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الزعيم في خطاب مهم لجماهير الشعب بمناسبة عيد االستقالل الوطني :

الشعب اليمني سيرغم المستعمرين الجدد على الرحيل صاغرين

في يوم الـ 30من نوفمبر 67م عادت الهوية اليمنية التي سعى المستعمر وعمالؤه لطمسها

ُ
االنتص��ار ف��ي معركة االس��تقالل أثبت ان الش��عب اليمن��ي اليقهر
كل من استعانوا باألعداء لضرب وتدمير الوطن مهزومون
من باعوا الوطن وتآمروا على الشعب سيذهبون المحالة الى مزبلة التاريخ
نحيي المناضلين الذين قاوموا االستعمار وأجبروه على الرحيل
َّوجه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي العام -خطابًا مهمًا إلى جماهير ش��عبنا
الوطني المجيد في  30نوفمبر 1967م..
بمناسبة العيد الثامن واألربعين ليوم االستقالل
َّ
وأك��د الزعيم علي عبدالله صالح أن يوم  30نوفمبر مثل انتصارًا لثورة  14أكتوبر المجيدة التي
حققت االستقالل وأجبرت قوات االحتالل البريطانية على الرحيل وأعادت لجنوبنا هويته الوطنية
اليمنية التي سعى المستعمرون وعمالؤهم إلى طمسها.
وقال رئيس المؤتمر :إن المستعمرين الجدد وعمالءهم مهما امتلكوا من قوة ال يمكن أن يقهروا
الش��عب الذي أجب��ر بريطانيا وعمالءها على ان تحم��ل عصاها وترحل..مؤكدًا ان الش��عب اليمني
العظيم سيواصل كفاحه ضد العدوان والغزو واالحتالل الجديد ،وسيرغم المحتلين الذين دنسوا
أرض اليمن الطاهر على الرحيل صاغرين ومعهم كل العمالء الذين باعوا الوطن ..فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ..والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم
النبيين
أيها اإلخوة المواطنون ..أيتها األخوات المواطنات
يا جماهير شعبنا اليمني الصامد في وجه العدوان السعودي الغاشم على
امتداد تسعة أشهر استهدفت خاللها قوى العدوان والغزو واالحتالل
مقدرات بالدنا  ،وارتكبت فيها جرائم حرب طالت البشر والشجر والطير
والحجر ،وذهب ضحيتها ما ال يقل عن  27ألف قتيل وجريح من الرجال
والنساء واألطفال والشيوخ ,نتيجة قصفهم بالصواريخ والقنابل العنقودية
والفسفورية واالنشطارية المحرمة دوليًا.
أحييكم بتحية النضال والثورة والحرية واالستقالل ،في هذا اليوم الذي
نحتفل فيه بالعيد الثامن واألربعين لالستقالل الوطني المجيد الذي تحقق
في يوم الثالثين من نوفمبر 1967م انتصارًا لثورة  14أكتوبر المجيدة
التي حققت الحرية واالستقالل لشعبنا اليمني ،وأجبرت قوات االحتالل
البريطانية على الرحيل ،وأعادت لجنوبنا المتحرر هويته الوطنية اليمنية
التي سعى المستعمرون وعمالؤهم إلى طمسها.
لقد شكلت ثورة  14أكتوبر 1963م امتدادًا وطنيًا لثورة  26سبتمبر
1962م التي أقامت أول نظام جمهوري في شبه الجزيرة العربية ،
وصمدت في وجه المؤامرات الخارجية والداخلية من القوى االستعمارية
والرجعية والمرتزقة والحالمين بعودة اإلمامة ،وقدمت كل أشكال الدعم
العسكري والسياسي والمادي واإلعالمي لثورة  14أكتوبر إلى جانب الدعم
الذي قدمته ثورة  23يوليو في مصر الشقيقة لثورة 14أكتوبر ودعم
الكفاح المسلح وحرب التحرير ,وأيضًا وقبله دعم ثورة سبتمبر من أجل
تحقيق كل األهداف الوطنية في االنعتاق من الظلم واالستبداد والتخلف
والجهل والتحرر واالستقالل والوحدة.
وبهذه ًالمناسبة الوطنية الغالية على قلوب كل اليمنيين واليمنيات
يشرفني أوال أن أبارك لجماهير شعبنا الصامد والصابر على امتداد األرض
اليمنية بهذا العيد الوطني الخالد ،وأحيي أبناءنا وإخواننا وآباءنا المهاجرين
في معظم بالد العالم ،والتحية مستحقة لكل المناضلين الشرفاء الذين
قاوموا االستعمار واالحتالل ،وخاضوا حرب تحرير شعبية ومقاومة
وطنية بطولية ضد االستعمار وركائزه وعمالئه المحليينّ ،
وتعمد
كفاحهم الوطني التحرري بدماء الشهداء والجرحى والمعاقين وقدموا

