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تقرير

»األمناء« لقاءات/ منير مصطفى - قيصر ياسني:

يحتفل الشعب الجنويب الحر بالذكرى الـ )55( 
بعيد االستقالل يف يوم 30 نوفمرب من كل عام، وهو 
تاريخ طرد آخر جندي بريطاين عن أرايض الجنوب 

املحتلة يف 30 نوفمرب 1967م.
وبهذه املناســبة أجرت »األمنــاء« لقاءات مع 
شخصيات عســكرية واجتامعية للحديث عن العيد 

الوطني النوفمربي.

املســتعمر مل يرحل اال بقوة الكفاح 
املسلح

يف البدايــة تحدث لـ«األمنــاء« بتنهيده مؤملة 
العقيد قاســم صالح الريايش مدير عــام املرتبات 
بــإدارة أمن عدن قائــال: »ان ذكــرى الثالثون من 
نوفمرب هي ذكرى رحيل املســتعمر الربيطاين من 
عدن الذي ظل جامثا عىل شعبنا الجنويب 129عاما 
واالســتعامر الربيطاين مل يرحــل اال بقوة الكفاح 
املسلح الذي خاضه شعبنا الجنويب البطل من خرية 
رجال االشــاوس االبطال من املناضلني ومنهم من 

استشهد ومنهم الزال عىل قيد الحياة«.

احتفال ذو طعم خاص
فيام يقول رئيس نقابة جامرك عدن عيل سعيد 
صالــح: »إن االحتفال بالعيد الوطنــي النوفمربي 
هذا العام له طعــم خاص لوصول املجلس االنتقايل 
الجنــويب إىل املجلــس الرئــايس ممثــال بالقائد 
عيــدروس الزبيدي نائب رئيــس املجلس الرئايس.. 
وهذا أصبح واقعا ملموسا ان القضية الجنوبية خط 
أحمر ال يكمن تجاوزها ومن حق الشــعب الجنويب 

استعادة دولته«.

انتصارات
نبيل عامر مدير رشطة كرتري  العقيد  ويشــري 

اىل ان 30 مــن نوفمرب 1967م هو رحيل املســتعمر 
الربيطــاين مــن ارض الجنوب مــام أدى إىل إعالن 
االستقالل تتويجا بانتصاراته بإعالن دولة جمهورية 
بناء  يف  قيادته  واســتمرت  الشــعبية  الدميقراطية 
الدولــة الجنوبية حتى عــام 1990م الذي اتت وحدة 
الفيد والغدر وإلغاء دولة الجنوب وبدأت خيوط التآمر 
بسبب الوحدة املشؤومة وحزب املؤمتر الشعبي العام 
وحزب اإلصالح من خــالل تصفية القيادات الجنوبية 
بطرق الغدر والخيانة حتى شــنت الحرب يف 2015م 
عىل الجنــوب من قبــل الحوثيــني وقتلت األخرض 
واليابس ولكن كان الشــعب الجنــويب لهم باملرصاد 
ضد القــوات الحوثية الشــاملية من خالل إشــعال 
انطلقت من عاصفة  الجنويب  ثورة مباركة للشــعب 
الحزم من العاصمــة الجنوبية عدن وردفان والضالع 
بسالحهم الشــخيص للتصدي للمد اإليراين وبفضل 
الله وتضحيات الشهداء والجرحى تم تتلقينهم درسا 

ال ينىس، وتحقق النرص الجنويب«.

30 نوفمــر.. يوم ميــاد جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشعبية

من جانبه قــال العقيد غالب موىس الشــعيبي 
نائب مدير عــام اإلمداد والتموين بــإدارة أمن عدن: 
»يوم 30 نوفمرب املجيد هو يوم ميالد جمهورية اليمن 
الدميقراطية الشعبية بخروج آخر جندي بريطاين من 
عدن الحبيبة بعــد ان بدأت املفاوضات يف جنيف بني 
وفد الجبهة القومية ووفــد الحكومة الربيطانية يف 
21 نوفمرب 1967م من أجل نيل االستقالل وانسحاب 

القوات الربيطانية من الجنوب آنذاك«.

تضحيات أجيال
كام تحــدث العقيد نرص الشــاوؤش نائب مدير 
الهجــرة والجــوازات بعدن قائــال: »يف 30 نوفمرب 
1967م تــم طرد آخر جندي بريطاين عن مدينة عدن، 
وإعالن االســتقالل الوطني وقيــام جمهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية، بعد احتالل بريطاين دام 129عامًا، 
وأصبحت الجبهة القومية لتحرير الجنوب املحتل إبان 

حرب التحرير تتوىل مسؤولية الحكم«.
وأضاف: »ميثل العيد الوطني لالســتقالل املجيد 
الـــ30 من نوفمرب تضحيات أجيــال من أجل الحرية 
والكرامة والعزة, وعزز من فاعلية روح املقاومة لدى 
الناشــئة ضد كل أشــكال العدوان ومحاوالت اإلذالل 

سواء كانت اقتصادية او سياسية أو عسكرية«.

