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شباب

شباب وطالب يتحدثون لـ (

) في ذكرى إعادة تحقيق الوحدة :

الوحدة اليمنية وجدت لتبقى وهي منطلق للوحدة العربية الشاملة
حققت اليمن في  22مايو 1990م أعظم هدف لها ،واهم منجز تاريخي تمثل في تحقيق
الوحدة وبناء دولة الجمهورية اليمنية الموحدة  ،وقد كان هذا الحدث اكبر مكسب للشعب
اليمني ولألمة العربية .
حيث اثبت أن الطريق السلمي في تحقيق الوحدة أمر ممكن إذا توفرت النوايا الصادقة
واإلرادات السياسية الحرة.
وحول هذا الموضوع أخذنا أراء بعض الشباب حول انطباعاتهم عن الوحدة اليمنية .
والحديث عن أهمية بقاء الوحدة وخطورة العودة الى الماضي التشطيري البغيض .
لقاءات � :سارة نبيل – �سارة با�سيف – نارميان ح�سني
وقد حتدث لنا األخ  /أحمد عبدالله مستوى
أول قسم الفرنسي – جامعة عدن قائالً :
أن الوحدة شيء اقرب للتقديس منه للفرح
بحلول وحدة أهدافها سامية ال يرى في افقها
اال كل سار ،حتتضنها آمال شعبي ترنوا عني
أبنائها إلى اإلخاء والتساوي.
وال يسعني سوى أن أقول أن الوحدة
هي اعظم اجناز حتقق وال سيما أنها متت
بعد جهود مكثفة وليس في التشطير أي
خير أو منفعة .
ويوافقه الرأي علي محروق مستوى
ثالث قسم الصحافة واإلعالم قائالً  :أن
احلديث عن الوحدة اليمنية حديث ذو
شجون ألنها تعتبر نواة لتحقيق الوحدة
العربية .
أما عن ما قدمته الوحدة للشباب فقد
قدمت الكثير فقد شهدت قطاعات الشباب
تطورا ً واهتماما ً منقطع النظير في كافة
املجاالت والدليل على ذلك االهتمام
والرعاية من قبل جهات االختصاص .
ويجب أن يعرف اجلميع أن الوحدة
وجدت لتبقى وهي غير قابلة للمناكفات
واملزايدات ويجب ان ال ننسى أن اليمن
م��رت مبراحل االستعمار واإلمامة
والتي جترع خاللها الشعب كؤوس املعاناة
والعذاب.
وتقول األخت  /ريهام جمال مهدي قسم
صحافة وإعالم مستوى أول :بال شك أن
الوحدة اليمنية مبعث فخر لنا نحن اليمنيني
أمام كل العالم وان العالم يشهد بوحدتنا
فنحن أول وحدة ناجحة عربيا ً فيجب أن
نتمسك بها بكل قوة.
وقد قدمت الوحدة وما زالت تقدم الكثير
فيكفي أنها وحدت اإلنسان وهذا اكبر منجز
ميني يشهد له إلى جانب أنها نهضت باإلنسان
اليمني في جميع املجاالت لذلك فالوحدة خط
احمر ال يجب االقتراب منه أما حلن التشطير
الذي تردده بعض األصوات املمقوتة فتقول
لهم لن تؤثروا فينا فوحدتنا باقية راسخة
رسوخ جبال شمسان وعيبان .
ويوافقها الرأي األخ  /صقر عقالن مرشد -
قسم الصحافة واإلعالم مستوى أول قائالً :
أن الوحدة منجز عظيم حاز به الشعب اليمني
على اعجاب شعوب العالم وهي وجدت لتبقى
فنحن منوذج يحتذى به لكل دول العالم
والوحدة اليمنية خير منطلق لتحقيق الوحدة
العربية .

وقد قدمت الوحدة الكثير للشباب مما أدى
إلى إبراز مواهبهم وبدأ النشاط الشبابي
بشكل أوسع نفتح  ،أما التشطير فقد كان
كارثة وماضي مؤلم ولن نعود اليه اطالقا ً .
كذلك عبر األخ م حسن الكاف مستوى أول

االصوات التشطيرية
الممقوتة هدفها زعزعة
استقرار الوطن وإعادة
عجلة التاريخ للوراء
صحافة وإعالم عن رأيه قائالً:
فالوحدة قائمة وباقية ومنافعها واجنازاتها
واضحة للجميع وسنشهد الكثير
من االجنازات في ظل الوحدة في
املستقبل القريب .
لكن وبصراحة التقدم في مجاالت
الشباب يعتبر بطيء جدا ً إذا قورن
بدول أخرى فاالهتمام بالشباب يعد
ضعيف نسبياً.
أو انه يعتبر في طور التقدم لكنه ال
يحظى بالدعم املطلوب حتى تتسارع
خطواته.
وبذلك أقول أن التشطير خطر وقد
كان نتيجته سابقا ً التزعزع األمني
الذي ذهب ضحيته البسطاء.
لكن احلل برأيي في معاجلة جميع
القضايا الشائكة التي تزرع بذور
اخلالف .
تقول األخ��ت  /اتفاق ف��اروق
اجلوهري مستوى أول صحافة
وإعالم أن الوحدة اليمنية كانت
مطلب شعبي سعى إليها اجلميع
وذهب في سبيل حتقيقها كل غالي

وعزيز من أبناء هذا الوطن.
والوحدة حققت الكثير من االجنازات واذا
كان هناك من أخطاء متارس فيجب أن ال
نحمل الوحدة مسؤولية هذه األخطاء .
وعلينا ان نحافظ على وحدتنا وأال نسمح
لعجلة التاريخ بالعودة الى اخللف
وختاما ً نقول :
أن الوحدة كانت وستظل حدث تاريخي خالد
قضى على ماضي التشطير إلى غير رجعة فقد
جمعتنا بعد فرقة وأعزتنا بعد مذلة وأعطتنا
بعد حرمان وآخت بني القلوب وان الوحدة لم
يكن حتقيقها باألمر السهل ولم يكن طريقها
مفروش بالورد بل واجهت الكثير من
الصعوبات لكن الشعب اليمني أصر
على قهر كل اخلالفات وحقق
الوحدة اليمنية في  22مايو
 1990املجيد  ..لذلك يجب
أن نحافظ على وحدة بالدنا
مهما كلفنا ذلك من ثمن .

الوحدة منجز عظيم حاز به الشعب
اليمني على إعجاب شعوب العالم