شعبنا سيطرد العمالء والمرتزقة الذين استدعوا األجانب لتدنيس تراب الوطن
ّ
واثقون من فشل أدعياء البطوالت الزائفة
عدن الباسلة تئن اليوم
ولن يكون لهم مكان في التاريخ
من وطأة االحتالل الجديد
المرتزقة يعملون على تمزيق الوطن ً
إرضاء ألسيادهم وأولياء نعمتهم
رموز األحزاب المهترئة والمتكلسة المصطفة اليمنيون كانوا وسيظلون متماسكين في وجه
مع العدوان سيلحق بهم الخزي والعار كل المؤامرات والمخططات الرجعية الخارجية
التضحيات الجسيمة حتى أجبروا المستعمر على الرحيل.
يا أبناء شعبنا األبي:
انه بتحقيق االستقالل الوطني يوم الثالثين من نوفمبر 1967م ،أثبت
شعبنا بكفاحه ونضاله أن المستعمرين وعمالءهم مهما كانت قوتهم
وغطرستهم ،ال يمكن أن يقهروا شعبنا القوي بإيمانه بالله ،وبإرادته الوطنية
الحرة وبقضيته العادلة ،واستعداده لمزيد من التضحية والبذل في سبيل
تحقيق حريته وانتزاع استقالله واستعادة سيادته على أرضه ،والدفاع عن
كرامته وهويته الوطنية والقومية.
وعلى هذا الطريق سيواصل شعبنا اليمني العظيم كفاحه ضد قوى العدوان
والغزو واالحتالل الجديد ،وسيثبت للعالم أجمع أنه مثلما أرغم المستعمر
البريطاني الذي كانت الشمس ال تغيب عن إمبراطوريته على أن يحمل عصاه
ويرحل ومعه عمالؤه من السالطين والمستوزرين ،فإن هذا الشعب العظيم
سيرغم المستعمرين الجدد والغزاة الذين احتلوا ودنسوا األرض اليمنية
الطاهرة على الرحيل صاغرين ،وسيرحل معهم عمالؤهم ومرتزقتهم الذين

باعوا الوطن واستدعوا األجانب لتدنيس تراب الوطن الذي سوف يتطهر
غاز ومرتزق وعميل.
حتمًا من كل ٍ
وسيخلد التاريخ كل المناضلين األحرار من أبطال القوات المسلحة واألمن
واللجان الشعبية وكل الشرفاء ّفي الوطن الذين يتصدون لقوات االحتالل
الجديد وعمالئهم ،كما خلد ُصناع ثورة  14أكتوبر الحقيقيين وأبطال
االستقالل الشرفاء الذين سيظلون شامخين في الذاكرة الوطنية لشعبنا ،
سيخلدهم التاريخ جميعًا في أنصع صفحات المجد ،وفي مقدمتهم راجح
غالب لبوزة وقحطان الشعبي وسالم ربيع علي وعبدالفتاح إسماعيل وعلي
ناصر محمد ومحمد علي هيثم وفيصل عبداللطيف الشعبي ومحمد صالح
مطيع وصالح مصلح قاسم ومحمود عشيش وعلي عنتر وسالم صالح محمد
وحسين عثمان عشال والزعيم ناصر وال��دروي��ش والحاج صالح باقيس
وعبدالله صالح سبعة وعلي شائع هادي وعبدالله الخامري ومحمد سعيد
عبدالله وسيف الضالعي ومحمد سالم علي وعبدالنبي مدرم وعبود الشرعبي
وسالم زين وسعيد صالح ومحمود ناصر الداعري وراشد محمد ثابت وطه

