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  السند
سفي           س عید الوطن ل فیني ،أمامي إال أن أزغرد لهذا الوطن أمامي إال أن أكتب ابتهاجًا بهذا الوطن ، ول   و
ل أني أستنش اح  عبیره  ش حب هذا ،مساء ل ءهسما وألتحفص   . الوطن وعندما أصحو من نومي أحمد هللا أني أع

ه لهذا ل حرف أكت لمة أصدح بها في حب وطني أدرك أنها تخرج من  ،الوطن أعلم أنه یخرج من شراییني ف ل  و
شناه وعشقناه وأنت الوطن الذ فرحنا على ترا ،أنتفؤاد هالوطن الذ عا   .   ه وأسعدنا االنتماء إل

ك وهو ینعم استقاللكنحتفل  ا سید األوطان ونحن       عضنا أساء إل ل هذه  ونبتهج لك نطلب منك أن تسامحنا،نعم 
ون له وطن مة أن  ك وهو ال یدرك ق اتك ،وأساء إل انتك الخیرات في جن ولذلك في یومك الجمیل نطلب  ،حجمك وم

ك    ...أن تسامحنا إل
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