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كامل الخوداني

عندي حلم!! 
عندي حلم بأن اليمن في يوم من االي��ام سيقضي على براثن 
الرجعية التي ألمت به على اثر الحياة السياسية المريضة التي 
يعيشها منذ رأى النور مطلع القرن الماضي وسينهض على قدميه 

الضعيفتين.. 
عندي حلم بأن االزمة السياسية والتي يتسابق فيها "المهرولون" 
نحو من سيصل الى الكرسي والسلطة وانه من سيكون المسيطر 
على احالم الناس البسيطة, سوف تنفرج ويعود النور الى جنبات 

الوطن 
عندي حلم ان كل مواطن يمني من صعدة الى المهرة سوف 
يعيش حياة كريمة.. بعيدين عن الحقد والكراهية واالنقسامات 

الحزبيه والطائفية والمناكفات السياسية وسيكون كالجسد الواحد.. اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. يعيشون حياة مدنية يسودها 
الحب واالخاء ملتزمون بالقانون والنظام .. يعيشون المعنى الحقيقي للوالء الوطني 

وبأن كل الناس خلقوا سواسية..
عندي حلم انه في يوم من االيام سيكون اليمن بلدًا منتجًا اقتصاديًا وزراعيًا، 

وبلدًا رائدًا في تصدير خيراته ألهله اواًل ثم لمساعدة الدول العربية 
التي ستكون ضمن منظومة اقتصادية تدعم اقتصاد الدول المحتاجة 

وتتبادل الخيرات فيما بينها للنهوض باالمة الى ما تصبو اليه .. 
االيمان بهذا سيكون هو المفتاح لبناء يمن جديد متماسك موحد 
ويكون أبناؤه قادرين على رأب الصدع وشق جبل اليأس الذي 
يعتريهم بصخرة االمل.. بهذا االيمان سنكون قادرين على تحويل 
أصوات الفتنة إلى سيمفونية جميلة من الحب واإلخاء.. وسنتمكن 
من النهوض مجددًا من اجل الحرية المنشودة ال من اجل الحرية 
المغلوطة التي يريدنا اعداؤنا ان نكون عليها .. ولنعلم اننا سنكون 

يومًا ما احرارًا ال يفرقنا العرق او المذهب او االنتماء السياسي .. 
عندي حلم بأنه في يوم ما سيستقيم حالنا وسيكون وطننا اليمن خاليًا من 
الفساد والمفسدين .. متفقين باآلراء .. حاكمين بالقسط .. مراعين لحقوقنا 
ومنفذين لواجباتنا والمتطلبات التي يستلزمها منا وطننا وشعبنا .. وسننتصر 

بإذن الله.. وسيكون المجد والخلود لليمن ولليمنيين..
انا ايضًا لديَّ حلم اليوم يا مارتن لوثر كينج!!

osama Rasheedi

عصام النزيلي 

م����ن ع���ج���ائ���ب ال��ج��ه��ل 
والخبث في وقتنا هذا ان 
تسمى األشياء بغير اسمها 

فالربا سمي فائدة ..!
والخمر مشروبًا روحيًا.!

والقتال على الدنيا جهادًا 
في سبيل الله!!

 محمد احمد ياقوت االحمدي 

س���ت���ج���د دائ����م����ًا س��ب��ب��ًا 
ل��ل��س��ع��ادة، ف��ق��ط ت��أّم��ل 
حياتك، واقنع بما ُرزقت، 
واشعر باالمتنان، وتقّبل، 
واع���������رف أن م�����ن ح��ق 
نفسك عليك أن تشعرها 

بالرضاء..

  AbdulKarim Qahtan

إلى أغبياء العرب :
الضربة المحتملة من قبل 
الغرب على سوريا العرب 
لن تكون من أجل اإلطاحة 
ب��� ب��ش��ار األس���د ونظامه 
إك��رام��ًا للشعب ال��س��وري 
كما تقولون ، بل هي من 
أج���ل ت��دم��ي��ر ال��ج��اه��زي��ة 
العسكرية ال��س��وري��ة من 
تسليح ومواقع عسكرية 
ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ربيبتهم 
الصغيرة إسرائيل وأمن 

مشروعها الكبير

ناصر الحياني 

ك��ل م��ن ي�ؤيد التدخل 
االجنبي في س�وريا , مثل 
م��ن يستعين بالشيطان 

لدخول ال��جنة .

أمين الوائلي

ي��ف��ت��رض أن "ال��رب��ي��ع 
العربي", جاء للتخلص من 
األنظمة الموالية للغرب. 

لكنه نجح جدًا في إحالل 
الغرب بداًل عن األنظمة.

