
ــور (ن.ر) من  ــة التقينا الدكت *في البداي
أبناء مديرية القلوعة، حيث قال:

-من هذا المنبر اإلعالمي الشامخ أهنىء 
ــر الشهداء  كافة اليمنيين والمناضلين وأس
ــال  ورج ــى  األعل ــي  السياس ــس  والمجل
ــرى الـ  ــعبية، بالذك ــان الش ــش واللج الجي

(50) لالستقالل.
ــبها يوم  ويضيف: أن األهمية التي يكتس
الثالثين من نوفمبر 1967م، تمتد من عظمة 
ــعب اليمني  الثورة اليمنية ومن نضال الش
ــل الحرية  ــن أجل ني ــاء والمكافح م المعط
ــر  ــن نوفمب ــن م ــكان الثالثي ــتقالل، ف واالس
ــات  التضحي ــذه  ــال وه النض ــذا  له ــاً  نتاج
ــي  اليمن ــعب  الش ــا  قدمه ــي  الت ــة  العظيم
ــذاك، فالثورة  ــطرين آن ــره في كال الش بأس
ــعب  الش ــال  ونض ــدة،  واح ــورة  ث ــة  اليمني
ــا تؤكده كافة  ــي نضال موحد، وهذا م اليمن
ــة والكفاحية  ــات الوطني ــع والمحط الوقائ

والتاريخية.

مأساة عدن
ان  ــا  لن ــق  ــوم ال يح الي ــن  ــم: ولك واختت
ــبب  ــبة العمالقة والس نحتفل بهذه المناس
ــف مناضلي  ــو اننا لم ننص ــيط جداً وه بس
ــم  المالح ــم  أعظ ــطروا  س ــن  الذي ــورة  الث
ــتعمر الغاشم  النضالية البطولية ضد المس
وأجبروه على الجالء عن أرض الوطن يوم 
الثالثين من نوفمبر عام 1967م، ومن يقول 
غير ذلك فهو مزايد وعميل، وما يطفو على 
ــداً في  ــدن اليوم وتحدي ــطح محافظة ع س
ــل قاطع على  ــالل اإلماراتي دلي ــل االحت ظ

مأساة هذه المحافظة.

عار علينا
ــا إحدى  ــعد، التقين ــي مديرية دار س وف
المناضالت المشاركات في ثورة 14 أكتوبر، 
ــمها  والتي بدورها طلبت مني عدم ذكر اس
ــى حياتها من االحتالل اإلماراتي  خوفاً عل

ومرتزقته، قائلة:
ــد أن احتفالنا اليوم بالذكرى  -أود أن أؤك
ــاراً  ــح ع ــر 1967م، أصب ـــ 30 نوفمب (50) ل
ــتطعنا طرد  ــف ال، ونحن من اس ــا، كي علين
ــتقبل  ــدن، نس ــن ع ــي م ــل البريطان المحت
ــارد  ب ــدم  وب ــة  المحافظ ذات  ــي  وف ــوم  الي

ــي..  ــل اإلمارات ــن المحت ــال م ــباه الرج اش
ــراغ أو  ــأت من ف ــذي لم ي ــالل ال ــذا االحت ه
ــاء نتيجة وجود  ــق الصدفة بل ج ــن طري ع
ــوا له  ــل وقدم ــع المحت ــوا م ــة تعاون مرتزق
ــث في هذه  ــق من ذهب، ليعب عدن على طب
ــاداً.. وما يحدث في عدن من  المحافظة فس
حقائق ومعاناة خير شاهد على واقع عدن 

الذي تدمع له العين.

مناسبة عظيمة
ــان، تحدثت  ــيخ عثم ــي مديرية الش *وف
إلينا المواطنة التي رمزت السمها (ع.س) 

قائلة:
ــي ان أتقدم بأصدق  -في البداية يطيب ل
ــاء  أبن ــى  إل ــكات  التبري ــب  وأطي ــي  التهان
ــبة المولد  ــي، بمناس ــي األب ــعب اليمن الش
ــبة العظيمة  ــريف، هذه المناس النبوي الش
ــلمون في مشارق  ــتعاد المس التي، فيها اس
األرض ومغاربها كرامتهم وعزتهم وقوتهم..

