
 وطني لبنان.                       
 ق البسمة ال تفار سعداء ، مثل ھذا الیوم ان نكون جمیعا" كان یجب علینا في  ،وطني یا 

 قلوبنا .  یمألوالفخر  جوھناو

تكتب  كي لو،نحیا  لكيكي تحیا ولھم دماء یجب علینا الیوم أن نتذكر رجالك الذین بذلواكان 
 سطور التاریخ بنضالھم و محاربتھم و عزمھم. 

و ،)صر و االبیض االحمر و االخ( لوان علمكا الیوم ان نرّدد نشیدك و نفتخر بأكان یجب علین
 ال تفرقنا المصاعب. واحدة ن نكون یدا"أ

  نا و كم من علم وضعنا على القمم .العالم بما انجزنخبر ن نخبرك و الیوم أ علینا  كان یجب

رجاء االرض لى كل أصرخة الحیاة و االستقالل ا، ن نوصل صرختنا یجب علینا الیوم اكان 
 دون استثناء.

أن یقف جیشنا وقفة و ،جد وقفة منحن( الشباب) ن نقفالیوم یا وطني أ علینا  كان یجب
 .انتصار على الصعاب

 .  الیوم االحتفال و اال حتفال و االحتفال علینا كان یجب  

 لم و السوادفي الظ ، أّننا ننا في حدادٍ أ كي تعرف لكتب  أن  أ عليّ " علینا  كان یجب "وكم من 
. 

ن ولدھا في تنام وال تنام ألم أ  في حسرة كلّ و ، مھات الشھداء غرقت في دموع أفالبسمة فد  
 بة . الغر

لم یكن  ، وموتھمن یحیوا ،ھؤالء الذین ماتوا قبل أالفقراء  والسعادة تركت المسرح لتعاسة
 في حلبة التصارع . العالم لم یخصص لھم مكانا" بل كان سببھ أنّ الجوع  سببھ

 صبحت رمز قھر و احباط. القلوب لم تعد مخزن عز وفخر بل أ و

رجال قد منحوك لقب مباع . ف إخوتھم و أوالدھم ما ,  أعطوك لقب مستقلرجال االستقالل قد أ
فال نضالھم و ال تضحیاتھم  .علیھا التاریخ لم یعد متفًّقا ھذ سطور التاریخ ولكنّ  واكتباالستقالل 

 .ابنائھم و اقربائھم مام طمع أ ال  عزمھم وقف و ال محاربتھم و



  والدنا و علیك.نفسنا و على أده ألننا نخجل من الكذب على أن نردّ نخجل أ نشیدك

 عقیدة سیاسیة . یرّدد ا بلنشیدً  د یردّ  ال  عبكش و  علمك یا وطني أصبح أسود

 ن یضحك علینا . ، و ال ینسى أنایستغلّ  م بنا ،یتحكّ ،العالم قد اشترانا 

كم  خبرك كم من بريء سجن و،ولكنني أستطیع أن أخبرك كم من علم وضعنا على القمم لن أ
 من قاتل وصل .  كملوم قتل ويء و كم من مظمن مجرم بر

 النور . ، فنحن الیوم ال نعرف ما يتحدث یا وطنقمم ن يّ عن أ

،  السبعتجاوز القارات صداھا ی ،وجع شعبك   ،صرخات الوجعل رمًزا وطني أصبحت یا
 موت . ت وومصرخات موت و

الذي  ین الجنودو أین الشباب اللبناني و أین مستقبلي ؟ أ ختيأین أین اخي وأرید أن أسألك أ 
ن تخبرني ؟  ھل تستطیع أیؤمنون بعودتھمن الو یزالالذین   اإلرھاب ،و أین أھالیھم واحارب

 فكاري . أكل أصبح یأ الشكّ ف اعذرني ؟  إذا كانوا قد ماتوا في سبیلك ودفاًعا عنك

 ھمیة استفاللك الیومعلیھم و علینا . فقل لي ما أوعلیك نحن الیوم في حداد حداد و حداد . 

 لم تعد لنا .  نتو أ 

أنھم زعمون ی ما زالوا الء الذین باعوك وھؤ المؤتمنین علیك، معایدة ب  كالمي نھيأرید أن أ
" نا لبناننا لكم لبنانكم و ل: "  نھم جزء من اللعبة .وأرید أن أقول لھمن أھم یفھموعلّ  یمتلكونك،
 قلوبنا .  نا و تدفىءبنا و حدادورالتي تنیر د ةالشعل العبارة وھذه ھي

 .لف خیرني سوف أغّني األمل لیحّل  العام الذي نصبح فیھ بألكنّ عام و أنتم بخیر ، كلّ قول أ لن
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