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كتابات

لعيد  الســنوية  الذكرى  مبناسبة 
التهاين  احر  أبعث  الوطني  االستقالل 
لقيــادة املجلس االنتقايل ولشــعبنا 
كل  اىل   ، والصامد  الصابــر  الجنويب 
املناضلني بإخالص من اجل اســتعادة 
حريته وحقه بتقرير مصريه بنفســه 
الدميقراطية  املدنيــة  دولته  واقامة   ،
، والدفاع عــن كرامته الوطنية ، ويف 
البــدء اىل من الزال عــى قيد الحياة 
من ابطال حرب التحرير ، واىل ضباط 
وجنود القوات املسلحة الجنوبية الذين 
دافعوا ببســالة عن استقالل وسالمة 
وســيادة الوطن  ، وعانوا الكثري يف 

سبيل ذلك والزالوا حتى اليوم .
وهــي مناســبة لتوجيــه النداء 

انه  وللتأكيــد 
احراز  اجل  من 
ر  نتصــا ال ا
فان   املنشــود 
الحاجــة تزداد 
اداة  لبنــاء 
منظمة  ثورية 
عــى  تقــوم 
الوطنية  القيم 
عيــة  جتام ال ا و
واالنســانية وليــس عــى املصالح 
الشخصية ، وحركة نقابية ومجتمعية 
الشعبية  االحتجاجات  ملواصلة  ثورية 
ونيل  الخدمات  وتأمني  الفســاد  ضد 
الحاجة  تــزداد   ، الوطنية  الحقــوق 
لتحالف سيايس واسع  وميثاق وطني 
الستخالص  اتجاهات   عى  يشــتمل 
دروس املايض وتقييم االوضاع العامة 

،  وتحديد  الخارجية  العوامــل  وتأثري 
طبيعــة التحديات الوطنيــة ، وأليات 
واســراتيجيات التصدي لها ، وخطط 
عى  واملحاســبة  لتنفيذها  وكفاءات 

اخطائها .
ويف اطار ذلك اعتامد سياســات 
فعالة إلقامة رشاكات خارجية نشطة 
لخدمــة تحقيــق االهــداف الوطنية 
واملصالــح املشــركة يف محاربــة 
االرهاب ، ووضع حد للسيطرة الحوثية 
االستئثارية والنفوذ الفاريس ، وتأمني 
املالحة الدولية ، وانهاء الحرب واحالل 
الســالم ، والحفاظ عى امن املنطقة 

واملصالح الدولية املرتبطة بها . 
وكل عام وانتم بألف خري وعافية.

*وزيــر جنــويب ســابق للنقل 
االلباما  يقيــم يف والية  واملواصالت  

األمريكية

مبناسبة الذكرى الـ 55 لالستقالل 
30 مــن نوفمرب نزف  الـ  الوطني يف 
آيــات التربيــكات للشــعب الجنويب 
العريب الــذي مازال يســعى لتحقيق 
طموحاته واحالمه الهادفة التي تضمن 
استعادة دولته كاملة السيادة وتحقيق 
الثاين املجيد السيام  الناجز  االستقالل 
طيبة  روائح  االيــام  هذه  نعيش  واننا 
تفوح يف سامء ارضنا املليئة بالخريات 

واملقومات النهضوية وما اكرثها.
اليــوم تخرج محافظــة ابني عن 
بكــرة ابيها الول مرة تشــهد مليونية 
تعبريية تؤكد قــوة الجنوب وتالحمه 
الرؤى  وتوحيد  الصفوف  برص  املتمثل 
الوطنيــة وهي الرمــوز القيادية التي 

ينبغي توحيدها 
يف  ومتاسكها 
مؤامرات  ظــل 
ودسائس تحاك 
شــعب  ضــد 
الجنوب االصيل 
يف الوقت الذي 
تحرير  نأمــل 
ل  ســتقال ال ا
الثاين واستكامل 
ما انجــز من انتصارات عــى الواقع 

وامليادين النضالية االخرى.
ويف هــذه املناســبة نتحدث عن 
العام  املال  ازدياد وكيفية الحفاظ عى 
والخاص واالجراءات املطلوبة يف كبح 
جامح الفاســدين وناهبــي االيرادات 
التي يفرض ان تســلم ومتنح  املالية 
للبنــك املركــزي بعدن والــذي بدوره 

للقطاعات  الرواتب  رصف  يســتطيع 
املدنية والعســكرية واملتقاعدين ايضا 
وهي السيام ايرادات مالية البد ان تورد 
للبنك وخزينة الدولة ، علام بأن الفساد 
ازداد واسترشى بشكل واضح دون  قد 
حســيب او رقيب يف ظل غياب الدولة 
مســاعدات  عن  تبحث  ســتظل  التي 
وودائع ألجل سد ثغرات ونواقص التي 
ما زالت هي السبب يف تنامي براغيث 
وهوامــري الفســاد واالفســاد الذين 
تفاقموا يف ظل ازدياد وتواجد رشيحة 
املنافقني واملالعني يف ظل مناخ ملوث 
تلويث االجواء االخرى  ســاعدهم يف 
التي شــكلت ازمات وخــراب وضياع 
املالية  واملســتحقات  الرواتب  وتأخري 
املرشوعة االخــرى.. لهذا ينبغي ضبط 
هو  وهذا  ومحاســبتهم  الفاســدين 

املطلوب يف وقتنا الراهن.

