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    دلعداة مكل         
 ومازالَ العرُض ُمستِمراً  !!!!!!!!!!!

منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن الواحد 
والعشرين ومازال هذا العرض مستمراً , منذ بداية اإلحتالل 

الً ذلك فى اإلحتالل الغربى للعالم العربى والتحكم فيه  متمث
اإلنجليزى والفرنسى واإليطالى واالسبانى وذلك بقوة السالح 

وحتى اإلحتالل االمريكى والروسى بقوة اإلقتصاد والنفوذ مروراً 
بأسوأ انواع اإلحتالل وهو "اإلحالل" اى ان يحل شعب بدالً من 
شعب وذلك متمثالً فى إغتصاب فلسطين وإحالل شرازم اليهود 

عالم مكان الشعب الفلسطينى وطرده من ارضه ووطنه من كل ال
.والعرُض هنا يتمثل فى أن أى زعيم أو طاغية لعبت برأسه 

األوهام وأراد أ، يصنع لنفسه زعامة ومجداً يبدأ أوالً فى قهر 
شعبه وإرهابه ثم يبدأ بعد ذلك فى مخاطبة العامة من الجماهير 

لتى ينطبق عليها العربية التى تسيطر عليها سياسة القطيع وا
القول الشهير " هذه الجماهير تجمعها صفارة وتفرقها عصا" 
فيأتى هذا الزعيم ويعلن أنه ضد االحتالل وأنه يريد التحرير ثم 

يخاطب الجماهير بأحالم الوحدة والوطنية ثم يبدأ مسلسل 
القومية والوحدة والصمود والتصدى ...الخ ,حتى يعيش وطننا 

يالقى الهزائم تلو الهزائم من نكبة الى نكسة العربى أسوأ ايامه و
الى مصيبة وكلما جاء زعيم كلما زاد الطين بلة وزاد االنكسار 

ألننا نسير خلف هؤالء الزعماء ونحن فى حالة من غياب الوعى 
واالدراك .وموضوعنا هنا ان كل زعيم يأتى يبدأ فى استعمال 

العرض , "القضية" واللعب على أوتار هذه القضية ويستمر 
والقضية هنا هى فلسطين والشعب الفلسطينى فمرة يكون الزعيم 

قومياً فينادى بتحرير الوطن العربى وتحرير فلسطين العربية 
ومرة يكون الزعيم اسالمياً فينادى بتحرير القدس واألرض 
المقدسة , والحقيقة ان هؤالء الزعماء هم شٌر مطلق وأن 

دة شعبها وانا هنا اخاطب فلسطين لن يحررها سوى شعبها وارا
الشعب الفلسطينى ان ال ينتظر العون من الشعوب العربية 

 واالسالمية ففاقد الشيئى ال يعطيه .
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 رمضانيات
 ******************** 

ا  مضت ايام الشهر المبارك وأمس كنَّ
نتحرى هالله فهل ستغلق مدرسة 

الصيام ابوابها براحيل الشهر المبارك؟ 
وإذا عرضنا هذا السؤال على نبى 

لى هللا عليه وسلم نجد الرحمة ص
 االجابة هى:

أيام من شوال  6* ألم تعلم أن هناك 
 6Xمن صامها كأنما صام الدهر ) 

20 =60+00X20=000)060 
يوما عدد ايام السنة القمرية فالحسنة 

 بعشر امثالها .
*يوم عاشوراء فى شهر المحرم يكفر 

هللا من صامه ذنوب السنة الماضية 
الحادى ويفضل التاسع والعاشر و

 عشر.
*يوم األثنين والخميس قال صلى هللا 

عليه وسلم فيهما تعرض األعمال على 
 هللا ويفضل ان تعرض عليه وانا صائم 
ويوم األثنين ولد فيه الرسول وهاجر 

من مكة ودخل فيه مكة وقبض فيه 
 صلى هللا عليه وسلم .

