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    »اإلخوان« الـــمتآمرون   

- عبدالمجيد الزنداني..
 ص��اح��ب ب���راءة خ���داع الشباب 
ودولة »الخرافة« وأحد المطلوبين 
للواليات المتحدة االمريكية بتهم 
دع��م وتمويل االره���اب، لم يشأ 
للتجهيز  االنتظار طوياًل فسارع 
إلقامة دولة الخالفة في اليمن من 
منطقة زن��دان- مديرية أرح��ب - 
حيث يتآمر على الوطن، تلك سيرة 
أكثر المفسدين في االرض الذين 

يهلكون الحرث والنسل..
أوالد األح��م��ر.. م��ارس��وا القتل 
وارتكبوا كل الجرائم ونهبوا المال 
العام والخاص ويمتلكون سجونًا 
خاصة ووق��ف��وا حجر عثرة أم��ام 

مشاريع التنمية في عمران..
- حميد وصادق ومذحج وحسين 

وهاشم األحمر..
 ن��ش��أوا ف��ي كنف امبراطورية 
بنيت ب��أم��وال مشبوهة وُجّهت 
لتدمير البالد.. فكثير من شركات 

أوالد األحمر المشبوهة سيطرت 
على ك��ل م���وارد ال��دخ��ل اليومي 
للمواطن.. مستخدمين الطرق غير 
المشروعة لمضاعفة أرصدتهم.. 
كما استغلوا نفوذ والدهم الشيخ 
عبداهلل بن حسين األحمر لالستيالء 
على االراض���ي ون��ه��ب ممتلكات 
المواطنين.. في فساد لم تعرف 

البالد له مثياًل..

- م��ح��م��د ق���ح���ط���ان.. ص��اح��ب 
التصريحات التي دائمًا ما كانت 
تصيب المواطن بالغثيان.. وهو ذلك 
الذي اليملك سوى الصراخ والعويل 
والجعجعة.. العميد محمد قحطان 
ال��ذي تم ترقيته لصلته بصادق 
االحمر وعالقته السابقة بالمتمرد 
»محسن« ليس سوى ذلك الرأس 
الفارغ مثل بالونة منتفخة بالهواء.. 
ففي كل تصريح يظهر الشخصية 
الغبية التي التبسها وص��ار يعوي 
باسم  من جعلوا أنفسهم أوصياء 
على عقول العامة، فيما عقولهم 
وأف���ك���اره���م الت���ت���ج���اوز ح���دود 

»الكالشينكوف«.
 وكأن هذا القحطان قد أخذ على 
ع��ات��ق��ه مهمة ت��ح��ري��ض ال��ن��اس 
على االنهماك في أنشطة »حزب 

االصالح«..!!
والقائمة تطول..!!

- الجنرال العجوز علي محسن 
صالح رأس األفعى وقائد االخوان 
المسلمين للمؤامرة االنقالبية.. 
انه ذلك المفرط في الجشع للمال 
أصبحت  حينما  سقط  والسلطة، 
فضائحه وعمليات فساده وافساده 
كزبد البحر اعتبارًا من كونه صانع 
األحزان الكثيرة المؤلمة والمرعبة 
ف��ي ح��ي��اة ال��ش��ع��ب.. فمن ناهب 
ل��أراض��ي ون��اف��ذ ف��ي ال��دول��ة الى 
سمسار وتاجر حرب وداعم لتنظيم 
القاعدة في اليمن منذ توليه عملية 
الشيوعي  المد  لمحاربة  التجنيد 
في ثمانينيات القرن الماضي..!! 
والتمدد جنوبًا بعد ان ق��اد حملة 
النهب والسلب لالراضي والممتلكات 

ومنحها لعناصر »القاعدة«.
- ال��ظ��اه��ري ال���ش���دادي، محمد 
علي محسن، حميد القشيبي قادة 
سخرهم المتآمر والمتمرد إلشباع 
نزواته وأدوات اعتمد عليها لتمرير 
مخططات الخراب والدمار للوطن 
والمواطن، ول��م يكن انشقاقهم 
من المؤسسة العسكرية إال تكملة 
لمسيرة السطو والفساد ومقومات 
االفساد التي احتفى بها تاريخهم 
األسود حينما كانوا في كنف الدولة..

- أما حميد القشيبي فينهب رواتب 
أكثر من )50( ألف جندي وضابط 
ينتسبون الى اللواء ال��ذي يقوده 
القوام  بمحافظة ع��م��ران، فيما 
والمنضبط اليتجاوز  ل��م��وج��ود  ا
عشرة آالف والبقية جنود وهميون.. 
وم��ن أكبر فضائح القشيبي بيع 
7( ماليين طلقة رص���اص من  (
االعتماد السنوي للواء وعالقته مع 
تجار السالح فارس مناع وغيره.. 
كما يقوم ببيع المواد التموينية 
واستحقاقات تغذية الجنود ويقوم 
بجباية 10% كضريبة من مصنع 

عمران.
المنشق عبداهلل علي عليوه صاحب 
تاريخ تآمري ودم��وي منذ صغره 
وفي نهاية عمره حنَّ الى ماضيه 
فانشق مع علي محسن كما فعل 

أتباعه حينما حفروا لهم خندقًا في 
وسط ساحة التغرير بجامعة صنعاء 
ليختبئوا فيها ول��ي��واروا أنفسهم 

وفضائحهم داخلها.
والحال كذلك بالنسبة لرياض 
القرشي الذي كان يشغل وكيل وزارة 
الداخلية وكون ثروته وماليينه من 
حقوق واستحقاقات رجال األمن.. 

واي��ض��ًا ال��دك��ت��ور علي الشرفي 
وغيرهم الكثير سيتم التطرق إلى 

فضائحهم في تناوالت قادمة..!!
ري���اض ال��ق��رش��ي.. ضبط وهو 
يحاول الفرار وبحوزته حقيبة مليئة 
بالدوالرات.. ثم عاد ليعلن انضمامه 

لالنقالبيين..

اسمعوا من يتحدث اليوم عن الفساد وانظروا إلى تلك القطط السمان التي تمرغت في المال الحرام ووضعت خدها مداسًا لكل من يدفع.. ها هي اليوم تطل علينا بكل وقاحة لتمأل صفحات الجرائد كالمًا 
ليس إاّل ولكن ال غرابة فقد قالوا قديمًا إن أكثر من يتحدث عن الشرف هي ).......(..

تلك القطط بكروشها الممتلئة فسادًا ومخالبها المخضبة بدماء الضحايا األبرياء تتصدر واجهة الخطاب المسموم للمعارضة، ومهما تغاضينا عنها تأبى إاّل أن تظهر لنا لسانها وتكيل الشتائم وترمي 
باالحجار وتنسى أن بيتها من زجاح هش..

»الميثاق« ستبدأ من هذا العدد فضح القوى االنقالبية وكشف تاريخها األسود، وما هذه إاّل مقدمة بسيطة واشارات لمن اليزال لديه نقطة حياء وإاّل فالملفات جاهزة للنشر.

االنقالبيوناالرهابيون


