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تقرير

»األمناء« اســتطالع/ قيصر ياسني - منير 
مصطفي:

يحتفــل الجنوب والقيادات السياســية وشــعب 
الجنوب الحر بالذكرى الـ 59 لقيام ثورة الرابع عرش من 

أكتوبر من عام 1963م.
وانطلقت الرشارة األوىل لثورة أكتوبر يف الجنوب 
ضد االســتعامر الربيطاين، بقيادة الشــهيد راجح بن 
غالب لبوزة، والتي دامت أربع ســنوات، خاض خاللها 

املناضلون مواجهات عســكرية مع 
القوات الربيطانية يف جميع جبهات 
وتجمعات  مواقــع  زلزلت  القتــال 
نال  حتى  الربيطــاين،  املســتعمر 
االستعامر  من  اســتقالله  الجنوب 
الربيطاين يف 30 نوفمرب 1967، بعد 

احتالل دام 129 عامًا.
من  عدد  لـ«األمنــاء”  وتحدث 
واالجتامعية  العسكرية  الشخصيات 

عن ثورة 14 أكتوبر.

براكــن التحريــر من جبال 
ردفان الشامء

يف البداية قال وكيل وزارة الصحة د. عيل الوليدي: 
“اليــوم نحــن نحتفل بعيــد ثورة الـ 14 مــن أكتوبر 
التي مثلــت تنفيذًا عمليًا إلرادة الشــعب يف التحرر من 
االســتعامر يف انتصاراتها التاريخية الحاسمة هي من 
أجل مسرية النضال الوطني الذي خاضه الشعب من أجل 

أن ينال حريته وينترص لسيادته”.
وأضاف: »ففي مثل هذا اليــوم انطلقت أول رشارة 
الكفاح املســلح وبراكني التحرر من جبال ردفان الشامء 
إيذانا بفجر جديد عىل أرض الجنوب الطاهرة، فتعانقت 
جبال ردفان وشمســان لتصنع املعجزة بتالحم شــعبنا 
يف ملحمة نضالية رائعة وهو يخوض الكفاح املســلح 
ضد االســتعامر ويدافع عن أرضه وكرامته حتى تحقق 

االستقالل الوطني يف 30 من نوفمرب”.
وتابع: »نهنــئ جميع القيادات 
السياسية وشعبنا الجنويب مبناسبة 

ثورة 14 أكتوبر املجيدة”.

ثــورة 14 أكتوبــر قدمــت 
الكثري من التضحيات

د.  قــال  اإلطــار  نفــس  ويف 
عبدالرقيــب محرز، مديــر الخدمات 
الطبية بــوزارة الصحــة، إن: “ثورة 
وطنية  مفاهيــم  رســخت  أكتوبر 
عظيمــة لشــعب قاوم املســتعمر 
الربيطاين وقدم الكثري من التضحيات 

والشــهداء لهذه الثورة، وهي رمزيــة النضال وملحمة 
الكفاح، وإن ثورة 14 أكتوبر عــام 1963م تفجرت من 
جبال ردفان كان إميانا بالنضال والكفاح املسلح كطريق 
وحيد لتحرير الجنوب من االستعامر اإلنجليزي من أجل 

تحقيق الحرية والكرامة”.
وأضــاف: »وبهذه املناســبة العظيمــة ننتهز هذه 
الفرصــة لنهنئ قيادتنا السياســية وشــعبنا العظيم 
بالذكرى التاسعة والخمسني لثورة 14 من أكتوبر املجيدة 
الذي تأيت وشــعبنا مير بظروف اســتثنائية عسكرية 

وسياســية واقتصادية ويكابد شــظف العيش وارتفاع 
األســعار وانهيار العملة وانسداد الحل السيايس لألزمة 
وتعنت املليشــيا الحوثية اإليرانية عن الجنوح للســالم 

وتخفيف معاناة الشعب”.

