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المقال االخير

الخرطوم حارضة السودان الشقيق وقبلة 
القرن املايض  التاريخ يف منتصف سبعينات 
وهي  ببطنها  يابانية  امرأة  امســكت  عندما 
ترصخ من األمل واملــرأة اليابانية هي زوجة 
السفري الياباين يف الخرطوم وابنة امرباطور 
اليابان هيسو واستنجد السفري الياباين بوزارة 
اىل مستشفى  السودانية فوجهته  الخارجية 
بحري وكان الوضع حرجــا للغاية فلجأ إىل 
اقرب مستشفى وكان املستشفى مثريا للتقزز 
اذ كانت جدرانه مغطاة بالقاذورات والروائح 

النتنة املصدر األكرب للتقزز والصداع.
الزوج يتوســل للدكتور زايك الدين احمد 
حسني ان يعمل عىل تخفيف حدة األمل لينقلها 
بعد ذلك اىل خارج الســودان، اال ان الدكتور 
زايك الدين وضع الــزوج امام امرين احدهم 
مر: اما ان تخضع لعملية جراحية سيجريها 
هو أو املوت؟ قبــل الزوج بإجراء العملية ألن 
الخيار االخر هو املوت وقبلت الزوجة بإجراء 

العملية بأدوات بسيطة.
اجريت الزوجــة العملية وخرجت متيش 
عىل قدميها من غرفة العمليات وخرج الزوج 
وهو يشــاهدها متيش وطــار بها فورا اىل 
طوكيو حيث شــكلت لجنة من كبار االطباء 
ملعاينــة الزوجــة واالطالع عــىل تقاريرها 

الطبية.
بعد ســاعتني وجهت املجموعة ســؤاال 
الذي  العملية ومن  للزوج: اين اجريت هــذه 
اجراهــا ؟ فجاءت االجابــة: يف بلد افريقي 
السوداين  الجراح  واجراها  الســودان  اسمه 
زايك الدين احمد حسني وارسلت تذاكر سفر 
للدكتور زايك الديــن ليرشف عىل املجموعة 

الطبية اليابانية.
وصل الدكتــور زايك الديــن اىل طوكيو 
والتقى املجموعة اليابانية املكلفة برفع تقرير 
عن زوجة سفري اليابان ابنة امرباطور اليابان 
واجــاب الدكتور زايك الدين عن كل اســئلة 
املجموعة وفــاز بتقدير املجموعة بأنه جراح 

غري عادي يف بلد اقل من عادي.
لبيك  شــبيك  الدين:  زايك  للدكتــور  قيل 
ايديك  بني  وامرباطورهــا  اليابــان  حكومة 
واطلب ما متنيت فجاء رد الدكتور زايك الدين: 
اريد مستشفى مبعدات حديثة لبالدي وتحقق 
للدكتور زايك وللشــعب السوداين ذلك الحلم 

بقيام مستشفى ابن سيناء يف الخرطوم.
باألمس انتقل الدكتــور زايك الدين احمد 
حســني إىل رحمة ربه دونان يدري احد به.. 
ال موكب مهيب وال وداع يليق ألنه عامل جليل 

محب لبلده منكر لذاته.
أهذا جــزاؤك يا دكتــور زايك الدين؟ هل 
انضمت الخرطوم إىل عواصم النذالة العربية 
)اال من رحم الله( ؟.. يقيني ان عرش الرحمن 
اهتز لوفاة الدكتور زايك الدين بهذا الشــكل 

املهني.

جنيب محمد يابلي

أهذا جزاؤك يا 
دكتور زاكي الدين

صورة من صور الخراب الذي خلفه اجتياح الحوثيني للعاصمة عدن عام 2015م.

حتى ال ننىس

كنا معكم أعزاءنا القراء ومتابعي صحيفة "األمناء" طوال عام 
كامل مل نتخلف عن إصــدار أي عدد رغم حجم املصاعب واملعاناة 
واملخاطر التي كانت وماتزال تواجهنا وها نحن اليوم ومع قدوم 
شهر الصوم والرحمة ســوف نضطر ألن نتوقف برهة من الزمن 
ولعلها اسرتاحة محارب رأينا بأن يأخذ طاقم العمل يف الصحيفة 
قســطًا من الراحة بعد عناء ومشقة عام كامل كان فيه الجميع 
يعمل فوق طاقته لتخرج األمناء بتلــك الصورة واملواد واألخبار 
النافعة التي حرصنا أن تكــون يف غالبها لخدمة قضية الجنوب 
ومعاناة شعبنا الذي يرزح تحت وطأة املعاناة والحرمان من أبسط 

الحقوق ..
ســنكون معكم وإىل جانبكم حاملــني همومكم ومعاناتكم 
ومدافعــني عن ثوابت قضيتنا ومجلســنا االنتقــايل عىل مدار 
الســاعة عرب موقعنا اإللكرتوين "األمناء نت" عىل أمل أن تعاود 

الصحيفة الورقية عقب إجازة عيد الفطر 
املبارك ..

الســاء مبتهلني  أكفنــا إىل  نرفع 
إىل املوىل عــزّ وجل بأن يحفظ الجميع 
ويشــملهم برحمته ورعايته وأن برفع 
بقدوم شــهر رمضان هــذا البالء الذي 
واملتمثل  العامل  بلدان  وسائر  بالبالد  حل 

بجائحة كورونا وأن يرحم من توفاهم وسوف يتوفاهم األجل كا 
ندعو الله تعاىل بأن ينرص قواتنا املسلحة الجنوبية التي تخوض 
حروب العزة والدفاع عن األرض والعرض من املليشــيات الحوثية 
واإلخوانية التي مل ترعي ملا حل بها من انتكاسات وهزائم .. نسأل 
الله بأن يعصم دماء الجميع خالل الشــهر الكريم ورمضان كريم 

مقدما وكل عام وأنتم بخري ..