  Hossin Mohmed

أل��ي��س للرصاص موسم 
هجرة مثل الطيور ؟

متي سيأتي اليوم الذي 
ت���ه���اج���ر ف���ي���ه أس�����راب 

الرصاص من بلدي!! 

برديس عون

ي��رح��ل��ون وال ي��ع��ودون 
فنظن ان الذئاب اكلتهم 
ل��ك��ن م���ع م�����رور االي����ام 
ن��ك��ت��ش��ف ان��ه��م ال��ذئ��اب 

وقلوبنا الضحية

وليد العمري

يصرح كل اخ��وان��ي بعد 
ان تلقي الشرطة المصرية 

القبض عليه : 
أن����ا م���ش إخ�����وان

عباس القاسمي 

ف���ي وط���ن���ي : ل���م يعد 
الموت مرعبًا

ألن الحياة أصبحت أشد 
رعبًا بكثير

شمسان طاهر مسعد العماري 
مواليد 23 أكتوبر 1975م قرية الملحكي  

الشعر إب 
الحالة االجتماعية :متزوج له ثالثة أبناء وابنتان

 Martin Luther المؤهل الدراسي: جامعي خريج من 
king high school في نيويورك.. التخصص.. كمبيوتر 

/يحمل الجنسية اليمنية واألمريكية 
المهنة :عمل حر

عضو ناشط ف��ي الجالية اليمنية األم��ري��ك��ي��ة.. عين عام 
1997م مسئواًل ثقافيًا عن الجالية إلى عام 2002م

عين نائب رئيس تحرير صحيفة »بريد اليمن« حال لسان 
المغترب التي أسسها األستاذ فهمي صالح أنشأ صفحة في 
الفيس ب��وك باسم شمسان نيوز كصوت الجالية اليمنية 

األمريكية ..
 االنتماء السياسي: المؤتمر الشعبي العام

صورة
وتعليق

سميحة رؤوف:

بعزك يا وطن.. وبترابك.. ومجدك..لن أخذلك..  وسأمشي مرفوع الهامة.. حاماًل الراية.. رغم كيد المتآمرين.. 
صورة لطفلة سورية في أحد أحياء دمشق مرتدية علم سوريا.. في شموخ وعنفوان..

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

االخ������وان ال��م��س��ل��م��ون ف���ي مصر 
فشلوا بسبب والئ��ه��م لحزبهم.. 
سقطت اقنعه كثيرة ممن كان 
يحسبو انفسهم صناع الربيع العربي 
!مايحدث في مصر يظهر مخطط 
الربيع الغربي ويكشف شخصيات 
خانت اوطانها وباعت كرامتها من 
اجل تنفيذ مخطط الربيع العبري 
ومن اجل المصالح الشخصية ومن 
اج���ل ت��دم��ي��ر ال��ج��ي��وش ال��ع��رب��ي��ة 

.السعودية حست بخطر مايحدث ف��ي مصر 
انه كان سينعكس عليهم لذلك اي��دوا الجيش 
المصري.. المصالح هي من تحرك الدعم.. امريكا 
التدعم اي فئه اال من اجل مصالحها.. فيا عرب 
أفيقوا جميعًا.. الحركات الجهادية المتأسلمه 

هي من صنع امريكا من اجل تشويه 
ص��ورة االس���الم والمسلمين ومن 
اج���ل اي��ج��اد م��ب��رر ل��ت��واج��ده��ا في 
االراضي العربية واالسالمية والمياه 
االقليمية تحت مسمئ مكافحه 
االره��اب وه��ذا هو سبب تواجدها 
ف��ي اف��غ��ان��س��ت��ان.. وق��ط��ر وليبيا 
واالخوان المسلمون في الوقت الحالي 
امهم امريكا.. مصر تخلصت من 
االخوان.. واليمن نتمنى ان يظهر 
نص سيسي.. االخوان في اليمن اصبحو مهددين 
وقلقين هذه االيام اوقفو كافة القرارات خايفين 
اليقع بهم ماوقع بأمثالهم في مصر االن الشارع 
ضد االخوان.. وعلى المؤتمر ان يكسب الشارع الن 

الحوثيين شغالين والمؤتمر ال يتحرك.

