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 األرضر ـريـــــــــــتح
 "! الشيكات" وتحرير..

 
 " !..الشيكات " و غيرنا يحرر األرض  نحن نحرر 

االت         ..  نحن نسعى الى تحرير آل ارض عربية محتلة        ر مق  و  األآاذيب و غيرنا يتسابق الى تحري
  !التضليل

ل با    . .المصرية  نحن نحتفل اليوم بانتقال العريش الى السيادة         ة     و غيرنا يحتف ة العربي ال الجامع نتق
 ! لعاب حكومة تونسأسالت جنيه، مليون 40 إيجاره تونس،الى فندق فى 

م                مباشرة،  نحن نبدأ اليوم مفاوضات      ر   لكى نحقق حق الشعب الفلسطينى فى الحك ذاتى وتقري  ال
ير دور  .. .المص ا ي ر مصر     اآلنو غيرن ن غي ة م ؤتمر قم د م ة لعق م العربي ى العواص ى ...  ف لك
 . بحق الشعب المصرى فى تحقيق قراره و مصيرهيشهروا 

 
ا،     نحن نعقد اليوم صفقات السالح       ا و           من أمريك ا من دمن دفع ثمنه ا،  ن ...  لكى نحمى السالم     قوتن

د و         ات الحدي ى حكوم ده ف ا مقاع ى به ى يحم دنانير، لك ين ال وم بالي بض الي ا يق اروغيرن ... .الن
 . السالمآل جهودويشوش على 

 
*** 

وم  ى نحن الي ع ال تقبلنتطل ل  . .المس ة لك اة الكريم ن أجل الحي ر م ى ونعم واطننبن ا ... .م وغيرن
 . يصل رغيف الخبز الى شعب مصرلكيال.. .أنقاض لكى تتحول عمائرنا الى يجتمع وينفض،

ى         .... .السجون    نحن أقفلنا المعتقالت و      الرؤوس ال دفع ب ا ي  المشانق بال تحقيق أو        أعواد وغيرن
 .محاآمة
 .جند نفسه فى مواآب أعداء الحرية و الحياةو غيرنا ... نصنع الحياة  نحن 

 .وغيرنا ال يريد لنا إال حياة الظالم...  نحن نرقب الفجر
 

*** 
 .ولكننا مصر
 .و لكننا النيل

 .و لكننا األرض الخضراء
 . أآتوبر6ولكننا 

ابرت و قر  اع بون رس وأطم ان و الف ة و الروم ار و البطالس ت التت ر أآل ز  مص نة اإلنجلي اص
 .وبقيت مصر.. وامبرطورية الترك وحراب المماليك

 .وانتصر الحب... النيل يروى حبا و سماحة
 .وشمخ الكادح والمطحون... عطاء العرق على اشرف جباه...  األرض الخضراء

 .وارتفعت الهامات الى أعلى سماء. دوى الدنيا.....  أآتوبر6
 .هامات الشرفاء... الشموخ.... صر الحبم.... القاهرة..... نحن مصر... نعم

 
*** 

 .بقرون الجهالة... ولكنهم يناطحون
 .يهربون من زهرة الحب

 .ضاعت منهم األقدام
 .أغرقتهم حبات عرقنا
 .تطاولوا بكلمة العار
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 .ارتفع الصوت وانحدر العقل
 ...نال يملو...ولكنهم

 .إنهم ال يعرقون
 .رضونحن نحرر األ.. .. إنهم يحررون الشيكات

 
*** 

 .فاننى ذاهب الى العريش...ولكن عذرًا... وحديث الحرية يطول
 
 




