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صادف يوم امس األربعــاء ذكرى مرور 57 
عاما عىل إطالق رشارة الثورة املسلحة من عىل 
قمم جبال ردفان الشامخة يف 14 اكتوبر عام 
1963م، بقيادة الشهيد البطل راجح غالب لبوزه 
ورفاقه من أحرار بــالدي، لقناعة ذلك الرعيل 
النقي بصحة مــا تناوله التاريخ ومبا جاء يف 
أدبيات حركة القوميني العرب بأن خيار الكفاح 
الشعوب لتحرير  أمام  الطرق  املسلح هو أقرص 
أوطانها من االحتــالل األجنبي، وهي الحقيقة 
التي آمن بها ذلك الرعيل من خالل مشــاركته 
يف ثورة 26 ســبتمرب والدفاع عنها يف شامل 
الوطــن، الحقيقة التي رسعت من امتداد لهيب 
الثورة املســلحة ملختلف أرض الجنوب وتحديدًا 
عدن معقل االحتالل الربيطاين، التي شــهدت 
وعىل مدار الساعة عمليات بطولية طالت قوات 
اإلحتــالل وثكناته العســكرية نفذتها االذرع 
العسكرية التابعة للفصائل الوطنية التي ضلت 
تتسابق وبروحًا وطنية صادقة عىل من ستنال 
رشف إلحــاق الرضر األكرب بقــوات اإلحتالل 
الربيطــاين وعىل نيــل الشــهادة، بالتزامن 
مــع تنظيم االعتصامات العاملية واملســرات 
اإلحتالل  برحيل  املطالبة  والطالبية  النســائية 
، الذي متكن ويف الوقــت الضائع من معرفة 
وجود خاليا رسيه للضبــاط والجنود األحرار 
قد جرى تكوينها وبشكل رسي يف مؤسساته 
العسكرية املساّمة )الليوي وشرب( واملناط بها 
الدفاع عن وجــوده وحامية مصالحة املختلفة 
، قد عملت وبســخاء عىل رفد الثورة املسلحة 
باملال والســالح بل وبتأمني حركــة الفدائيني 
قبل وبعد تنفيــذ عملياتهم الفدائية ضد قوات 

االحتالل..
إىل جانب طبيعة اســهاماتها يف إســقاط 
مدينة كريرت يف 20 يونيو عام 1967م من قبل 
التي ضاعفت من  املســلحة  الفصائل  مختلف 
تنفيذ عملياتها الفدائية والنوعية ضد االحتالل 
الــذي أصيــب بالصدمة والذهول مــن ازدياد 
خســائره البرشية واملادية يف فرتة قياســية 
، ومن التفاف كل الرشائــح االجتامعية خلف 
ثورتها املســلحة التي اجربته عىل الرحيل من 
بالدنا وبنيل اســتقاللنا الوطني املجيد يف 30 

نوفمرب يف العام 1967م..

كتابات

اكتوبر  ثــورة 14  صادفتنا ذكــرى 
املجيــدة التــي انطلقــت رشارتها من 
جبــال ردفــــــــــــان إنها ذكرى 
انطلقت رشارتها  التي  البطولية  امللحمة 
روتها  ردفــــــــــــان..  جبال  من 
دماء صفوة من شــباب ردفان امليامني 
الذين انــاروا لنا طريق الحرية بدمائهم 

الطاهرة الزكية.
إنهــا الذكــرى األليمــة التــي لن 
تنىس..  يف مثــل هذا اليــوم املوافق 
13/أكتوبــر/2007م وذلــك عندمــا 
بهمم عالية  الذكــرى  املتظاهرون  أحيا 
برع  يهتفون  وهــم  عارية  وبصــدور 
برع يا اســتعامر ســلميا وال بالنار ... 
اليمني الهمجي  وأقدمت قوات اإلحتالل 
الخفيفة  أســلحتها  بتصويب  البغيض 
واملتوسطة صوب املتظاهرين السلميني 
يف منصة ردفان وبطريقة هســترية 
فارتقــى 4 شــهداء من خرة شــباب 

ردفــــــــــان وهم :
الشهيد / شــفيق هيثم حسن عيل 
الحجييل والشهيد/ فهمي محمد حسني 
البكري والشــهيد/ عبدالنارص قاســم 
محمد حامده والشــهيد / محمد نرص 

هيثم عثامن العمري.