مع إعالن دولة جمهورية اليمن الجنوبية 
العضــو رقم )١٤(  الدولة  الشــعبية أضحت 
بجامعــة الدول العربية بعــد أن أقرت األمانة 
العامة للجامعة قبولها دولة ذات سيادة وكذلك 
األمــم املتحدة التي أصبحت ج ي ج ش العضو 

)١٢٣( يف املجتمع الدويل.
وفور إعالن إســتقالل ج ي ج ش وخالل 
فــرة قصــرية ١٢ يومًا منــذ ٣٠/نوفمرب/ 
بالجمهورية  كامــل  اعراف  اعرفت  ١٩٦٧م 
أكرث من ٤٠ دولة عربية واســالمية وأجنبية 
وبالبحــث يف مختلف املراجع والوثائق أتضح 
يل أنه ومنذ أول يوم يف ديســمرب ٦٧م وحتى 

١٣/ ديسمرب /١٩٦٧م

الجنوبية  اليمن  بجمهورية  الدول  أعرفت 
الشــعبية كل من :- بريطانيا، مرص، سوريا، 
الشعبية،  الصني  اليمنية،  العربية  الجمهورية 
ماليزيــا، تونــس، األردن، الحبشــه، الهند، 
السوفييتي،  األتحاد  املغرب،  السودان،  العراق، 
الوطنيــة "تايــوان"، باكســتان،  الصــني 
افغانســتان، بولندا، ليبيا، لبنان، الكامريون، 
هنغاريا، تشيكو ســلوفاكيا، الصومال، املانيا 
إيطاليا،  الجزائر،  الغربية،  املانيا  الدميقراطية، 
اســراليا،  مالطا،  يوغســالفيا،  الربتغــال، 
ســنغافورا، تنزانيا، منغوليا، اليابان، الواليات 
املتحدة االمريكية، كوريا الدميقراطية، فيتنام 
الدميقراطية، ســيالن بورمــا، غيانا، لريتفع 
العــدد للدول التي أعرفــت بجمهورية اليمن 
الجنوبية حتى بداية ينايــر ١٩٦٨م اىل أكرث 
من )90( دولة ذات أنظمة مختلفة من العامل 

العريب واإلسالمي.

تحية ليوم الحرية املجيد  الثالثين من نوفمبر

الذكرى النوفمبرية والحديث عن الفساد

خالل النصف االول من ديسمبر1967.. أكثر من 40 دولة تعترف باليمن الجنوبي

صالح عبداهلل مثنى  الشاعري *

عبدالعزيز الدويلة

علوي بن سميط

صالح علي الدويل باراس

في ابين لنوفمبر مذاق 
خاص

عظيمة يا أبني وهــي ترتدي حلّتهــا الجنوبية رغم كل 
جراحاتها وآالمها وقهرها خرجــت ابني وخرج معها حضور 
جنوبيا صبيحة هــذا الثالثاء29 نوفمــرب 2022م يف ذكرى 
االستقالل االول كان خروجها أكرث جنوبية واكرث وفاء إلرثها 
النضايل ولرحيــل مازالت بصامتهم تتجدد كان خروجها اكرث 
مــام توقعوا وكانت اكــرث صمودا وصالبة للســري يف ركب 

االستقالل الجنويب.
اليوم يف "زنجبــار" حارضة محافظة  احتفال مفصيل 
ابني التاريخية وهي ترتدي حلة قشــيبة يف ذكرى االستقالل 
عن بريطانيا كان  قدرها وقدر شــعب الجنوب االحتفال بعيد 
اســتقالل عن محتل بريطاين وهو يناضــل للتحرر ويدفع 
فاتورة الدم واالمل للتحرر من محتل ميني تنافق نخبه واحزابه 
باالحتفاء بهذه الذكرى مع انها كانت وما زالت ابشــع احتالال 

من ذلك االحتالل الذي رحل غداة 30 نوفمرب 1967.
وها هي ابــني وكل الجنوب يحتفلــون بالتحرر من ذلك 
االحتالل وهم بنفــس االرصار واالباء الجنــويب للتحرر من 

املحتل اليمني.
توافدت جامهري ابني اليوم ابتهاجــا إىل "زنجبار" التي 
تسامت عى جرحها النازف لكرث ما كررت قوى واحزاب الرش 
تنميطها وانها حاضنة  ومعقل التنظيامت املتطرفة واإلرهابية 
، يف اســتهداف لها ولكل محافظة ابني التي وصفها عفاش 
يف ذروة جربوتــه بانها احد اضــالع مثلت الرش االرهاب يف 
محافظة أبني ويف كل محافظات الجنوب اما مرغوب للنظام 
او مطبوخ  يف أقبية مخابراته لربط الجنوب العريب وتنميطه 
يف نقطــة خوف ورعــب العامل من اإلرهــاب ليفرض خيار 
التحالف معه ويرشعن دميومة احتالله للجنوب يسري مبوازاته 
مخطط رشير واشــد خطورة لتكسري النسيج االجتامعي يف 
الجنــوب وزرع العداء بني فئاته ومكوناته باحياء املناطقيات 
والقبليات ومحاولــة اذكاء الرصاعات بينها وتجند لذلك أقالم 
موهومة او مخدوعة تزرع ســموم الفرقة واالختالف لخدمة 

مرشوع صنعاء السيايس والحزيب.
لكن زنجبار اليوم فتحت ذراعيها للجنوب ورّدت كيدهم يف 
نحورهم وقبلها فتحت ذراعيها لحملة سهام الرشق لالنعتاق 
من االرهاب الــذي ظلت صنعاء بكل احزابها ومؤسســاتها 

ومراكزها تتؤمه مع محافظة ابني الصامدة.
بوركت ابني وبورك رجالها.