مقبل ومحمد سالم باسندوة وبليل راجح لبوزة ومحمد علي أحمد ونصر
سيف المسعودي وعبدالعزيز عبدالولي وصالح محسن الواحدي واحمد
مساعد حسين والسيد محمد عبيد وسعيد الحكيمي ومحمد صالح
الطنبلي وعبدالله باذيب ومحمد علي الصماطي وفيصل العطاس وفيصل
الطيار وعلي باذيب وعبدالقوي شاهر وعبدالقوي مكاوي وصالح محمد
الغدر وعلي السالمي وعبدالله المجعلي وسالم يسلم الهارش وخالد
أبوبكر باراس وغيرهم الكثير والكثير من المناضلين الذين لم يتخلوا
عن مبادئهم وقيمهم الوطنية ووالئهم للوطن ..وال يزالون مدافعين
عن الثورة والجمهورية والوحدة ومكاسبها الوطنية ،ورفضوا أن تتلطخ
أياديهم بأموال الخيانة والعمالة واالرتزاق ،وظلوا أوفياء لمبادئ الثورة
ودماء وأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل انتصار
الثورة وتحقيق االستقالل وإقامة النظام الجمهوري ،وتتوج نضالهم
وتضحياتهم بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإعالن قيام الجمهورية
اليمنية التي ارتفع علمها شامخًا في يوم  22مايو 1990م في سماء
عدن األبية والباسلة التي تئن اليوم من وطأة االحتالل الجديد ،وظلوا
ثابتين على مواقفهم ,وتحملوا كل أنواع المعاناة واآلالم من أجل الوطن
والشعب.
أيها المواطنون والمواطنات
يا جماهير شعبنا العظيم
اننا واثقون من فشل الذين ّيدعون بطوالت ومواقف زائفة الذين لن
يكون لهم مكان في التاريخ ،وواثقون أيضا من هزيمة كل الذين يعملون
على تمزيق الوطن وتشظيه ،واستعانوا باألعداء على ضرب وتدمير
الوطن وقتل أبناء الشعب ،وجندوا المرتزقة والخونة إلشعال الحروب
الداخلية إرضاء لقوى العدوان والغزو واالحتالل ،ويخوضون حربًا شعواء
ضد الشعب.
وعلى أولئك الذين باعوا الوطن وتآمروا عليه وقتلوا الشعب أن يدركوا
أن التاريخ لن يرحمهم  ..وان شعبنا سيظل رافضًا لهم ..وان مكانهم
الطبيعي هو مزبلة التاريخ ضمن طابور العمالء والخونة والمرتزقة
والمرتدين عن القيم والمبادئ السامية.
وأن الفشل سيكون حليف كل الذين يعملون على صب المزيد من الزيت
على النار إلشعال مزيد من الحروب الداخلية األهلية بين اليمنيين،
ويخططون إلعادة رسم مناطق األطراف الحدودية بين ما كان يسمى
بشطري اليمن سابقًا ،وعلى وجه الخصوص في مناطق الشريجة ومأرب
وب��اب المندب والضالع وقعطبة والبيضاء بهدف الوصول إل��ى إعالن
االنفصال المشئوم وإعادة الوطن إلى ما قبل  22مايو 1990م ،وعليهم
أيضًا أن يدركوا أنهم مهما حاولوا إرضاء أسيادهم وأولياء نعمتهم بمثل
هذه األعمال الخطيرة والخسيسة لإلضرار بالوطن اليمني وتمزيقه وقتل
أبناء الشعب األبرياء من أجل شرعية زائفة ..وتحقيق أمجاد شخصية,
سيظلون في نظر أسيادهم ومن يمولهم مجرد عمالء وخونة للوطن
والشعب ,ألنهم باعوا وطنهم وقيمهم ومبادئهم ومنحوا العدو التاريخي
صك قتل الشعب اليمني وتدمير الوطن مقابل حفنة من المال المدنس
بعار الخيانة والعمالة واالرت ��زاق  ،بمن فيهم بعض رم��وز األح��زاب
السياسية المهترئة والمتكلسة التي سقطت في مستنقع العمالة
واالرتزاق وتخلت عن شعاراتها الرنانة التي كانت تتشدق بها وتحاول بكل
جهودها وبكل نزعات العمالة والحقد إثارة وتغذية النعرات المذهبية
والمناطقية والطائفية  ،ونشر ثقافة الكراهية والحقد بين اليمنيين
الذين عاشوا متسامحين ومتحابين منذ فجر اإلسالم  ،ولم تستطع أي
قوة التفريق بينهم  ،أو إثارة الضغائن في نفوسهم  ..وظلوا كذلك حتى
في ظل الحكم اإلمامي الكهنوتي البائد واالستعمار البريطاني البغيض.
لقد ًكان اليمنيون في مختلف مراحل التاريخ أشد تضامنًا وتماسكًا
ومحبة وتآخيًا وتسامحًا ..وسوف يظلون كذلك مهما كانت المؤامرات
والمخططات الرجعية الخارجية  ..وستبقى األهداف الوطنية التحررية
التي قامت من أجلها الثورة اليمنية الخالدة (  26سبتمبر ــ  14أكتوبر
) وتعمدت بدماء الشهداء والجرحى والمعاقين حية في عقول وضمائر
وقلوب كل اليمنيين األح��رار  ..وكل الغيورين على سيادة واستقالل
ووحدة اليمن.
عاشت الثورة اليمنية شامخة ومتجددة
المجد للعيد الثامن واألربعين لالستقالل الوطني
الخلود للشهداء األبرار
وال نامت أعين الجبناء المعتدين وعمالئهم ومرتزقتهم
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

