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األمناء/خاص:

دعا الدكتور رائد املزاحمي، رئيس 
كتلة لحج يف الجمعية الوطنية، أبناء 
الجنوب كافة ومحافظة لحج خاصة 
الفاعلة  واملشــاركة  املرشف  للخروج 
يف فعالية االحتفاء بالذكرى الـ)59( 
لثــورة الـ)14( مــن أكتوبر 1963م 
للمجلس  املحلية  القيــادة  دعت  التي 
االنتقايل مبحافظة لحج إلقامتها يوم 

الحبيلني  مديرية  يف  القادم  الخميس 
بردفان.

واعتــر رئيــس كتلــة لحج أن 
االحتشــاد املهيب يف هذه املناســبة 
الوطنية العظيمة وبهذا التوقيت الذي 
مير به وطننا املكافح وشعبنا الصامد 
الذي يواصل مسرية الدفاع عن حياض 
الوطن تحقيق االنتصارات واملكتسبات 
عىل مختلف األصعدة، وسيمثل تأكيدا 
عىل متسك ووفاء هذا الشعب بأهداف 
ومبادئ ثورته والتمسك بخياره العادل 

وامليض نحو استعادة دولته الجنوبية 
عىل كامل ترابهــا الوطني بحدودها 

املتعارف عليها ملا قبل العام 90م.
ولفت رئيس كتلــة لحج الدكتور 
املزاحمي بأن املشاركة الفاعلة يف هذه 
يف  فارقة  عالمة  سيشــكل  املناسبة 
مضيئة  ونقطة  الجنوب  شعب  تاريخ 
بدالالت الزمان واملكان لالحتفاء بهذه 

املناسبة.
الجنويب  الشــعب  بــأن  مؤكدا 
يســتلهم من هذه املناسبة قيم الفداء 

عىل  والثبات  واإلرصار  والتضحيــة 
املبادئ والقيم التي قدم يف ســبيل 
تحقيقها شعبنا قرابني من الشهداء.

الفتا إىل أهمية إحياء هذه الذكرى 
باعتبارهــا محطة تجديــد لإلرادة 
يف  والصمود  الثبات  عوامل  وتعزيز 
مواجهة صلف وجروت مليشــيات 
الكهنوت الحويث واإلخوان اإلرهابية 
حتى تحقيق النرص املؤزر واألهداف 

العادلة لشعب الجنوب.

   األمناء/ كتب/ اياد غامن:

الـ)59(  بالذكرى  االحتفال  يتزامن 
الندالع ثــورة التحرير الـــ)14( من 
العام وشــعب الجنوب  أكتوبر هــذا 
يواصل مســرية التحريــر واالنتصار 
لقضيته وتحقيــق أهداف مرشوعهم 
من  الوطن.  باستعادة  املتمثل  الوطني 
ردفان كانت نقطــة االنطالق لرشارة 
الثــورة األوىل، ومنهــا تجــدد عهد 
نقطة  الثاين.  االحتــالل  من  التحرير 
االنطالق متثلت بخروج املارد الجنويب 
الذي أبهر العامل بســلميته، واستلهم 
الجنوبيــون من تاريخ هــذه املدينة 
البطلــة معاين البطولــة والتضحية 

رمزية  ردفان  منصــة  فمثلت  والفداء، 
تاريخية ووطنية يتذكر الجنوبيون تلك املجزرة التي 
أقدمت عليها قوات االحتالل اليمني عشية االحتفال 
بالذكرى الـ 44 إلحياء ثورة أكتوبر يف 13/ أكتوبر 
/2007م،  املجزرة الوحشية التي كانت بداية تحول 
كبري للثورة الجنوبيــة التي كان يراهن عليها نظام 
صنعاء بأن جرميته تلك ســيخمد بها عنفوان ثورة 
الشعب الجنويب الذي كان يتجمهر منذ ما بعد نفس 
13 أكتوبر إىل “منصة ردفان” وهي لحظات  اليوم 

أذهان  عــن  تغيب  لن 
يف  متواجًدا  كان  ممن 
الحــدث، بل ســتغيب 
يكن  مل  من  أذهان  عن 
حــارضًا أو مل يعش أو 
أو  البارود  نار  متســه 
حجم  يرى  أو  يشــمه 
الذي  واإلجــرام  الظلم 
قد  املجزرة،  تلك  خلفته 
من  ويقلل  يستصغرها 
ذلك  ويتجاوز  شــأنها 
ل بداية  التاريخ الذي مثَّ
القهر  لقــوى  مرعبة 
والظلــم  واالســتبداد 
والتخلف  والكهنــوت 
تســتطع  مل  الزيدي، 
الســلطة الحاكمة وما 
تحمله مــن قوة آنذاك 
تلك  نار  أن تخمــد  من 
والعنفــوان  اإلرادة 
الثوري، أو أن تثني أبناء 
مســريتهم  عن  ردفان 
تاريخهم  مــن  وتنال 
بجذوره  يــرب  الذي 
يف أعامق األرض وإىل 
ردفان  األزمــان،  غابر 
تاريــخ طويــل زاخر 
واألمجــاد  باملواقــف 
والبطــوالت تحملــت 
تعجز  قد  التي  الصعاب 