نعــم انهم فجــروا ثــورة الجنوب 
الســلمية يف 2007م  وهــي الرشارة 
أيضــا من  انطلقــت  التــي  الثانيــة 

ردفــــــــــان الثورة والنضال.

إىل جنــة الخلد بإذن الله يا من أنرتم 
لنا طريق الحرية واالســتقالل بدمائكم 

الطاهرة الزكية.

خمسة عقود كاملة وثالثة أرباع العقد مرت 
منذ عام 1963م عىل إنطالق الثورة االكتوبرية 
وصار أطفال هذا التاريخ كهوال ، وتحول شبابه 
إىل شــيوخ ، أما شــيوخه فقد غادر معظمهم 
عاملنا ولقوا نحبهم وبقيت الذكرى بداخل كل منا 
وهي ليست مناســبة لفئة أو لجامعة بل لقطر 
بكامله رغم الهزمية النفســية التي عانت منها 
االجيال طوال الفرتة الالحقة من هذه املناســبة 
العظيمة والقت جروحا مل تندمل بعد فهي باقية 
ال تزول يف عمق الوجدان لكل أبناء الجنوب دون 
أستثناء ، فبعض األسئلة يولد ليعيش لألبد مثل 
األسئلة الرسمدية عن الحياة والخلود ،، وبعضها 

ينقلب كلام تقلبت األفئدة واألبصار !
ففــي منعطفات زمنية آتية ســوف تتوقف 

عن  ذواتها  لتسأل  األمم 
مزقت  التي  الحقبة  تلك 
 ، الواحد  الوطــن  أبناء 
وعن الذكرى التي تتجدد 
بأمل وهذا ما أود الحديث 
عنه ، لكنني ال أود تكرار 
التي  املعــادة  األحاديث 
تجتاح صفحنا وإعالمنا 
يف هذه املناسبة العزيزة 
بل   ، جميعا  قلوبنا  عىل 
أود أن أتلمس مايرشح من 
الوطن  التمزق ألبناء  طرائق تعاملنا مع فاجعة 
لعيل أمســك بتوصيف االســلوب الذي يؤهلنا 
إىل التسامح ، ليك منيض صغارا وكبارا رجاال 
وشــيوخا لنفض الغبار من عىل مناسبة العقد 

الخامس التي التزال تهيمن عليها الغيوم !!
فعندمــا يتخيل املرء مايض هذه املناســبة 

ولياليهــا املالح ينبعث يف نفســه أنني خافت 
غر قابل للمعالجة وحــرسة منكرسة وزفرات 
حارة وآهات مؤملة ســببها العوملة السياســية 
القذرة التي هي طعنة يف خارصة الوطن شامال 

وجنوبا !!
فمن الصعب جــدا أن تكن وطنيا اذ مل تتبادر 
إىل ذهنك فضيلة التســامح التي تجعلنا نعيل 
من قيم الصفح والعفو للمساهمة يف بناء هذا 
الوطن املمزق من جديد ، ومنارس كذلك التفهم 
لقضايــا اآلخرين والتفاهم بصــدق ،، وإذا كنا 
خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف ،فإن هذه املعرفة 
تتطلب منا أن نبني جرسا من التســامح القوي 
مع بعضنــا البعض لنصل معا إىل املســتقبل 
لنعيش ســويا يف حب ووئــام وذكرى تتجدد 
بوطنية حقيقيــة تامة حتى يغلق باب الهزمية 
والترشذم الذي مزق الوطن إىل اشــالء من ثم 

تطفي اإلجابات اسئلة الشتاء املشتعلة بدفء !!