مير أبناء الجنــوب مبنعطف ُيعد األخطر 
عىل االطالق منذ انــدالع ثورتهم التحررية، 
واألهم بالنســبة لقضيتهم الجنوبية العادلة 
كعدالة الساء فوق رؤوسنا، وتكمن خطورة 
التــي يطبخها االعداء  املرحلة يف املؤامرات 
ضد الجنوب، وســعيهم الحثيث إىل اقتحام 
عاصمة الجنوب الحبيبة )عدن( بهدف كرس 
أي  وانهاء  الجنوبية،  املسلحة  القوات  شوكة 
مرشوع يسعى إىل اســتعادة دولة الجنوب 
التي قدم أبنائها الكثري من الشهداء والجرحى 

يف سبيل استعادة امجادها املاضية.
اليوم، انكشفت كل تلك املؤامرات الدنيئة 
سواء عسكرًيا أو خدماتًيا، فلو الحظ املتتبع 
ملــا يجري ســيصل إىل خيوط تلــك اللعبة 

الخبيثة.
تخيلــوا أن العاصمــة الجنوبية )عدن( 
التي ُحررت يف غضون أسابيع تعيش أسوء 
أوضاعهــا االقتصادية مقارنــًة بالعاصمة 
اليمنيــة )صنعاء( التي ما تــزال يف قبضة 
ميليشــيا الحويث، ليس هذا فحسب، بل أن 
العيون ترتصد بالعاصمــة الجنوبية )عدن( 
بهدف اجتياحها، وهــذا الهدف أصبح اليوم 
مشــرتًكا لعدوان لدوًدا ألبناء الجنوب وها 
)الحويث، واإلخوان(، فجميعها ينتمون إىل 

"نظام صنعاء"، وكانا من أهم 
قياداته، وهم من اعلنوا الحرب 
ضد الجنوب يف صيف 1990م، 

ويف مارس / أذار 2015م.
العدوان  اجتمــع  اليــوم 
هدف  عىل  للجنــوب  اللدودان 
اجتياح عدن، فبعد أن فشــلوا 
املســلحة  القوات  كــرس  يف 
الجنوبية، التي استطاع ابطالنا 
طيلة  قاســية  هزائم  تلقينهم 
الســنوات املاضيــة، هــا هم 
الخدمات،  يلجأون إىل ســالح 

الداخل  الوضع بعــدن من  ومحاولة زعزعة 
ليسهل اجتياح عاصمة الجنوبيني )عدن(.

صحيح منر مبرحلة هــي األصعب عىل 
وقواته  الجبار،  الجنوب  شعب  لكن  االطالق، 
املستوى  عند  ســيكونان  البطلة  املســلحة 
ملواجهة أي مؤامرات أو دســائس ُتحاك ضد 

الجنوب وابنائه.
جميعنا يتذكــر أن الجنوبيني كانوا، وما 
يزالوا يرددون شــعار "أما استعدنا الكرامة، 
أو  السيادة  كاملة  الجنوبية  دولتنا  واستعدنا 
املوت وســط امليادين.. فاملوت نحن رجاله.. 
ُمهانــني".. نعم فهذا  العيش  والله ما نقبل 

للجنوبيني  دســتوًرا  أصبح  الشعار 
اســتعادة  هدف  إىل  الوصول  حتى 
دولة الجنوب كاملة الســيادة، وهو 
أيًضا عهد لشهدائهم وجرحاهم، ولن 
مارسات  أو  مؤامرات،  أي  متنعهم 
التخــي عن هدف شــهدائهم  عن 

امليامني.
الجنوبية  والتضحيات  الدماء  إن 
استعادة  ألجل  ُقدمت  التي  العظيمة 
أبناء  نضال  بداية  منذ  الجنوب  دولة 
إال  مثنها  يكون  ولن  غالية،  الجنوب 
الهدف الذي اُستشهد ألجله شهدائنا 
االبطــال.. لذا فإن اســتمرار النضال واجب 
وطني عىل كل جنــويب وجنوبية، وبنفس 
الدولة  اســتعادة  حتى  واإلرصار  العزميــة 
الجنوبية كاملة الســيادة عىل حدود ما قبل 

21 مايو / أيار 1990م.
أخرًيا.. إن املرحلــة الراهنة التي مير بها 
الجنوب تحتاج لصمود فوالذي، ولصرب أيوب 
جنوبيني  يا  والصمود  بالصرب  السالم..  عليه 
الله.. ورمضــان مبارك  ســتنترصون بإذن 
ولكافة  والعســكرية  السياســية  لقياداتنا 
والصامد  الصابر  األيب  الجنويب  شعبنا  أبناء 

كصمود الجبال الروايس.

األمناء/رصد ومتابعة:
واصلت دولة االمارات تقديم املعونات االغاثية للمناطق 
النائية يف حرضموت وســقطرى رشقــي البالد، وامثرت 
الجهــود اإلماراتية يف تســيري عيــادات متنقلة لعدد من 
املناطق النائية بحرضموت اســتفاد منها قرابة ألف نسمة 

خالل مارس املنرصم.
يأيت هذا يف الوقــت الذي افتتحت مؤسســة خليفة 
لألعال اإلنســانية كهرباء ملنطقتــي دنوبان ومصاقيهن 
برشيط الساحل الغريب لســقطرى، باإلضافة اىل توزيع 
مساعدات مالية لعرشات االرس مبناسبة قرب شهر رمضان 

املبارك.

حتى الملتقى

ألبناء الجنوب: اصبروا واصمدوا

غازي العلوي 

عــــالء عــــادل حــــن�ش

المعونات االماراتية تصل 
حضرموت وسقطرى


