


فھنىء لك یا معالى الریس البشیرھو ده الحب الكبیر

حمدبقلم احمد المعتصم محمد ا

ةفى لیل 
بكر   السودانى  الشعب فوق ةى لیل فالشكر والثناء    ةعن 

.... -یردد مع البشیر انا سودانى انا 
شاكرا  فاء ووقف البشیر تتھدج الكلماتسالت دموع الو  

ةاره لھ ھو ورجالھ لقیاد    یهللا وللشعب السودانى صموده واخت    
ادمة . ةالق

لةعن بكرببرى
اال ونساء   .  رج

:كلھم اتوا لیقولوابا  واطفاالوشیوخا وشبا

نحن معاك یا ریس
وسیر سیر یا بشیر

والتعمیرةمن اجل الرفع
ونحن معاك
ونحن وراك

كل امالنا تبقى معانا
الشجرةنمووت

الخیرلویھ
الدیمھالجایبو

معاك
ونعیش فى نعمة

غدیره النسیم
الطالى من النیل



رمز العزة
البحلف انھ

بشدواهللا
من ازرك
ھو شعبك
واقف دیمھ

بجنبك 
ھو

ونحن
وھم

معاك

ة
. ی

ة
ن بصدق واماالف ال وكل 

.احد حقھ فھتف الشعب لك

قلت لقد
لیس  

سودانة
التىتدعمھم أجھزة االعالم المغرضة  

.االبى الكریم ظنھم



"
لقد          لك ا الم الرض  ا ات وما فى  السمو

ھم ییاالذى
ویعلمھم الكتاب والحكمة 

صدق  . "
.اهللا العظیم

كما قال اهللا عز وجل ایضا فى محكم ایاتھ

االذل  "
" .

."صدق اهللا العظیم

.اشھد انك من المؤمنین الصادقین

:ا معالى الریس  یضا  یا لقد قلت و
فةةللمرأ

) من حر جیبھا  (ضیافة  

ما تبقى من الناخبین   او اى حزب اخربل لقد شاركت فى جمع       
الى صنادیق نتخبوا ودفعت بھم یوالذین لم تسعفھم الظروف ل

نتخابات عت بدولدف. االقتراع اال
فمواق

.ىاعددتھا اعددت شعبا طیب االعراق



ھم یوعرفتك وادركت انك المالذ وانك الخ     
ى ا معال . 

ال
امخا فزدنا شموخا      الفئات ھتفت بحبك وحب الوطن وق      فت ش

ازدنا من     ف
تغنى   لك  لفنانون  لك الشعراء    جما لفن      وا لك ا وغنى 

بونا   وھتف. اجر فكنت بریقا وضیاء ونبراسا    وھتفت لك الحن  
ی

یسی
كن وانا    ین كجعفر نمیرى لقد رأی    الجنوبی ول

ب لقد  العجا بت العج یبالجنوب رأ  رةقك فى جوالتك االخی   فارا
الحواجز رأی  جمیع رتكس

السودان ةوحدورددت فى نفسى ان     فأكمنت  
ع وییین 

ة دوحال
.السودان

المحمود تؤید   عبد ةنھم فاطم ینساء السودان جمعا لك ومن ب     
ة

یف ال وقد توالت ز    وكی .بیالحب
ر سانحا  یلتؤكد لھم انھم من ضمن ھذا النسیج السودانى الكب        

ةم عین مملؤیامح عظكبرى تس  ةنظر. لھم المجال بالمشاركة  



. وتجمع الكلمة 
""م كنت اردد ی
لك النش    ثر بت متأ

جل صوتك رافع عصاكبردد مع الجمیعوانت تھتف وت  س  یر
صوت وقور واذا ب.""ة

حب اكثر من حب الشعب للبشیر فالتفت الیھ     كالخلف نعم ھنا  
من

جاء  (یهقارب الى الثمانین حامال مسبحتھ وعصا     
(

و. 
.الجمع الناس حولھ

تترجل ولوحدك تأتى الى ارض المعارض      من عمرك  نیالثمان
. لتناصر وتھنى معالى الریس

ء
ء

.االبى الكریم بمعالى الریس البشیر وھذا الحب الكبیر

ھو ده الحب الكبیر
ھو ده الحب الكبیر
ھو ده الحب الكبیر

بنحبك یا البشیر

احمد المعتصم محمد احمد
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