ــق  والمتعل ــؤالك  س ــى  عل ــة  ولإلجاب
ــن  الثالثي ــوم  ي ــبها  يكتس ــي  الت ــة  باألهمي
ــي  ــخ اليمن ــي التاري ــر 1967م ف ــن نوفمب م
ــري  ــي وال لغي ــق ل ــول: ال يح ــر، أق المعاص
ــي  ــة ف ــبة، خاص ــذه المناس ــل به ان يحتف
المرحلة الراهنة التي تعيشها عدن في ظل 
ــهده عديد من  ــل اإلماراتي، أو ما تش المحت
ــعودي  ــة من عدوان س ــات اليمني المحافظ
غاشم لم يستثن من قائمة أهدافه ال البشر 
ــن  ــداً م ــر.. وال مقص ــجر وال الحج وال الش
ــه من مكانه، ليس  مقاصد الناس إال واقتلع
ــب ما يقوم به العدوان السعودي  هذا فحس
ــن، بل  ــق اليمنيي ــي بح ــي اإلمارات األمريك
ــو الحصار  ــى وه ــد وأنك ــو أش ــا ه ــاك م هن

الجائر الذي يستهدف أبناء اليمن.

كالم نواعم
ــل  نحتف ــف  كي ــك  علي ــه  بالل ــف:  وتضي
ــر عدوا  ــبة وحالنا اليوم ال يس بهذه المناس
ــذه  به ــا  احتفلن إذا  ــة  بصراح ــاً،  صديق أو 
ــاس، وإذا  ــال إحس ــون ناس ب ــبة نك المناس
ــا االحتفال علينا أوالً ان نلقن المحتل  أردن
ــاه ونجيرهم على  ــاً ال ينس ــي درس اإلمارات
ــا نحتفل كما  ــدن، وبعده ــوا عن ع أن يرحل
ــبة  ــاء.. أما اآلن االحتفال بهذه المناس نش

كالم فاضي يشبه "كالم نواعم". 

قوافل من الشهداء
ــتاذ، (ك.د) من أبناء مديرية خور  *األس

مكسر، يقول:
ــن  م ــل  وقواف ــام  جس ــات  تضحي ــد  -بع
ــي  اليمن ــعبنا  ــا ش ــرام قدمه الك ــهداء  الش
ــة وانتفاضاته  ــالل حركاته الوطني األبي خ
ــي  الوطن ــتقالل  االس ــق  تحق ــعبية  الش
ــام 67م،  ــي 30 نوفمبر ع ــعبنا ف ــز لش الناج
ــل المناضلون  ــتقالل ظ ــد تحقيق االس وبع
يعملون جاهدين لترسيخ الوحدة الوطنية 
ــذه  ه ــي  السياس ــر  التغيي إرادة  ــق  وتحقي
ــية الموحدة والتي تناولت  اإلرادة السياس
ــي  ــة وف ــراءات اإلصالحي ــن اإلج ــة م جمل
مقدمتها الخروج من نفق التشطير، وتهيئة 
ــليمة عبر الحوار  المعطيات والطروف الس
ــك باإلعالن عن  ــي وأثمر كل ذل الديمقراط

قيام الوحدة اليمنية.

مسيرة كفاح
وأضاف: اليوم تضحيات الشعب اليمني 

ــار ألهداف  ــاح نضالي لالنتص ــيرة كف ومس
ثورته الخالدة ورحيل آخر جندي مستعمر 
عن تربة أرضنا الحبيبة، كل هذا أصبح في 
ــببوا بذلك  ــف ان من تس مهب الريح، ولألس
هم العدوان السعودي والمحتل اإلماراتي، 
ــدن وال بأس  ــعى لتدمير ع واألخير هو يس

من النيل من أبنائها في الطريق.