Alwi Abuhoureyah

ما أحوجنا.. إلى »نص سيسي«

السالح األمريكي الجديد
ل��م ت��ك��ن أم��ري��ك��ا ق����ادرة على 
اسقاط ثالثة أنظمة عربية وثالثة 
جيوش عربية في أشهر قليلة 
لوال السالح االستراتيجي الجديد 
الذي ضربت به المنطقة العربية 

اإلخوان ..
عندما استخدمت أمريكا أحدث 
الطائرات وأقوى الصواريخ وأكبر 
ال��ب��ارج��ات ظ��ل��ت 13 س��ن��ة في 

العراق. 
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مضي ُرغمًا 

َ
ة، ت

َ
 هي الحيا

َ
هكذا

 َعلى لَحظة أو 
ُ

َتوقف
َ
 ، اَل ت

َ
عنا

ياِب أَحد
َ
ِبسَبب غ

وَما َنحُن َسوى َعابري َسبيل 
ارة ،

َ
ارة وَنقوى ت

َ
سُر ت

َ
ننك

َنبكَي حَينًا وَنضحُك أَحيانًا، 
 

ُ
��ذب��ل

َ
َن��ح��ل��ُم َون��س��ع��ى ... ق��د ت

تَحقق بَعضًا منَها 
َ
و ت

َ
حالَمنا .. أ

َ
أ

قاء ،....
َ

َبعد رَحلِة ش
��رُج 

َ
��خ

ُ
 وت

َ
.والدنيا تَسخُر منا
لُه سَواء..

ُ
سانها ِبُسخرية قائلة: اَبكوا أَو اضَحكوا ك

َ
ل

فيدني ِبشيء، 
ُ
حكاتكم وبكاؤكم اَل ت

َ
م، َو ض

ُ
فأَنا ماٍض بك

ن ماضيًا بنا !
َ
م الزما

َ
وقفني، َما دا

ُ
ن ت

َ
ول

ذا اَل نبتسم رغمًا عَن كِل شيء..؟
َ
لما

محمد األخرم

 نسمة هواء 

صدام النقيب االشموري

شرف الدين فاضل

وطني حزبي الكبير
ق�����د ت���غ���ي���ب ال���ش���م���س 
نهائيًا... او يختفي القمر ... 
او البحار تبلعها األرض ... 
او يطير اإلنسان بذراعيه 
دون أج���ن���ح���ة... وي��ت��وب 
إبليس ... لكن سنبقى في 
اط��ار تفكيرنا المتعصب 
وال��ض��ي��ق وال��م��ح��دود دون 
أن نرقى ال��ى مستوى وعي 
ون���ض���ج س���ي���اس���ي ن��ع��رف 
ونميز بين االنتماء الحزبي 
أو االن��ت��م��اء لجماعة وبين 

االنتماء للوطن ,,
وم��ه��م��ا اخ��ت��ل��ف ال��ت��وج��ه 
واالن��ت��م��اء ال��ح��زب��ي سيبقي 
ال��وط��ن ه��و ال��ح��زب الكبير 
الذي ننتمي إليه ويحتضن 

الكل دون تميز ,,

انقالب اخواني
ك���ون���ه���م ال ي��م��ل��ك��ون 
ال��ق��وة الشعبية الكافية 
التي تمنحهم الف�وز في 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ق�����ادم��ة ، 
يحاولون التزييف فيها 
، ب��م��س��اع��دة وإش�����راف 
األمريكان كما حدث في 
مصر ، وبمجرد أن يتأكدوا 
نكشفت ،  عبتهم ا

ُ
ل ن  أ

وباستغالل الفوضى التي ستنجم عن 
هذا في حينه ؛ يتوجهون إلى الحل 
اآلخ��ر " على غ��رار ال��� cc في مصر 

" .. باختالف األط�راف في 
الداخل واختالف الداعمين 
من الخارج .. وبُمبرر حماية 
الديمقراطية أم���ام ال��رأي 

العام العالمي !
ف��ع�����اًل .. ال م���ن���اص من 
إن��ق�����الب إخ�����وان��ي على في 
ال��ي��م��ن .. وك���ل ال��ظ��روف 
مهيأة له�م للعودة بنا إلى 
نبقى  نقطة البداية في كل مرة " وِلِ
كما نحن سجيني الحلقة الُمفرغة 

لفترة طويلة " .

يحيى العماد
الوطن يشتكي يا صاحبي من جفا الناس

والتحزب اصاب الناس صدا وفرقه
كان الناس في الماضي مليئين احساس

كان جارك يصون العيش وقاسمك رزقه
ان تضيق ضاق وان تفرح يدق قلبه اجراس

كل واحد مع اآلخر يساند بصدقه
ال تناحر وال يسمعون قول وسواس

صاحب الحق في الماضي مفوض بحقه
وانه اليوم حزبية ومن دون مقياس
كل واحد معه حزبه وكتله ورفقه

ال ارتضى في اخا آخر وال قاسم الكاس
انك انته معه رماك باالزقه 

يا رجال اليمن انتم خيار كافة الناس
كلنا اخوه والكل يظهر برفقه

الوطن يشتكي