الجبال عن تحملها.
ســتظل ثــورة أكتوبر 
الكثري وترسم يف  لنا  تعني 
مدينة  هنــاك  بأن  أذهاننا 
تدعــى ردفــان تجيد فهم 
مــاذا تعني الثــورة وكيف 
تعلمنا  لهــا،  االنتصار  يتم 
يف  يتوزعــون  وأبناؤهــا 
بأن  القتال  جبهات  مختلف 
ما أُخذ بالقوة ال ُيســرد إال 
بالقــوة، وأن الحرية تؤخذ 
وال  ُتهدى  وال  ُتنتــزع،  وال 
ُتعطى أبدا، وما تقدمه اليوم 
ردفــان التي متثــل رمزية 
للثــورة فإنها متثــل فخًرا 
واعتــزاًزا للجنوب ملا تقدمه 

يوميا من أجل التحرير وطرد املحتل الغاصب. 
الخميس القادم ســنكون عىل املوعد يف ردفان 
للمشــاركة يف االحتفاء بالذكرى الـــ)59( لثورة 
أكتوبر، لحيث وأن االحتفال بهذه املناســبة سيعني 
الكثري ويرسل رسائل عديدة لكافة الجهات، وأبرزها 
العهد  الثــوري وتجديد  بداية تقييم لخط املســار 
والوفاء ملن أهدوا لهذا الوطــن أرواحهم وإننا عىل 

دربهم لسائرون فإما النرص وإما اللحاق بهم.

 كتب/ بالليل طاهر:

يا ثوار شــعبنا   - وهي تدعوكم 
الجنويب األحرار - للحضور واملشاركة 
أكتوبر   14 يف االحتفال بذكرى ثورة 
حارضة  ســتحتضنه  والتي  املجيدة، 
الحبيلــني، صبيحة  ردفــان، مدينة 
الخميس القــادم املوافق 13أكتوبر.  
وهــي تنتظركــم لترشفوها يف هذا 
فردفان  البهيج،  األكتوبري  االحتفال 
ًة لــكل أبنــاء الجنوب  ســتظل وفيَّ
وســتظل قبلة كل ثائــر ومأوى كل 
الثورة  حائر، وســتظل تتنفس روح 
الزمن،  طــول  عىل  رمزيتها  وتحمل 
ووديانها  جبالها  من  تنبعث  وستظل 
وأحجارها   وأشــجارها  وســهولها 
نســامت فجر الثورة األكتوبرية عند 
كل فجــر ويف كل صباح، وســنظل 
عند  وعبقها  نفحاتها  نستنشق  نحن 
رشوق كل شــمس، وســيظل فجر 
أكتوبــر يذكرنا بأن نحمل ســالحنا 

ونثور.
هذه  عىل  وأهلها  ردفان  وستظل 
الصــورة ما دامت جبالها شــامخة 
ودام الدم يجري يف عروق أبنائها وال 

تستطيع أن تكون إال كذلك.
ردفــان مل تعد منطقــة ريفية 
تســكنها القبائل والعشائر، ومل تعد 
سلســلة جبلية يف علــم الجغرافيا 
يدرســها الطالب وتدون يف الدفاتر، 
بل هي رمــٌز لكل مناضل جنويب يف 
املايض والحارض، وتجري يف دم كل 

ثائر.
14 أكتوبــر تاريخ عظيم  وثورة 
ومفخرة شعب، وهي انتصار أمة كان 
يف  الريادة  رشف  ورجالهــا  لردفان 
كان حدًثا  أكتوبر   14 ويوم  إشعالها، 
ملحمًيا صنعه ذلك الجيل الذهبي من 

ثوار الجنوب األبطال.
1963م  عام  من  اليوم  هذا   ففي 
فجروا ثورة عظيمة زلزلت األرض من 
تحت أقدام املستعمر الذي كان جامًثا 
عىل أرض الجنــوب، أطلقوا رشارتها 
الشــامء  ردفان  جبال  قمم  عىل  من 
وأوقــدوا نارهــا يف كل بقعــة من 
يوًما  غامرها  فخاضوا  الجنوب  أرض 
عصيًبا بعد يوم وساروا يف طريقها 
وعاشوا  شــر  عىل  شــًرا  الشائك 
مراحلهــا الصعبــة أياًما وشــهوًرا 
وسنوات، كرسوا حواجزها وتجاوزوا 
منعطفاتها نضااًل وكفاًحا وتضحيات 
أهدافها،  وحققــوا  أنجزوها  أن  إىل 

وطوىب لهم من رجال.
كانت  بأن  ردفان  ترشفت  ومثلام 
أرض االنطالقة لهــذه الثورة الخالدة 
قادتها  كانــوا  أن  أبناءها  وتــرشف 
وطليعة ثوارها، وكام ترشفت ردفان 
وأبناؤها باالحتفــاء بذكراها الغالية 
يف كل عام مــن عمرهــا، فردفان 
الردفانيون  اليوم ويتــرشف  تترشف 
59 عىل أرضهم  الـــ  بإحياء ذكراها 
)أرض ردفان الثورة والنضال( احتفاًء 
بهــا وفخًرا واعتــزاًزا بتاريخ عظيم 
األبطال يف  وأجدادهم  آباؤهم  سجله 

كتلة حلج باجلمعية الوطنية تدعو للم�شاركة يف اإحياء ذكرى اأكتوبر املقرر اإقامتها اخلمي�س القادم بردفان

ردفان ال�شموخ جتدد العهد والوفاء اخلمي�س القادم اإىل ردفان الثورة لتجديد العهد نحو حتقيق احللم
وت�شنع تاريًخا ثورًيا خالًدا