المولد النبوي
*أما المواطن، (ت.ص) من أبناء مديرية 

المنصورة، قال:
ــعب اليمني  ــاء الش ــي وأبن ــئ نفس -أهن
ــد النبوي  ــبة المول ــتثناء بمناس ــدون اس ب
ــداء  االقت ــلمة  ــة مس كأم ــريف،وعلينا  الش
ــو خطاه  ــادق األمين وان نخط ــا الص بنبين

ــذل والعطاء  ــة والب ــاد والتضحي ــي الجه ف
والحلم والقوة والشجاعة ونصرة المظلوم 

والوقوف في وجه الظالم.

الذكرى الخمسين
ــال  االحتف ــن  م ــدالً  وب ــوم  الي وأردف: 
ــن 30 نوفمبر 1967م،  ــرى الـ  (50)  م بالذك
ــالً وحزناً  ــنا خج ــا ان، نطأطئ رؤوس علين
ــه قدم  ــذي في ــم ال ــوم العظي ــذا الي ــى ه عل
ــا واجددنا أرواحهم ودمائهم رخيصة  آباءن
ــه، وهذا  ــذا البلد حريت ــل ان ينال ه ــن أج م
ــال واجبروا  ــك الرج ــه أولئ ــا صنع ــالً م فع
ــمس  اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الش
ــو  ــوا وهم منكس ــن أرضنا، رحل ــل م الرحي
ــن  نح ــوم  والي ــرون،  صاغ أذالء  ــرأس  ال

ــرة نحن  ــذه الم ــوه ولكن ه ــش ما عاش نعي
ــتقبلنا المحتل اإلماراتي وسلمنا له  من اس
ــا هو حاصل في  ــنا وعدن والنتيجة م أنفس
ــن موت ودمار  ــالمة م هذه المحافظة المس

وخراب ديار.

إعادة االعتبار
واختتم: علينا اليوم ان نضع حدا لكل ما 
يجري في عدن، وان نعيد االعتبار لثورتي 
ــاً واحداً  ــف صف ــر، وأن نق ــبتمبر واكتوب س

للدفاع عن عدن..
ــن الله  ــؤالنا م ــهداء.. وس ــم الله الش رح
ــن  ــة المناضلي ــر لبقي ــول العم ــة وط الصح
ــار وفدائيين  ــادة وثوار وأنص ــن احرار وق م
ــجلوا أروع الصفحات ومثلوا  ومناضلين س
ــل والتالحم  ــذور للتواص ــم ج ــل وأعظ أنب
ــال الجيش  ــة، وتحية لرج ــورات اليمني للث
ــرفاء من أبناء  ــعبية وكل الش واللجان الش
اليمن، الذين كانوا وال زالوا الحاجز المنيع 

في وجه العاصفة.

استعدنا حريتنا
*وفي مديرية التواهي، كانت لي وقفة مع 
ــبة  ــة فاطمة، التي كان كالمها بالنس الحاج
لي كالم في الصميم، يعجز عن قوله الكثير 

من أبناء هذه المحافظة، حيث قالت:
ــنة، وعاصرت  يا ابني عمري اليوم 72 س
ــي اعادت لي  ــورات اليمنية، والت جميع الث
ولغيري من أبناء اليمن الروح إلى الجسد..
ــي أحتل  ــتعمر البريطان ــت: المس وأردف
ــاً، تلقى خاللها العديد من  عدن "129" عام
ــبابنا ورجالنا  ــا ش ــي قام به ــات الت الضرب
ــم تغمض لنا  ــر، ول ــة للظه ــذاك والقاصم آن
ــتعدنا  ــار واس ــا االنتص ــى حققن ــن حت عي
ــا اإلمبراطورية  ــلوبة وجعلن ــا المس حريتن
ــمس صغيرة في  ــا الش ــب عنه ــي ال تغي الت

نظر العالم.

إخفاء الفدائيين 
كان  ــه  الل ــه  رحم ــي  زوج ــتطردت:  واس
ــارك في  ــة التحرير وش ــن مناضلي جبه م
الدفاع عن عدن ضد المستعمر البريطاني، 
ــاء الفدائيين  ــاب منزلنا إلخف ــا نفتح ب وكن
والسالح ونقدم لهم األكل والشرب، وغيرها 
ــذا المجال، وال  ــال الوطنية في ه من األعم
ــك يا ابني ان هذه األعمال التي قمنا بها  ش

أسهمت بفعالية في انتصار الثورة.