* األيام التى يحرم صيامها يوم الفطر 
 حى وهللا اعلم.واألربعة أيام عيد األض

 
 اعداد / غريب مصطفى    
 

 ـةماع ارأخب  
                             ***** 

*رمضان كريم وكل عام والمسلمون 
فى جميع انحاء العالم بخير وسالم 

وقد هل علينا هالل الخير وبدا 
المسلمون الصيام ونحن ندعو هللا ان 

يكشف عنا الغمة وينصر المسلمين 
 لى ونعم النصير .  إنه نعم المو

 
*أصبح الرئيس الفلبسطينى والسلطة 
الفليسطينية بين كقى الرحى فالشعب 
الفليسطينى يغلى بانتفاضته المباركة 

والعدو متمثال فى شارون واعوانه من 
 االمريكان يهاجمونه ليال ونهارا .   

 
*"مجلة البشير تشارك آل البشير 

افراحهم وذلك بمناسبة زفاف حفيدتا 

الدكتورة /مروة مام ابى العزائم اال
على  محمد البشير ابوالعزائم

  المهندس/محمد محمود مالك

والمحاسبة /مهدية بهاء البشير 
المحاسب/صبحى على  ابوالعزائم

وسوف تقام حفلتا  محمد عبدالغفار

الزفاف يعد عيد الفطر فبالرفاء 
 والبنين .

 

 .اعداد : نادر البشير  
   

                                                                

 
 



 

 
 المسلمون بين رحى
 التقتيل والتجويع

****************************** 
 بقلـم: أحمد عاشـور

 
خرجت أمرٌكا من القرن الماضً بثالث انتصارات، األول كان فً الحرب العالمٌة الثانٌة عام 

والثانٌة الحرب الباردة مع االتحاد  ًء القنابل الذرٌة على هٌروشٌما وناجازاكبعد إلقا 54
السوفٌتً الذي انهار وتفكك إلى دوٌالت متهالكة، أما الثالثة فهً السٌطرة على االقتصاد 

 العالمً وأصبحت أمرٌكا هً الدولة التً تعطً وتمنع فً العالم.
قوتٌن: شرقً / غربً, ٌمٌنً / شمالً, مؤمن /ملحد  التارٌخ ٌعلمنا أن العالم دائما ٌنقسم إلى

إلى غٌر ذلك من االتجاهات، وقدٌما كان المجوس والمغول ٌأتون من الشرق لغزو الغرب، ثم 
انقلب الحال وسٌطر الغرب على الشرق وكانت اإلمبراطورٌة الرومانٌة ثم اإلنجلٌزٌة التً ال 

ا كان الصراع الدامً بٌن أمرٌكا والٌابان، تغٌب عنها الشمس بعد صراع مع الفرنسٌٌن وأٌض
 ثم أمرٌكا والروس.

أما وقد انهارت روسٌا القوة الثانٌة األعظم حدٌثاً وسٌطر األمرٌكان على العالم، كان البد من 
خلق عدو جدٌد ُتشد الهمم لمواجهته  ومحاربته وكانت هذه القوة الجدٌدة هً اإلسالم، لكن 

(، إًذ من 9مٌن "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"الحجر)اإلسالم محفوظ من رب العال
المسلمون وهم الذٌن استٌقظوا بعد ثبات طوٌل وقد حباهم رب العزة بالموارد الطبٌعٌة من 

بترول ومعادن وموقع جغرافً كما وقد ظهر فٌهم بعض الرعناء والمارقٌن الذٌن أبوا لبالدهم 
 سٌطرة.األمن واألمان حباً فً السطوة وال

لٌس هذا فقط، وإنما لعبت وتلعب الٌهود والصهٌونٌون دوراً رئٌسٌاً بما ٌملكون من األموال 
ووسائل اإلعالم ما ٌمكنهم من تشوٌه صورة المسلمٌن رسم صورة غٌر حقٌقٌة عنهم وأنهم هم 

والمزاٌدات وأُستغل كل طامع  ت. وزادت المؤامرانالعدو المنتظر للقوة األعظم األمرٌكا
مخرب إلٌقاد فتائل الوقٌعة وانتشر اإلرهاب فً العالم بمختلف صوره إرهاب الدولة األوحد و

