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الشعب طفح من دجلكم

وبعد عامين م��ن ال��ح��رب وال��دم��ار العبثي ه��ا هو 
الربيع العربي الحقيقي يأتي ضاحكًا من أرض الكنانة 
بعد أن انتظرته أمتنا طوياًل.. فباألمس لم ُيسقط 
الثوار الرئيس مرسي.. بل أسقطوا مسعري الحرب 
وفي مقدمتهم القرضاوي.. وعبدالمجيد الزنداني 
والالمرشد ب��دي��ع.. وط��ارق ال��س��وي��دان.. وصعتر.. 
ومحمد قحطان واليدومي واآلنسي وحميد األحمر.. 
بل لقد سقط وال��ى األب��د الموت وال��رع��ب والخوف 
ولصوص اآلمال واألحالم والمال العام وعصابة الفيد 

الجاهلي وتجار الحروب.
الشارع اليمني ص��ار يغلي بعد عامين من األنين 
والتجويع والترهيب والقتل واإلق��ص��اء ومصادرة 
الحقوق ونهب المال العام وتعطيل القوانين وتحويل 
مؤسسات الدولة الى خاليا خاصة لحزب االصالح، فإذا 
كان شعب مصر قد هز العالم بتسونامي ثوري عظيم 
قبل أي��ام، فإن الشعب اليمني سيختار الموت على 
االستمرار في حياة ذليلة في ظل العبث االخواني..  
ف��ه��ذا ال��ش��ع��ب العظيم ل��م ي��ن��َس أص��ح��اب فتوى 
ة االختراع« التي  1994م وكذلك صاحب فتوى »براء
أطلقها في ساحة »التغرير« جوار جامعة صنعاء عام 
2011م وأصوات الشيطان التي كانت تصرخ في كل 
جمعة وتوزع صكوك الجنة على السذج لقتل منتسبي 
الجيش واألمن والمدافعين عن الشرعية الدستورية.
والعجيب ب��ل واألع��ج��ب أن نسمع نفس الكهنة 
يتحدثون  اليوم عن الشرعية الدستورية ويطالبون 
باحترام نتائج صندوق االنتخابات ألن األمر يتعلق 
بالمخلوع مرسي.. لكنهم حرموا ذلك على الزعيم 
علي عبدالله صالح وحملوا السالح وأباحوا دماء كل من 
قال لهم ال.. اليوم بكل بجاحة ال يترددون عن إصدار 
بيانات يفضحون فيها أنفسهم على المأل.. ويكشفون 
حقيقة دجلهم وقبح استغاللهم للدين.. فيعتبرون 
الشرعية الثورية في مصر انقالبًا ويدافعون عن 

الشرعية الدستورية باستماتة.. وكل ذلك من أجل 
إعادة المخلوع مرسي الى الحكم.

إن على »اخوان« اليمن أن يدركوا أن مرحلة الدجل 
والكذب والخرافات قد انتهت، وقد خبرهم شعبنا 
بأنهم مصدر بالء اليمن والجرثومة المتسببة في 
أوجاع اليمنيين وعليهم بعد أن سقطت اقنعتهم 
أن يعتذروا للشعب أو يرحلوا عن حياته.. ويعودوا 
الى أوكارهم.. قبل أن تضيق بهم األرض بما رحبت.. 
فليس المطلوب منهم أن يحلقوا لحاهم ويعلنوا 
انضمامهم ال��ى المؤتمر الشعبي العام أو الحزب 
االشتراكي اليمني أو غيرهما من االح���زاب.. بل أن 

يعتذروا لشعب ثورة سبتمبر واكتوبر و22 مايو.
إن الوقت حرج والشعب اليمني يعرف حقًا من هو 
»غريمه« الذي عبث بأمنه واستقراره ونهب المال 
العام ومارس اإلقصاء وقتل الشباب وسرح  ألوية في 
ات واغتال خيرة رجاالت اليمن.. الجيش وأقصى الكفاء
نعم الوقت ح��رج.. وعلى االخ��وان في اليمن أن ال 
يعتقدوا أنهم في مأمن أب��دًا، فالدماء ال يمكن أن 

تتحول إلى ماء..
��ره��م ان اآلالف م��ن المواطنين المقصيين 

ّ
ون��ذك

تهموا باطاًل بالفساد 
ُ
والمبعدين ومعهم كل من ا

لن يسكتوا بعد اليوم عن الضيم وطغيان واستبداد 
كهنة االصالح.. كما لن يقبلوا على أنفسهم وأوالدهم 

الذل والهوان والعار.
وهناك أيضًا أكثر من )10( ماليين يمني يدركون 
تمامًا أن لقمة عيشهم سرقها »االخ���وان« مثلهم 
مثل الشباب الذين يعرفون اللصوص الذين سرقوا 
ثورتهم ومستقبلهم، وهمشوا جرحاهم، وتجاهلوا 

شهداءهم.
وبالتالي ليس أمام »االخوان« إاّل أن يراجعوا الحساب 
ويتصالحوا مع الشعب ويطلبوا منه الغفران.. ما لم 

فسيواجهون نفس مصير مرسي..

واستبداد    طغيان  ضد  العظيم  المصري  الشعب  ثورة  انتصار   <
يسقط  فلم  مسبوق..  غير  تغييرًا  أحدث  مصر  في  االخوان  نظام 
الحاكم الظالم مرسي، بل سقط »االخوان« في كل العالم.. وانتهوا سياسيًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وخرجوا من الحاضر والمستقبل..
إن أمتنا العربية واإلسالمية واجهت خالل عامين الوحشية بكل بشاعاتها، 
مارس  والجوع.. حيث  الفقر  وطوفان  والدموع..  الدماء  نزيف  يتوقف  فلم 
الشوارع  الى  البر والبحر.. بعد أن خرجت جحافلهم  الفساد في  »االخوان« 

لتنفيذ مخطط الفوضى الالخالقة..

ارحلــوا