عدن تغيرت
واختتمت الحاجة فاطمة كالمها بالقول: 
ــدرك تفتح باب بيت  ــي عدن أيش ق اليوم ف
ــوا عليك  ــول يقول ــكين على ط ــأكل مس وت
ــن االحتالل  ــلمت م ــل، وان س ــن وعمي خائ
ــه الذين  ــن مرتزقت ــلم م ــا بتس ــي م اإلمارات
ــمون أنفسهم الشرعية، وإذا سلمت من  يس
ــن داعش والقاعدة،  المرتزقة فين بتروح م
ــلم من  ــلمت من هؤالء كلهم ما بتس وإذا س
ــار  باختص ــي  يعن ــوارع..،  الش ــيات  مليش
ــك كبير  ــر.. بس رب ــي عدن تغي ــيء ف كل ش
ــم وفي نهاية المطاف الحق هو الذي  وعظي

باينتصر.
ــوت  م ــى  عل ــي  أبك ــاً  دائم ــتدركت:  واس
ــا أبكي عليه، ألنه  ــي، لكن هذه األيام م زوج
ــل في  ــذي حاص ــاف ال ــش وش ــو كان عاي ل
ــرة، فأتمنى  ــوت في اليوم ألف م بالدنا بيم
ــا ابني أن تعود اليمن زي ما كانت وياريت  ي
ــه رجال  ــة ما قدم ــوم قيم ــباب الي ــم ش يفه

األمس. 

نهنئ أنفسنا باملولد النبوي الشريف.. ونعزيها باستقبال محتل جديدنهنئ أنفسنا باملولد النبوي الشريف.. ونعزيها باستقبال محتل جديد
أبناء عدن يتحدثون لـ "الثورة" يف الذكرى الـ "٥٠" لالستقالل:

ــا يوم الـ 30 من نوفمبر من كل عام عادت بنا الذاكرة إلى محطات  كلما    طل علين

ــن النضال  ــاح طويلة م ــيرة كف ــي كان انتصارها ثمرة لمس ــورة الت ــذه الث ه

خاضها أبناء الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه، إن هذا اليوم يمثل عالمة فارقة لكل من 

تسول نفسه المساس بأمن واستقرار ووحدة اليمن.. 

ــبة الوطنية بحزن شديد تسبب به االحتالل  ــتقبل أبناء عدن هذه المناس ولكن هذا العام يس

ــل  ــكات لألفواه، وصليل السالس ــه، وما نتج عن ذلك من صمت لألقالم واس ــي ومرتزقت اإلمارات

والقيود، وفي هذه المحافظة نشطت قوى الشر وانتفخت أوداج عمالء المحتلين.

ــبها يوم  ــؤاالً عن األهمية التي يكتس ــورة" التقت عدداً من أبناء عدن وطرحت عليهم س "الث

الثالثين من نوفمبر1967م..وهاكم الحصيلة:

عدن/ إدارة المحافظات

كل ش يف عدن تغري.. وعلى شباب اليوم معرفة قيمة تضحيات رجال األمس لنيل االستقاللكل ش يف عدن تغري.. وعلى شباب اليوم معرفة قيمة تضحيات رجال األمس لنيل االستقالل
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اجربنا اإلمرباطورية اجربنا اإلمرباطورية 

التي ال تغيب عنها التي ال تغيب عنها 
الشمس على الجالء الشمس على الجالء 

عن أرض الوطن.. عن أرض الوطن.. 
وقدمنا من أجل ذلك وقدمنا من أجل ذلك 
قوافل من الشهداءقوافل من الشهداء


يسعى االحتالل يسعى االحتالل 

اإلماراتي إىل تدمري اإلماراتي إىل تدمري 
عدن..  والنيل من عدن..  والنيل من 

كرامة أبنائها وهذا كرامة أبنائها وهذا 
لن يحدثلن يحدث