 وإرهاب الجماعات المخربة متخفٌة  تحت شعائر الدٌن.
القصف والتقتٌل والتجوٌع ال ٌفرق بٌن شعوب ال تملك قوت ٌومها وال من هً فً القمة 

وغربه شماله وجنوبه. وخرج علٌنا والخراب ٌعم الكل، وسٌطر الرعب على العالم شرقه 
رئٌس الدولة األعظم بأنه "من لم ٌكن معنا فهو ضدنا" و"إنها لحرب صلٌبٌة" جدٌدة وشاعت 

المسمٌات على هذه الحرب، هل هً حرب على اإلرهاب وأي إرهاب، أم هً صراع 
 حضارات أم هً هدم لقبور الفقراء على رؤوس ساكنٌها.

ها البٌانً من االنحدار إلى القمة ثم ما تلبس أن تعود ثانًٌة إلى تلك هً طبٌعة األمم ٌصعد خط
الصفر، فكما سقطت اإلمبراطورٌات السابقة سوف تسقط تلك األمرٌكا و أظنها باتت على حافة 

 الهاوٌة.                   
 



 

 قـــرآى كـــرين

 ٠مٛي هللا رؼبٌٝ فٝ عٛسح إٌغـــــبء:
"اٌز٠ٓ ٠زشثصْٛ ثىُ فئْ وبْ ٌىُ فزح ِٓ هللا لبٌٛا أٌُ ٔىٓ ِؼىُ 

حٛر ػ١ٍىُ ّٕٚٔؼىُ ِٓ ٚإْ وبْ ٌٍىبفش٠ٓ ٔص١ت لبٌٛا أٌُ ٔغز

اٌّؤ١ِٕٓ فبهلل ٠حىُ ث١ٕىُ ٠َٛ اٌم١بِخ ٌٚٓ ٠جؼً هللا ٌٍىبفش٠ٓ ػٍٝ 

(إْ إٌّبفم١ٓ ٠خبدػْٛ هللا ٚ٘ٛ خبدػُٙ 141اٌّؤ١ِٕٓ عج١ال)

ٚإرا لبِٛا إٌٝ اٌصالح لبِٛا وغبٌٝ ٠شاءْٚ إٌبط ٚال ٠زوشْٚ 

٘ؤالء (ِزثزث١ٓ ث١ٓ رٌه ال إٌٝ ٘ؤالء ٚال إٌٝ 141هللا إال ل١ٍال)

(٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ال 141ِٚٓ ٠عًٍ هللا فٍٓ رجذ ٌٗ عج١ال)

رزخزٚا اٌىبفش٠ٓ أ١ٌٚبء ِٓ دْٚ اٌّؤ١ِٕٓ أرش٠ذْٚ أْ رجؼٍٛا هلل 

(إْ إٌّبفم١ٓ فٟ اٌذسن األعفً ِٓ إٌبس 144ػ١ٍىُ عٍطبٔب ِج١ٕب)

(إال اٌز٠ٓ ربثٛا ٚأصٍحٛا ٚاػزصّٛا 141ٌٚٓ رجذ ٌُٙ ٔص١شا)

٠ُٕٙ هلل فأٌٚئه ِغ اٌّؤ١ِٕٓ ٚعٛف ٠ؤد هللا ثبهلل ٚأخٍصٛا د

("141اٌّؤ١ِٕٓ أجشا ػظ١ّب)  

 

 هي القلة
 وا إســــــالماه

 ٠مٛي هللا رؼبٌٝ فٝ عٛسح اٌزٛثخ: 

فخ وّب "ٚلبرٍٛا اٌّششو١ٓ وب

٠مبرٍٛٔىُ وبفخ ٚاػٍّٛا أْ هللا ِغ 

 ("11اٌّزم١ٓ)