دروس املايض
من جهته تحدث يارس الحبيــل، نائب مدير املوارد 
البرشية وأمني عام نقابة رشكة النفط بعدن، قائال: “إننا 
بهذه املناسبة املجيدة نهنئ القيادة السياسية يف املجلس 

الرئايس ممثلــة بنائب رئيس املجلــس اللواء عيدروس 
الزبيــدي، رئيس املجلس االنتقايل، وكافة أبناء شــعبنا 
الجنويب بالذكرى الـــ 59 لقيام ثورة 14أكتوبر املجيدة، 
كام إننا نشــعر بالفخر واالعتزاز ونحن نحتفي بذكرى 
ثــورة 14 أكتوبــر املجيدة التي حققت لشــعبنا حريته 
واستقالله وقضت عىل االستعامر الذي ظل جامثا عىل 

الجنوب ما يقارب 128 عاًما”.
59عاًما مضــت علينا أن  وأضاف: »بعــد مــرور 
نستفيد من دروس املايض ونكرس جهودنا لبناء الوطن 
ونسعى إىل مفهوم الثورة ومبادئها وأهدافها اإلنسانية 
والتحررية وتعميــق الوالء الوطني وتعزيز روح االنتامء 
الدروس  لألرض واإلنســان وتعريف األجيــال الجديدة 
والعرب لتاريخ وطن عاش قرونا من الظلم واالســتعباد 

حتى نال حريتــه، فاملرحلة القادمة مرحلة بناء وتطوير 
وازدهار يســاهم فيها الجميع لينعم شعبنا بعيش هني 

ومستقبل واعد لألجيال”.

ثورة أجربت املحتل عىل الرحيل
كــام تحدث العقيد جــامل عبدربــه بدحيل، نائب 
العســكري،  عبود  مبستشــفى  الطيبة  الخدمات  مدير 
بالقول: »يف البداية أتقدم بأحر التهاين والتربيكات إىل 

املجلس الرئايس ممثلة بالرئيس الدكتور رشــاد العليمي 
ونائب رئيس هيئة الرئاســة اللواء عيدروس الزبيدي مبا 
يبذلونه من جهد كبــري يف االهتامم والرعاية يف تأهيل 
املستشفيات العسكرية الطبية وكافة أبناء الشعب بهذه 
املناســبة الغالية عىل قلوبنا جميعــا، فثورة 14 أكتوبر 
مثلت محطة انطالق من جبال ردفان الشــامء إىل كافة 
املحافظات التي تواجد بها الفدائيني الذين شكلوا مصدر 
قلق للمحتل الربيطاين من خالل العمليات الفدائية التي 

تكللت بالنجاح«.
وأضاف: “ثــورة 14 أكتوبر ونجاحها أجربت املحتل 

الربيطاين عىل االستســالم والرحيل من أرض الجنوب 
وإعالن االستقالل الوطني، وبعد ثورة 14 أكتوبر تنفس 
املواطنون الصعداء وعرفوا الحرية ودّبت الحياة وأنشئت 
املرافق واملؤسســات الحكومية وبنيت املئات من املدارس 
واملستشــفيات وشــقت الطرقات إىل كافة املحافظات 
واملديريات وهــذه هي مثار ثــورة 14 أكتوبر العظيمة 
واملجيدة.. فالرحمة والخلود لشــهداء ثــورة 14 أكتوبر 

األبرار«.
وتابع: »كــام ال ننىس أن نوجــه التهنئة الصادقة 
لكل مناضيل الثــورة ولكل الجنود والصف والضباط يف 
القوات املسلحة واألمن عنوان االستعداد للتضحية والبذل 
والفداء الذين يجســدون يف أدائهم لواجباتهم املقدسة 
وثورتهم  بشعبهم  الحميم  الرتباطهم  الســامية  املعاين 

ويف الذود عن الوطن والدفاع عن سيادته”.

انتصار وطن
فيــام قالت د. كفايــة الجازعي مدير مستشــفى 
الصداقة بعدن: “ثورة 14 أكتوبر املجيدة جاءت النتصار 
وطن وشــعب رزح تحت نريان االحتالل الربيطاين 129 
عامــا ومثلت امتدادا للتضحيات الجســيمة التي قدمها 
شــعبنا لفرتة طويلة النتزاع حريته واستقالله الذي عرب 

عن ثورة وانتفاضة شعبية سابقة سطرها اآلباء واألجداد 
يف مرحلة الخمسينيات من القرن املايض ومل تكن حدثا 
عابرا لكنهــا كانت ثورة تحررية لطــرد املحتل البغيض 
ورفضاٍ للعبودية والظلم واالستبداد وبقاء االحتالل عىل 

ارض الجنوب الطاهرة”.
وأضافت: »شــهداء الثورة قدمــوا تضحيات بدون 
أي مصالح خاصــة امنا من اجل لينال شــعبنا الحرية 
واالستقالل.. نتوجه إىل الله مبتهلني سائل أن يتغمد كل 

الشهداء بالرحمة والغفران وأن يسكنهم جنات النعيم”.

