وهذا النضال جلميع الشباب اليمين يف جيمع ... عليكم أن حتتشدوا اآلن يف الساحات
عليكم أن حتتشدوا اآلن يف الساحات وأن متضوا من يوم ... التغيري يف صنعاء ميدان

متسلّحني بقوة اهللا، بثقتكم بأنفسكم، بثقتكم بالشعب، بثقتكم بسلمية وعدالة ... 
حافظوا على سلمية مسريتكم البسولة والعنيدة والثائرة... ال ختشوا شيء

الثائر وأيها الشعب اليمين العظيم أن متضوا صوب مؤسسات احلكم، حاصروها بورودكم ومجوعكم السلمية
فعالً، فعالً أنا، يعين، الشباب اليمين ... وأنتم على موعد مع النصر بإذن اهللا

موعدنا مجيعا هو الصبح... اهللالى بركة علينا أن منضي مجيعا ع
 ...النصر بيد اهللا والنصر قادم

                     la fuerza de Diosقُوة اهللا 
 كُم بِـ+ثقة+بِـ
 con vuestra confianza en…  

            vosotros mismos كُم+أَنفُس
                                  el pueblo الشعب

  كُم+سلمية وعدالة قَضية
el carácter pacífico  y la justicia de vuestra causa  

  !No temáis nada¡ال تخشوا شيئا
            !…conservad¡فظوا على حا

 كُم+سلمية مسرية
 el carácter pacífico de vuestra marcha  

البسولة والعنيدة مسريتكم 
  والثائرة

Vuestra marcha valiente, tenaz y 

revolucionaria  

        término para aludir a alguienأَيها 
 الشباب الثائر

la juventud revolucionaria  

الشعب اليمين العظيم
El gran pueblo yemení

 وبصhacia                                          

مؤسسات احلُكم
los estamentos del poder

 rodeadlos conها بِـ +حاصرو

             vuestras floresكُم +ورود

كُم الِسلمية+جموع
Vuestra multitud pacífica

                                    vosotros/asأَنتم 

عد موعلى مع
tenéis una cita con

                                   la victoriaالنصر 

بِإِذن اهللا
expresión usada cuando se desea algo 

(Con el permiso de Dios)

                 Realmente/En efectoفعالً 

الشباب اليمين
la juventud yemení

  توكّل كرمان

  

  

 

عليكم أن حتتشدوا اآلن يف الساحات... عليكم أن متضوا اآلن
ميدانالساحات، وعلى رأسهم 

... غد، من يوم األربعاء
ال ختشوا شيء... قضيتكم

الثائر وأيها الشعب اليمين العظيم أن متضوا صوب مؤسسات احلكم، حاصروها بورودكم ومجوعكم السلمية
وأنتم على موعد مع النصر بإذن اهللا

علينا أن منضي مجيعا ع"... تريدونه هو القدر
النصر بيد اهللا والنصر قادم ... ؟قريب

 

  tenéis que ir علَيكُم أَن تمضوا

                                              ahora اآلن

 عليكُم أن تحتشدوا
tenéis que concentraros  

              en las plazas يف الساحات
 هذا النِضال لـ

esta lucha es de…  
 جميع الشباب اليمين

toda la juventud yemení  
 يف جميع الساحات

en todas las plazas  
                  a su cabeza على رأسهِم

  ميدان التغيري يف صنعاء
La Plaza del Cambio en Sanaá  

 من يوم غَد
desde el día de mañana  

                  el miércolesيوم اَألربِعاء 
           armados conمتسلِّحني بِـ 

قُوة اهللا 
بِـ
 

أَنفُس
الشعب

ال تخشوا شيئا
حا

سلمية مسرية
 

مسريتكم 
والثائرة

أَيها 

 

www.arabevivo.com 


