
۹  بداية تحدث االخ مشعل سيف جيوب 
الداعري مدير عام مكتب الشباب والرياضة 
بمحافظة لحج قائاًل: انطلقت أول شرارة لثورة 
اكتوبر المجيدة عام 1963م من قمم جبال 
ردفان األبية مدشنة بذلك بداية الكفاح المسلح 
لطرد االستعمار البريطاني البغيض من جزء 
غاٍل من وطننا الحبيب وقدمت سيرة نضالية من 

خالل اصطفاف جماهير شعبنا والدفاع 
عن ثورة سبتمبر الخالدة والقضاء 
على حكم اإلمامة الكهنوتية الذي 

جللثللم طللويللاًل على 
شعبنا اليمني ليشهد 
الوطن اليمني خالل 
االخيرين  لعقدين  ا
نقلة نوعية في إطار 
التحوالت التاريخية 
فللللللي مللليلللاديلللن 
ء  لللبللنللا ا و لتنمية  ا
المؤسسي والحرية 
والللديللمللقللراطلليللة 

الحضارية.. 
انفتاح حضاري

۹  أما المهندس 
مللحللمللد أحللمللد 

ثلللابلللت مللديللر 
عللام االشللغللال 

العامة والطرق 
بللالللمللحللافللظللة 
فللليلللقلللول: إن 
االحللللتللللفللللاء 

بلللاللللذكلللرى 
اللللثلللاملللنلللة 
واالربللعلليللن 
لقيام ثورة 
بر  كتو 1ا 4
الللمللجلليللدة 

دللليللل على 
في  هميتها  أ
وجدان الشعب 
اليمني بكل 
فئاته خاصة 
وهللللللللللذه 
الثورة تعد 

عبق الذكرى 
وأريللج الذاكرة 

وعنوان اإلرادة الذي 

أضاء سماء الوطن معلنًا بداية النصر المجيد 
لميالد الوطن وتكامل الحرية االبدية الذي 

انبثق من رحم الثورة السبتمبرية الخالدة التي 
كانت بمثابة الركيزة االساسية لقيام ثورة 14 
أكتوبر المجيدة والتي عبدت الطريق النتصار 
شمس الحرية واالستقالل في يوم الثالثين من 
نوفمبر 1967م والثاني والعشرين من مايو 

يوم قيام الجمهورية اليمنية التي 
أخرجت شعبنا اليمني من 
عهود الظالم الى رحاب النور 

واالنفتاح الى الديمقراطية 
والتحوالت الحضارية 

اللللتلللي تللتللواصللل 
ملللسللليلللرتلللهلللا 

اللللظلللافلللرة 

تحت راية ورعاية 
علي  االخ  فللخللامللة 
عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية حفظه اهلل 

ورعاه.
فدائيو الوطن

۹  الى ذلك يقول االخ 
ياسر كللرد - مللدرس: 
يحتفل شعبنا اليمني 
سبتمبر  د  علليللا بللأ
واكللتللوبللر ونوفمبر 
وهللللي مللنللاسللبللات 
مللجلليللد فلللي حلليللاة 

شعبنا اليمني الذي عانى ويالت الظلم 
والقهر واالستبداد في ظل عهود اإلمامة 
واالستعمار الغاشم وقللدم خيرة أبنائه 
المناضلين الشرفاء الذين وهبوا أرواحهم 
الزكية فللداًء للوطن وفي سبيل االنعتاق 
والتحرر والللخللالص من الجور واالستبداد 
لتنتصر االرادة اليمنية بانتصار الثورة اليمنية 
بعد كفاح مسلح خاضه شعبنا استمر عشرات 

السنين وقللد تللوج انتصارات 
شعبنا يللوم 22مللايللو المجيد 
ليمنية  ا لجمهورية  ا م  وقلليللا

وبفضلها اصبح اليمنيون ينعمون 
بالرفا واالزدهللار واالمللن واالستقرار، 

ويستطرد قائاًل: برغم المكايدات التي 
تحدث هنا وهناك في ظل وجللود النفوس 
المريضة التي تريد إعادة عجلة التاريخ الى 
الللوراء لكن حنكة الشرفاء والغيورين على 
الوطنية ستظل حامية  الوحدة والثوابت 
للوطن من هؤالء المارقين اينما كانوا وليمضي 
شعبنا اليمني قدمًا تحت راية سفينة الوحدة 

والديمقراطية ورائدها فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.