حدث وطني
فيام قال ســلطان عبدالكريم قاسم موظف يف 
هيئة العليا لألدويــة واملســتلزمات الطبية ان: »30 
نوفمرب ميثل لكل مواطن جنــويب حدث وطني غري 
عادي.. يوم طرد القوات الربيطانية من الجنوب، فثورة 
التي اقلقت مضاجع املستعمر  1963م هي  14أكتوبر 
الربيطاين بعد أربعة ســنوات من تفجري الثورة والتي 
كانت مبثابة بداية إعالن الكفاح املسلح املنظم بقيادة 
مناضلني الجبهة التحرير ومبشاركة الحركة الطالبية 
والعاملية ومجموعة من املناضالت فالكل كان هدفهم 
واحد محاربة وطرد املستعمر الربيطاين من الجنوب«.

أما العميد ركن ناجي قاســم احمــد مدير إدارة 
البحث الجنايئ بعــدن فيقول: »ها هي قد حلت علينا 
الذكرى ال55 من عمر عيد االستقالل املجيد ال30 من 

نوفمرب.. هذه الذكرى الخالدة يف حياة شعب الجنوب 
األيب يف طــرد اخر جندي بريطــاين بعد احتالل دام 
أاكرث من 129عامــا لتبدأ بعدها مرحلــة جديدة من 
بناء الدولة الجنوبيــة )جمهورية اليمن الدميقراطية 
الشعبية( بنظامها الذي كان منوذجًا مرشفًا باملنطقة 

يف مجاالتها االمنية والتعليمية واالقتصادية«.
بدوره قال عيل النمــري رئيس اللجان املجتمعية 
بعدن بأن هذه الذكرى تعترب مبثابة االستقالل الناجز 
حيث ان جمهورية اليمن الدميقراطية الشــعبية هي 
الوحيدة يف الوطن العريب التي لديها وثيقة استقالل 
يف األمم املتحدة وهذا االستقالل أىت بعد نضال شعب 
الجنوب منذ دخول االستعامر الربيطاين يف 19 يناير 

1839م«.
أما العميد عبدالرحمن الشعوي فقال: »أن ما نحن 
فيه اليوم هو بفضل الشــهداء وهم تاج رؤوس شعب 
الجنوب وهذه املناســبة أتت وشــعب الجنوب يعاين 
ويالت هجامت الحويث الغــادرة ولكن نحن عىل ثقة 
الجنويب ســيتعامل معها ونحن  الجيش واألمن  بأن 
عىل أمل أيضا بأن شــعب الجنوب سيتنزع استقالله 

الثاين«.

طرد آخر جندي بريطاين من أرايض 
الجنوب

بدورهــا، قالت فاليتنا عبدالكريــم مهدي، املدير 
املايل واإلداري التحاد النســاء: »ان 30 نوفمرب 1967 
هو كفــاح ونهاية مســتعمر يوم طــرد اخر جندي 
بريطاين بعد احتالل عدن 129 عاما ضحى فيه اآلباء 
واالجداد واألمهات بأرواحهم من أجل وطن عشــقوه 
وحرية ولدوا منها ويف هذه الذكــرى الوطنية اقول 
أعيدوا لعدن ابتســامتها الســاحرة واعرفوا قيمتها 
انها من أغــىل الجواهر محبة حنونــة يكفي تدمري 

وفوىض«.
ويف ختام لقــاءات »األمناء« قال أحمد قاســم 
عبدالله رئيــس الهيئة العامة لرعاية ارس الشــهداء 
ومناضيل الثــورة أن: »يوم 30 نوفمــرب يعترب يومًا 
تاريخيًا يحتفل فيه الشــعب الجنويب كذكرى سنوية 
مبناسبة نيل االستقالل أو التحرر أو استعادة الحرية 

من االستعامر األجنبي«.

30 نوفمرب.. ذكرى خالدة يف حياة �شعب اجلنوب الأبي
شخصيات عسكرية واجتماعية يتحدثون لـ«االمناء« عن الذكرى الـ)55( لالستقالل الوطني:

•  عامر: بدأت خيوط المؤامرة ضد دولة الجنوب منذ إعالن الوحدة المشؤومة

•  الشاوؤش: يمثل نوفمبر تضحيات أجيال من أجل الحرية والكرامة

• الرياشي: االستعمار البريطاني لم يرحل اال بقوة الكفاح المسلح

• صالح: قضية الجنوب خط أحمر وال يكمن تجاوزها

تنويه واعتذار
تعتذر صحيفة »األمناء« لقرائها األعزاء، وللكاتب يحيى أحمد، حيث سقط اسمه 
سهًوا في التقرير المنشور أمس األول الثالثاء تحت عنوان: »استهداف موانىء 
الجنوب بمسيرات الحوثي.. رقصات ديك مذبوح!«.. لذا وجب التنويه واالعتذار.