اخٝ اٌّغٍُ ال ٠خفٝ ػٍٝ احذ ٔٛا٠ب 

اٌغشة وبفخ ثضػبِخ اٌش١طبْ االوجش 

)اِش٠ىب( اٌؼذاٚح اٌصش٠حخ ٌٕب 

وّغ١ٍّٓ خبصخ ارا وٕب ٍِزض١ِٓ 

ثىزبة هللا ٚ عٕخ ِحّذ صٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚ عٍُ، فُٙ ٠ؼبدْٚ ف١ٕب وً 

الَ اِب اٌجؼط صفٗ ِٓ صفبد االع

ِٕب اٌز٠ٓ ٠زٕىشْٚ ٌالعالَ ٚ رؼب١ٌّٗ 

ٚ ٠ٕبدْٚ ثبٌٕظُ اٌّغزٛسدح ٌزحىُ ٚ 

رغٛط اٌشؼٛة ثذال ِٓ رحى١ُ ششع 

هللا فٙزٖ اٌفئخ ٘ٝ اٌّشظٝ ػٕٙب ِٓ 

لجً اِش٠ىب ٚ اػٛأٙب. اِب اٌفئخ 

االخشٜ اٌزٝ رزّغه ثششع هللا ١ٌحىُ 

ث١ُٕٙ فٙٝ فئخ ِغعٛة ػ١ٍٙب ٚ 

لجً اْ ٠ؼُ فٝ االسض ٠ٕجغٝ اْ رجبد 

اٌفغبد "ػٍٝ سأٜ فشػْٛ"، ٚ خٛفب 

ِٓ اْ ٠فىش اٜ ٔظبَ آخش ثبرجبع 

ٔفظ إٌٙج.ِزٝ ع١ؼشف اٌؼبِخ ٚ 

اٌخبصخ ِٕب اْ ارجبع ٘زا اٌطش٠ك 

اٌزٜ ٔغٍىٗ االْ ِٓ ثؼذ ػٓ ششع 

هللا ٚ رؼط١ً ثؼط أحىبِٗ ٚ اٌغ١ش 

فٝ اٌذسة خٍف اِش٠ىب ٚ االعزجبثخ 

١ىْٛ اٌّص١ش اٌفٛس٠خ ٌىً غٍجبرٙب ع

اٌزٜ ٚاجٙٗ اٌّأل ِٓ لَٛ فشػْٛ، 

ٔؼُ أٗ اٌغشق ٚ ٌٓ ٠ٕفغ ٚلزٙب 

إٌذَ.اخٝ ٠ب ِٓ رثك فٝ اِش٠ىب ٚ 

رؼزّذ ػ١ٍٙب ٚرؼزمذ أه ثّأِٓ فٝ 

جبٔجٙب ٚاْ ششػ١زه ٚ دٚاَ جب٘ه ٚ 

عٍطبٔه ٌه ٚ الٚالدن ِٓ ثؼذن 

فبػٍُ أه وجبعػ وف١ٗ اٌٝ اٌّبء ١ٌجٍغ 

 فبٖ ٚ ِب ٘ٛ ثجبٌغٗ.   

  

 حديث شريف 
 

اإلعىٕذسأٟ ػٓ ع١ًٙ  حذثٕب لز١جخ حذثٕب ٠ؼمٛة ثٓ ػجذ اٌشحّٓ

ثٓ أثٟ صبٌح ػٓ أث١ٗ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح أْ سعٛي هللا صٍٝ اٌٍُٙ 

ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي ٠ٕضي هللا إٌٝ اٌغّبء اٌذ١ٔب وً ١ٌٍخ ح١ٓ ٠ّعٟ 

ٔب اٌٍّه ِٓ را اٌزٞ ٠ذػٟٛٔ فأعزج١ت ٌٗ ثٍث ا١ًٌٍ األٚي ف١مٛي أ

ِٓ را اٌزٞ ٠غإٌٟٔ فأػط١ٗ ِٓ را اٌزٞ ٠غزغفشٟٔ فأغفش ٌٗ فال 

٠ضاي وزٌه حزٝ ٠عٟء اٌفجش لبي ٚفٟ اٌجبة ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ 