بوابة العصر
۹  فيما تحدثت االخللت سالمة العودي - 
مدرسة- بالمناسبة قائلًة: لقد كانت ثورة 
بللوابللة مرحلة لدخول  14 أكتوبر وبحق 
شعبنا اليمني الى التاريخ المعاصر والحضور 
االيجابي الدولي والعالمي بما عبرت عنه  من 
إرادة رافضة ألوضاع التخلف والفقر واألمية 
ومنطلقة الى  العصر الحديث.. وتضيف: ان كل 
ما تحقق للوطن من إنجاز إنما يرجع فضله إلى 
تضحيات أبطال ثورة سبتمبر وأكتوبر والذين 
سلجوا أروع الصور في سفر النضال اليمني 
ضد أشكال الطغيان واإلمامة واالستعمار 

البريطاني الغاشم البغيض.
حكمة قيادية

 وبينت االخت سالمة بأن الحكمة والحنكة 
واالقتدار التي يتمتع بها فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية قائد سفينة 
الوحدة والديمقراطية هي من أوصلتنا الى بر 
االمان والتي اجتاز بها المحن والصعاب الى 
مناخات االمن واالمان واالستقرار والسكينة 

العامة التي ينعم بها الشعب اليمني.
شراكة بناء  الوطن

۹  أما االخ عبيد مبارك - مديرية الحوطة 
فقال: يا لها من أفراح غامرة ينعم بها شعبنا 
اليمني هذه األيام باحتفاالت الثورة اليمنية 
»سبتمبر واكتوبر ونوفمبر« ذكرى القضاء 
على اإلمامة واالستعمار البريطاني والتحرر 
ليواصل شعبنا مسيرته النضالية لتحقيق 
آماله وتطلعاته في الوحدة 
وتعزيز روح الوئام 
والمحبة والشراكة 
فللللي عللمللللليللة 
بلللنلللاء وطلللن 
الل22من مايو 
المجيد بعيدًا 
علللن ثللقللافللة 
اللللكلللراهللليلللة 
والللعللنللف بين 
أبللنللاء الللوطللن 

الواحد.
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عدد مكرس بمناسبة العيد الـ48 لثورة 14 اكتوبر
الوحدة اليمنية.. ثمرة مباركة وإنجاز تاريخي 12

مقدس لكفاح شعب مناضل تغلب على االستبداد 
والظلم والكهنوت والشمولية..

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية

رئيس المؤتمر الشعبي العام

ليمنية    ا القصة  ئلللد  را سطر 
محمد عبدالولي أروع صور 
األدب الوطني الملتزم.. وبقدر ما 
أعلن الحرب ضد من أرادوا سرقة 
الثورة السبتمبرية في قصة »وكانت 
جميلة« فقد كتب العديد من القصص 
التي تكشف اقنعة الطغاة والمجرمين، 
والمتاجرين باسم الدين، ففي قصة 
يفضح  مفتوحة«  »مدينة  ء  صنعا
بشاعة الهمج الذين نهبوا واحرقوا 
صنعاء عام 1948م.. لم يزين للقتلة 
األسباب ولم يعط الحق للطاغية أحمد 
حميد الدين ان يذبح صنعاء بتلك 
البشاعة لكون »المدسترين« قتلوا 
والده الطاعن في الظلم والسن.. أو 
ارادوا أن يسلبوا من أسرتهم الحكم 

بالقوة..
كانت جريمة اإلمللام أحمد أفظع 
وابشع الجرائم في التاريخ كونه 

اعتداء على صنعاء وأهلها اآلمنين..
اليوم نجد أن صنعاء تستباح بهمجية 
من جديد من قبل أوالد األحمر وعلي 
محسن وطالبان اإلصالح.. ولم يسلب 
حكم منهم أو يقتل أبناء العاصمة 
أحدًا من آبائهم حتى يحرقوا األخضر 

واليابس دون رحمة..
نفس الهمج يحشدون اتباعهم ضد 
صنعاء ويكررون نفس وحشية أحمد 
حميدالدين باسم الثورة بعد أن كانت 

جريمة األمس ضد الثورة..
لقد حاكم أديب اليمن الكبير محمد 
عبدالولي جريمة أحمد حميد الدين 
وسجل بشاعة جرمه في ذلك العمل 

األدبي العظيم..
وعندما بدأ أعداء الثورة السبتمبرية 
حصار صنعاء خرج منتصرًا للحاضر 
والمستقبل وحمل حلم وآمال الشعب 
اليمني ووقف يسطر ملحمته العظيمة 
»أطفال يشيبون عند الفجر« وهي 
انتصار  عللن  التي عبرت  الملحمة 
الشعب إلرادته وكان أبطالها أولئك 
الشباب الذين هبوا من كل أرجاء 
ء  صنعا على  ر  لحصا ا لفك  ليمن  ا
وافتدائها بأرواحهم وإلحاق الهزيمة 

بقوى الشر..
اللليللوم.. صنعاء تستباح وتحرق 
وتسفك فيها الدماء.. صنعاء تتعرض 

ألكبر عملية غدر وخذالن..
صنعاء تحتاج إلى مقاومة شعبية من 
جديد.. تحتاج إلى رجال أمثال العتمي 

وغيره يوقفون القتلة والهمج..
لقد آن األوان للدفاع عن صنعاء 
والللثللوابللت الوطنية ودحلللر حصار 

األشرار..
إنها دعللوة لفتح األبللواب لحماية 
صنعاء والحفاظ على مستقبل أجيالنا 

ومنجزات ثورتنا اليمنية المباركة..