  
بعد ان فاض الكيل وبلغ السيل الزبا من ظلم 
وطغيــان االحتالل اليمنــي الهمجي واملتخلف 
الجنويب  اعلن شعبنا  الحبيب  يف ربوع جنوبنا 
العظيم ثورته الســلمية املباركــة ضد االحتالل 
اليمنــي البغيض يف العام 2007م من ســاحة 
الحرية بخــور مكرس عدن حيث حدد شــعبنا 
النضال من اجل  الجنويب خياره يف مواصلــة 
السيادة  الحرة وكاملة  الجنوبية  استعادة دولته 
عىل كامل تراب ارض الجنوب الطاهرة من املهرة 
رشقا اىل باب املندب غربا ومن ذلك التاريخ اىل 
يومنا هذا وشعبنا الجنويب مستمرا يف نضاله 
وتحوله من الســلمي اىل املسلح ضد االحتالل 
اليمني بشقيه القديم والجديد االنقاليب الحويث 
والرشعية االخوانية وقدم شــعبنا القوافل من 
الشــهداء والجرحى ومازال وسيظل كذلك حتى 

املنشود  الهدف  تحقيق 
بإذن اللــه تعاىل وبناء 
أقول  فإنني  ذلــك  عىل 
األصــوات  ألصحــاب 
انتزع  الذيــن  النشــاز 
منهم الحياء فهم مازالوا 
الوحدة  عــن  يتحدثون 
الســتة  واالقاليم  امليته 
متجاهلــني او يجهلون 
نضال شــعبنا الجنويب 
الجسام  وتضحياته  االيب 
وهو ما  يرفضه شعبنا الجنويب االيب بأغلبيته 
الساحقة وان كانت بعض تلكم األصوات النشاز 
من جنوبيني خانوا شــعبهم ووطنهم الجنوب 
وباعوا انفسهم بثمن بخس داراهم معدودة من 
املال الحرام فهم من ينطبــق عليهم اليوم املثل 
واعدايئ  ثالثة  أصدقــايئ  يقول  الذي  الحبيش 

ثالثة.
فأما األصدقــاء الثالثة فهم صديقي وصديق 
صديقي وعدو عــدوي واما األعداء الثالثة فهم 

عدوي وعدو صديقي وصديق عدوي وعىل هذا 
األســاس فان من يقف اليــوم وغر اليوم اىل 
صف أعداء شعبنا فهو عدو لشعبنا وان كان مننا 
اىل ان يتوب ويعود اىل رشده ويقف اىل جانب 
العادلة يف استعادة دولته فهو  شعبه وقضيته 
مننا له مالنا وعليه مــا  علينا ولكن قبل فوات 
األوان ولهــذا نقول ألولئك أصحــاب األصوات 
النشاز فان خيار استعادة دولة الجنوب مل يكن 
خيــار  فرد او افراد او جامعة او حزب او أحزاب 
وامنا هو خيار شعب الجنوب بأغلبيته الساحقة 
مــن املهرة اىل بــاب املندب ولذلك فان شــعب 
الجنوب هو من يقرر  مصره بنفســه وال أحدا 
ســواه ياهؤالء فاقراو التاريخ وستعرفون بان 
إرادة الشــعوب دوما هي املنترصة وكام انترص 
شــعبنا باألمس سينترص اليوم او غدا بإذن الله 
تعاىل وبنضاله وصموده وتضحياته الجســام 
وهو ما  بات اليوم انتصار شــعبنا يلوح باألفق 
وعام قريب ســيعلم الذين ظلمــوا أي منقلب 

ينقلبون والله عىل ما  نقول شهيد.       

ردفان وذكرى ثورة 14اكتوبر املجيدة

عيد أكتوبر املجيد ذكرى تتجدد 

شعب الجنوب هو من يقرر مصيره بنفسه

جنران محسن الردفاني 

اخلضر البرهمي 

محمد سعيد الزعبلي

احمد قاسم عبداهلل

ثورة أكتوبر في 
ذكراها السابع 

والخمسين