قام بزيارة تضامن لمبنى السفارة بصنعاء

الزعيم يعلن تأييد المؤتمر والتحالف والشعب لإلجراءات الروسية في الحرب ضد اإلرهاب
نستنكر بشدة إقدام تركيا على إسقاط المقاتلة الروسية بسوريا دون مبرر
قام األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق ..رئيس والقاعدة وجبهة النصرة بهدف القضاء على اإلره��اب واستئصاله من
المؤتمر الشعبي العام -بزيارة سفارة جمهورية روسيا االتحادية بصنعاء جذوره وتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تغذيته وتمويله.
حيث التقى مع القائم بأعمال السفارة والملحق العسكري الروسي لدى مطالبًا بموقف دولي حازم وموحد للتصدي لظاهرة اإلرهاب التي أضرت
بالدنا ،واللذين حملهما الزعيم نقل تحياته لفخامة الرئيس فالديمير بالكثير من الدول والشعوب ،وأصبحت تشكل خطرًا ماحقًا على البشرية
بوتين رئيس جمهورية روسيا االتحادية الصديقة زعيم حزب روسيا في كل أرجاء المعمورة.
الموحدة ،معبرًا عن تضامن وتأييد المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب وأشار األخ الزعيم إلى أن ما تعرضت له الطائرة العسكرية الروسية
التحالف الوطني الديمقراطي وأنصارهم وكل جماهير شعبنا اليمني في األج��واء السورية وقبلها طائرة الركاب المدنية الروسية في أجواء
لكل اإلجراءات التي تقوم بها روسيا االتحادية في الحرب على اإلرهاب سيناء في جمهورية مصر العربية والتي نتج عنها مقتل  224راكبًا
وكل قواعده وتنظيماته المختلفة وعناصره في سوريا الشقيقة ،ومعلنًا تندرج ضمن سلسلة األعمال اإلرهابية التي استهدفت وتستهدف بالدنا
استنكاره الشديد لما تعرضت له الطائرة العسكرية الروسية سيخواي 24وسوريا والعراق وليبيا وتونس ,واستهدفت أيضًا فرنسا ومالي وغيرها
في األجواء السورية من اعتداء أدى إلى إسقاطها ومقتل أحد طياريها ،من من الدول والمجتمعات وهو ما يفرض أن يكون هناك موقف دولي واحد
قبل الطائرات المقاتلة التركية بدون أي مبرر أو سبب لذلك العمل الذي موحد وتوجيه كل الطاقات واإلمكانات للتصدي لهذه اآلفة الخبيثة التي
يندرج ضمن أعمال اإلرهاب ،ويتنافى مع كل القوانين الدولية وقواعد ال هوية وال دين وال وطن لها  ,والعمل على وضع حد للدول واألنظمة
التعامل بين الدول ،مشيرًا إلى أن هذا االعتداء لم ِ
يأت من فراغ وإنما جاء التي تغذي اإلرهاب وتأوي عناصره ,وتمدهم بالمال والسالح وكل أدوات
االنتصارات
من
لإلرهاب
نتيجة النزعاج القوى الداعمة والحاضنة والممولة
الموت والتدمير.
والنجاحات التي تحققها روسيا االتحادية في حربها ضد تنظيمات داعش
كما جرى خالل اللقاء بحث العالقات الحزبية المتميزة بين المؤتمر

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،وبين حزب روسيا
الموحدة ,وسبل تعزيزها وتطويرها لما يخدم األه��داف المشتركة
للحزبين الطليعيين في اليمن وروسيا ،ويعزز من دورهما في تنمية
ونمو العالقات والتعاون الثنائي بين الجمهورية اليمنية وجمهورية
ذكراها
روسيا االتحادية ،وهي العالقات التي يصادف شهر نوفمبر الحالي َّ
السنوية السابعة والثمانين ،وشهدت الفترة الماضية تعاونًا متميزًا وبن ًاء
على مختلف الصعد التنموية والثقافية والعسكرية وتبادل الخبرات
والمنافع المثمرة.
وأشاد األخ الزعيم بالموقف المسئول لروسيا االتحادية بقيادة فخامة
الرئيس بوتين الرافض للعدوان السعودي على بالدنا  -أرضًا وإنسانًا  -وهو
العدوان الذي قتل البشر ودمر الحجر والشجر وكل مقومات الحياة وفرض
حصارًا جائرًا على بالدنا وشعبنا ومنع وصول الغذاء والدواء وكل السلع
الضرورية لحياة اإلنسان والذي لم يسبق له عبر التاريخ أن دولة جارة
وشقيقة تعتدي على بلد جار لها تربطهما أواصر الجوار والقربى والدين
والمصير الواحد ,وهو الموقف الذي لن ينساه الشعب اليمني لشعب
وحكومة وقيادة روسيا االتحادية الصديقة.

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

اال�شرتاكات واالعالنات يتفق ب�ش�أنها مع الإدارة

العنوان:

أسعار االشرتاكات:

اجلمهورية اليمنية � -صنعاء� -شارع حدة
تليفون)466128-466129( :
فاك�س� -)208933( :ص.ب)3777( :

¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية «»200دوالر
¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية «»500ريال