المقاومة 
وحصار 
صنعاء

محمد أنعم

أبناء لحج لـ»الميثاق«:

ثورة أكتوبر حررت اليمن من االستعمار
> في أحاديث نابعة من القلب.. وكلمات تفجرت من العمق تعبر عن مواقف  

وطنية غاضبة على كل فعل مشين أو تصرف أحمق.. تحاول النيل من كل 
فعل جميل وتفاعل وطني ناصع شعَّ ضياًء ونورًا في وطن يمن 22مايو المجيد..

من محافظة لحج الخضيرة.. لحج الثورة.. اإلباء.. الصمود.. استطلعنا آراء عدد 
من أبنائها في حديث ذكرى عن نصر مجيد وثورة خالدة وهي مناسبة فرائحية 

عامة ألبناء الشعب اليمني العظيم إنها ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.. فكانت 
هذه الحصيلة:

 مشعل: الثورة أكدت 
رفض الشعب 
لالستعمار

ثابت: سبتمبر 
واكتوبر أعلنتا 
ميالد الشعب 
اليمني
كرد: ال يمكن 
التشكيك في إرادة 
الشعب اليمني ونضاله

 لحج/ وحيد الشاطري

سالمة: الثورة كانت 
البوابة نحو الوحدة

مبارك: ندعو لشراكة فعلية 
لمواصلة بناء يمن 22مايو

الذكرى الـ48 لثورة اكتوبر

األحمدي: اليمن سيتخطى مؤامرة االنقالب على الشرعية
أكللللد الدكتللللور علي حسللللن االحمدي محافظ   

شبوة أن محافظة شبوة حققت بقيلللادة فخاملللللة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمللللر 
الشعبي العام منذ قيام الوحدة المباركة منجزات عمالقة 
في مختلف مناحي الحياة وكذلك في عملللوم الوطللللن 
شارك في صنعها أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم الفكرية 

والسياسيللة.
 وقال االحمدي: من الطبيعي أن يكون وراء كل عمل عظيم 
بعض أخطاء وليس هناك عيب أن تصحح.. مشيرًا الى أن ما 
شهدته البالد مطلع هذا العام تجاوز الديمقراطية والسلمية 

وأوصل البالد الى حافة الهاوية.
وقال المحافظ األحمدي في الحفل الذي أقامته المحافظة 

الخميس بمناسبة االحتفال بالذكرى الل48 لثورة الل14 من 
اكتوبر والل30 من نوفمبر ان هذه االزمة أبرزت دور فخامة 
الرئيس وحكمته وخبرته وحرصه على الوطن وتطلعاته 
واستعداده رغم كل ما جرى من استهداف شخصي له مع 
كبار مسؤولي الدولة وعاد من رحلته العالجية حاماًل غصن 

الزيتون وحمامة السالم.
 واكد استعداده إجراء انتخابات رئاسية مبكرة واالحتكام 

لصناديق االقتراع.
وأشللاد االحمدي بللدور أبناء شبوة وحرصهم على أمن 
واستقرار المحافظة والحفاظ على الممتلكات العامة 
والخاصة وتصديهم جيمعًا للخارجين على النظام والقانون.
كما أشاد بدور رجال القوات المسلحة واألمن البواسل 

وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأكد محافظ محافظة شبوة بأن الثورة اليمنية »26سبتمبر 
و14اكتوبر« ستظل النبراس الذي ينير طريقنا مهما تلبدت 

السماء بالغيوم.
وأضاف: ان مبادئ الثورة ستظل راسخة رسوخ الجبال ولن 

تنال منها المؤامرات الداخلية والخارجية.
مشيرًا الى أنه مثلما انتصرت الثورة اليمنية في كل 
منعطفات الصراع فإنها اليوم قادرة على تخطي ما يمر به 
البلد من أزمة سياسية ومحاوالت لالنقالب على الشرعية 
الدستورية تحت مسمى التغيير الللذي بللدأت فيه بوادر 
التخريب وإشاعة الفوضى وتهديد السلم االجتماعي 

والمساس بالوحدة الوطنية.

benanaam@gmail.com


