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حمــاة الوطـــن
سيسقطون اِّـؤامرة

، منطلقاً بذلك من حرص صــادق ومسؤول 
تجاه اليمن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته 
ونهجه الديمقراطي التعددي في مواجهة تلك 
المشاريع الضيقة التي غلب أصحابها أحقادهم 
ومصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة على 
المصلحة الوطنية ليصلوا باألوضاع الى ما آلت 
اليه من التأزيم السياسي واالقتصادي واألمني 
بغية خلق انــســداد ومحاولة االنــقــالب على 
الديمقراطية والشرعية الدستورية، وعندها 
تكون الكارثة والداهية الدهماء وهذا ما يستحيل 
السماح به.. وعلينا جميعاً التصدي بحزم لهذه 
التوجهات العدمية بعد أن أصبح الدمار والخراب 
غايتها.. وبكل تأكيد ستكون مؤسسة الوطن 
الكبرى القوات المسلحة واألمن كما كانت دوماً 
في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية 
العصية والصعبة، تتصدر الصفوف إلفشال 
تلك المرامي الخبيثة بعد أن وصل أصحابها 
الى مرحلة الالعودة السيما وأن مشاريعهم 
االجرامية بات هدفها النيل من مؤسسة الوطن 
الدفاعية واألمنية بشقها وإضعافها من خالل 

افتعال المواجهات بين أخوة السالح أو جرها الى 
معارك يفتعلونها إلخراجها عن مهامها الوطنية 
المقدسة في الذود عن حياض الوطن وصون 
سيادته وحماية أمنه واستقراره والدفاع عن 
مكتسبات ومنجزات ثورته ووحدته وفي المقدمة 
الديمقراطية التعددية والشرعية الدستورية 
المنبثقة عنها والتي تجسد إرادة الشعب التي 
أرادوا ويريدون االنقالب عليها، ورهان كهذا 
سيسقطه أبطال القوات المسلحة واألمن ومآله 

الفشل الذريع والخسران المبين.
ــام ولــن تجدي  هــذا ما أثبتته وستثبته االي
تلك المحاوالت التي عبرت عنها المواجهات 
التي افتعلتها العصابات القبلية أو تلك التابعة 
ــزاب اللقاء المشترك وتحديداً العناصر  ألح
اليمني لالصالح  المنتمية للتجمع  المسلحة 
«االخــوان المسلمين» أو العناصر االنفصالية 
التابعة للحزب االشتراكي فيما يسمى بالحراك، 
وقبل هذا وبعده ارهابيو تنظيم القاعدة على 
ذلك النحو الذي جرى ويجري في محافظة أبين، 
وكان أبطال القوات المسلحة واألمن الشجعان 

لهم بالمرصاد، منزلين باالرهابيين ضربات 
موجعة وحاسمة، ملحقين الهزيمة بمشروع 
إقامة نــواة إمارتهم الطالبانية باليمن، وما 
العودة لعملياتهم االرهابية الجبانة على ذلك 
النحو في حضرموت وعدن إال تأكيد على هذه 
الهزيمة التي لحقت بهم في زنجبار.. واألسوأ من 
هذا كله تلك االستفزازات والتحرشات وافتعال 
االحتكاكات من قبل المنشق علي محسن بهدف 
جر وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
الى معارك صدامية جانبية، ولكنها ردت على كل 
هذا بضبط النفس التزاماً بالهدنة رغم اختراقات 
الطرف اآلخــر لها ســواء العناصر التخريبية 
االجرامية االرهابية ألحزاب اللقاء المشترك أو 
عصابات أوالد األحمر أو االنفصاليين، ناهيك 
عن ارهابيي القاعدة، وجميعهم يتحركون 
تحت عباءة المنشق علي محسن واحتضانه 
ودعمه لهم اعتقاداً منه أن ذلــك يصب في 
اتجاه نجاح تمرده على الشرعية الدستورية من 
خالل اضعاف وحدات القوات المسلحة الوفية 
المخلصة لقسمها ووالئها هللا ثم الوطن والثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية 
الدستورية.. وال فرق هنا بين منتسبي المؤسسة 
الوطنية الكبرى االبطال في الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة أو في الفرقة األولى مدرع أو 
تشكيالت الدفاع الجوي والقوات الجوية أو في 
البحرية وقوات خفر السواحل وفي كافة وحدات 
القوات المسلحة واألمن.. وما يحاول أن يصوره 
المنشق علي محسن ومــن معه من ضعاف 
النفوس ليس إال وهماً، ألن القوات المسلحة 
واألمن كانت وستبقى مؤسسة وطنية موحدة 
واعية، فهي حصن الوطن المنيع ودرعه الواقي 
وذراعه الفوالذي التي يضرب بها كل من يحاول 
المساس بسيادته وأمنه واستقراره وثوابته، 
وهي صمام أمان حاضره ومستقبله، ولن تكون 
أبداً مطية للمتآمرين واالنقالبيين وإنما الصخرة 
الصلدة التي عليها تتحطم كل شرور دسائسهم 
ومؤامراتهم.. وهذا ما سيدركه أولئك األفاكون 

واالنقالبيون واإلرهابيون.

في الوقت الذي يتمادى االنقالبيون التآمريون في تنفيذ 
أجندتهم التخريبية التدميرية الفوضوية سعياً منهم الى جر البالد 
والعباد الى ما ال تحمد عقباه، نجد هناك من يعمل مخلصاً الى الحيلولة 
دون تحقيق تلك المشاريع االجرامية االرهابية بحق الوطن والشعب 
ووحدة أبنائه التي تمثل القوات المسلحة واألمن التجسيد الحي لهذا 

التماسك والتالحم الوطني


