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الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
             . والها

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائك أما بعد ...  أمتي المسلمة هنيئ
وعافى جرحاك

هلت بـمجد بني السلما أياما               واختفى عن عروش العرب
حكاما

طالما يممت المة وجهها ترقب النصر الذي لحت بشائرها من
 أضاءت الثورةا من.المشرق فإذا بشمس الثورةا تطلع من المغرب

تونس فأنست بها المة وأشرقت وجوها الشعوب وشرقت حناجر
الحكاما وبإسقاط الطاغية سقطت معاني الذلة والخنوع والخوف
والحجاما ونهضت معاني الحرية والعزةا و الجرأةا والقداما فهبت

رياح التغيير وكان لتونس قصب السبق وفي سرعة البرق أخذ
ًا من تونس إلى ميدان التحرير فانطلقت ثورةا فرسان الكنانة قبس

 تكن ثورةا طعامالم يرى مثلها في البلدا لمعظيمة وأي ثورةا ثورةا 
وكساء وإنما ثورةا كرامة وإباء ثورةا بذل وعطاء أضاءت حواضر
النيل وقراها من أداناها إلى أعلها فتراءت لفتيان الكنانة أمجاداهم

وحنت نفوسهم لعهد أجداداهم .فقهوا الواقع من حولهم وأداركوا أن
ًا على الكفر العالمي ل إجهاض ثورتهم بذات الطريقةم يعد قادار

 بها ثورةا عرابي وثورةا المهدي فاغتنموا الفرصة ووقفواأجهضالتي 
في وجه الوكيل المحلي ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم يهابوا جندها

ّثقوا المعاهدةا  فالهمم صامدةا والسواعد مساعدةاوتعاهدوا فو
.والثورةا واعدةا

 تمسكوا بزماما المبادارةا واحذروا المحاورةا فلوإلى أولئك الحرار
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكل
وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها وأن الله

تعالى قد من عليكم بأياما لها ما بعدها أنتم فرسانها وقاداتها وبأيديكم
زمامها ورياداتها اداخرتكم المة لهذا الحدث الجلل فأتموا المسير ول
تهابون العسير إلى أن تتحقق الهداف المنشوداةا والمال المعقوداةا
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 هي قطب الرحى وموضع آمال المكلومين والجرحىفثورتكم
 رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم وبها تحققون آمالنا حققبثورتكمو

الله آمالكم

وقف السبيل بكم كوقفة طارق             الـيأس خلف والرجاء أماما

وتردا بالدما بقعة أخذت به                 ويمـوت داون عرينه الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه                  دافع

فيا أبناء السلما أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تاريخية نادارةا
الصناماللخروج من رق التبعية المحلية والدولية فاغتنموها وكسروا 

فمن الثم العظيم والجهل الكبير أن تضيعوا هذها الفرصةوالوثان 
 .التي انتظرتها المة منذ عقودا بعيدةا

ًا ًا لمصر وفتيانها وسعي ًا من أبناء السلما.تأيد وقد انتفض كثير
 يمن اليمانميامينلسقاط النظمة وطغيانها وكان في مقدمتهم  

الذين حملوا على عواتقهم أعظم واجبات الساعة وتناداوا إليه
بإقداما وشجاعة فاحتشدوا في البلدا وعاصمتها صنعاء بشموخ وإباء

 من شباب النخوةا ...فأطلق الظالم عليهم سهامه وأسقط
..والشهامة

فوارس من صنعاء ألف بينهم               تقى الله نزالون عند
التزاحف

إذا فارقوا دانياهم فارقوا الذى            وصاروا إلى ميعادا ما في
المصاحف

ًا .... ًا والمحيطة بصنعاء خصوص استثارةا نخوةا القبائل عموم
(الحادايث التي تبشر باليمن )

ولست بقاتل رجلً يصلي                    على سلطان آخر من..
قريش
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 الله من سفهذله سلطانه وعلي وزري                         معا
 وطيش

إلى شباب السلما في اليمن: إن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم
بهذها الطريقة إن ظلت البلدا تدار ما ل يتمناها مسلممقبل على 

 أنها من متلزمات بقاء الرئيس فقدراتهالسنين والتي أثبتت العقيمة
الداارية وفسادا نظامه جعل الساعة الزمنية لليمن شبه متوقفة منذ

أكثر من ثلثين عاما فلن يضير اليمن أن تتوقف لبضعة أسابيع أو
بإضراب شامل لمن بلغوا سن التكليف بما في ذلك.بضعة أياما

الظالمطلب المدارس والجامعات ليخرجوا منكرين على الحاكم 
 عظم مسؤوليتهم فأنتم فلذات أكباداهملباءوهو ما سيظهر ل

وبذلكوخروجكم لهذا الواجب المتعين سيخرج قلوب آبائكم معكم 
خروج معظم الشعب لسقاط الطاغية وفي هذا المقاما أحثيتم 

فالعلمهيئات التدريس بأن تنضم لمسيرات النكار على الحاكم 
 يحتاج إلى وعاء سليم