تضحيات وصمود أجدادنا 
وآبائنا

مدير  عبدالله،  يارس صالح  أما 
واملعاشــات  التأمينات  مكتب  عام 
بعدن، فقال: »ثورة 14 أكتوبر جاءت 
أوال وتضحيات وصمود  الله  بفضل 
أجدادنا وآبائنــا الذين قدموا الغايل 
والنفيــس يف ســبيل انجاح هذه 
الثورة وطرد املســتعمر الربيطاين 
من أرض الجنوب ليستنشــق هواء 
أجل  من  بالوطن  والنهوض  الحرية 

العيش بحرية وكرامة”.
الوفاء  أكتوبر هــي تعبري عــن  وأضاف: »ثــورة 
لذكراهم  وتخليــد  ومتجيد  األبرار  الشــهداء  لتضحيات 
وتقدير وإجــالل لعظمة تضحياتهم وبطوالتهم وعرفان 
والفدائيني  للثــوار  الوطنية  واألدوار  اإلســهامات  بكل 
الذين ســيظل دورهم وكفاحهم نرباسًا يف  ومناضلني 

ذاكرة األجيال”.
وتابع: »وبهذه املناسبة العظيمة نرتحم عىل أرواح 
الشهداء األبطال الذين قدموا حياتهم رخيصة لنيل حريتنا 
واستقاللنا، وال يفوتني يف هذه املناسبة البهيجة أن أزف 
الحارة  التهاين  السياسية  إىل جامهري شعبنا والقيادات 
بالحدث التاريخي العظيم ذكرى ثورة 14أكتوبر املجيدة”.

امتداد لتاريخ عظيم من البطوالت
يف الختام، قالت الربوفيسورة 
د .رجاء أحمد عيل مسعد، مدير عام 
مركز الطوارئ التوليدية مبستشفى 
الشــعب، ابنة الفقيد املناضل أحمد 
يف  الجنوب  مندوب  مســعد،  عيل 
فجر  الثورة  “فجــر  املتحدة:  األمم 
طاقــة هائلة يف شــعب الجنوب 
مشــاعر  فيها  وســطعت  العريب 
البطولــة الوطنيــة وكان فجًرا ال 
ينىس وقــدم الكثري من التضحيات 
والجرحــى الذين قدمــوا أرواحهم 
فداء لرتاب عدن وليس من الســهل 
مواجهــة قوة عظمــى كربيطانيا 
ولكــن اإلرادة والبطولة والرجولة مكنت يف التحرير من 

االستعامر البغيض”.
وأضافــت: »وبهذه املناســبة اترحم عــىل أرواح 
الشهداء واحيي منهم الذين ســطروا عىل التاريخ اروع 
املالحم البطولية واحيي النســاء املناضالت الاليت الزلن 
يناضلن حتى اللحظة وما قيادتنا الحالية بقيادة الرئيس 
القائد عيدروس قاســم الزبيدي إال امتداد لتاريخ عظيم 
من البطوالت الذين سطروا البطوالت يف ميادين الرشف 

يف جميع محافظات الجنوب”.

14 اأكتوبر.. انت�شار �شعب وتاريخ وطن عريق
شخصيات عسكرية وأكادميية واجتماعية تتحدث لـ«األمناء« عن الذكرى الـ)59( لثورة 14 أكتوبر املجيدة..

• الوليدي: انطلقت أول شرارة براكين التحرر من جبال ردفان إيذانا بفجر جديد على أرض الجنوب

• محرز: ثورة أكتوبر رسخت مفاهيم وطنية عظيمة لشعب قاوم المحتل البريطاني وقدم التضحيات والشهداء

• بدحيل: بعد ثورة أكتوبر تنفس المواطنون الصعداء وعرفوا الحرية ودبت الحياة

• رجاء: قيادتنا الحالية بقيادة الرئيس الزبيدي امتداد لتاريخ عظيم من البطوالت

• الحبيل: علينا االستفادة من دروس الماضي وتكريس جهودنا لبناء الوطن

• الجازعي: ثورة أكتوبر جاءت النتصار وطن وشعب رزح تحت نيران االحتالل