غبٌت ٚأثٟ عؼ١ذ ٚسفبػخ اٌجٕٟٙ ٚجج١ش ثٓ ِطؼُ ٚاثٓ ِغؼٛد 

 ٟٚأثٟ اٌذسداء ٚػثّبْ ثٓ أثٟ اٌؼبص لبي أثٛ ػ١غٝ حذ٠ث أث

سٚٞ ٘زا اٌحذ٠ث ِٓ أٚجٗ وقد  ٘ش٠شح حذ٠ث حغٓ صح١ح

وث١شح ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ػٓ إٌجٟ صٍٝ اٌٍُٙ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚسٚٞ 

ػٕٗ أٔٗ لبي ٠ٕضي هللا ػض ٚجً ح١ٓ ٠جمٝ ثٍث ا١ًٌٍ ا٢خش ٚ٘ٛ 

 أصح اٌشٚا٠بد *
 

 دعــــاء 
 

اٌٍُٙ ٚفمٕب ف١ّب ثمٝ ِٓ سِعبْ، أزظشٔبٖ غٛي اٌؼبَ آخز٠ٓ ػٍٝ 

أفغٕب اٌؼٙٛد ثبٌزٛثخ ػٓ وزا ٚ وزا ٚ ٘ب ٘ٛ ِعٝ ثٍث١ٗ ٚ ٌُ 

م٠ٝجمٝ ِٕٗ عٜٛ ع٠ٛؼبد لالئً اعأي هللا اْ ٠ٛفك اٌج١ّغ ف١ّب ث  

 اٌٍُٙ أه ػفٛ غفٛس وش٠ُ رحت اٌؼفٛ فبػفٛ ػٕب

لم / احمد بق
 حسن



 ! !!  صفحخ ِٓ غـ١ش ػـٕٛاْ  !!  ٠حشس٘ب ٚاحـذ فٙـّبْ  !       
                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 ُرتَاعيّح رهضاًيح              
 

 سِعبْ وش٠ُ , ٚ اٌىشَ فٟ اٌشٙـش اٌىش٠ُ صا٠ذ.

 ٔٛس اإل٠ّبْ فٟ لـٍٛة وـً اٌّؤ١ِٕـٓ ,   لـب٠ذ  .

 فٟ اٌمـٍٛة , ٠ٍضَ ػـًّ ٚ جٙبد .ٚ ِغ اإل٠ّبْ 

 ٠جؼً ػٍّٕب اٌخـ١ش , ػٍٝ وً اٌّغـ١ٍّٓ , ػب٠ذ.

 

 آِـ١ـــــٓ  !!                            

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  في الصـوين   !! كالم!!   

========= 

 هي دعاء الرسول عليه الصالج و السالم
 .اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر ثه ِٓ ػٍُ ال ٠ٕفغ , ٚ ػًّ ال ٠شفغ , ٚ دػبء ال ٠غّغ 

  ِٓ اٌٍُٙ إٟٔ أعأٌه ِٓ اٌخ١ش وٍٗ , ِب ػٍّذ ٚ ِب ٌُ أػٍُ , ٚ أػٛر ثه

 اٌشش وٍٗ , ِب ػٍّذ ِٚب ٌُ أػٍُ.

  اٌٍُٙ أحغٓ ػبلجزٕب فٟ األِٛس وٍٙب ٚ أجشٔب ِٓ خضٞ اٌذ١ٔب ٚ ػزاة

 ا٢خشح.

 ثه ِٓ صٚاي ٔؼّزه ٚ رحٛي ػبف١زه ٚ فجبءح ٔمّزه ٚ  اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر

 ج١ّغ عخطه.

 .اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر ثه ِٓ ِٕىشاد األخالق ٚ األػّبي ٚ األ٘ٛاء ٚ األدٚاء 

  اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر ثه أْ ألٛي صٚسا أٚ أغـشٝ فجـٛسا أٚ أوْٛ ثه

 ِغـشٚسا.

 بء.اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر ثه ِٓ شّبرخ األػـذاء ٚ ػـعبي اٌذاء ٚ خـ١ـجخ اٌشج 

 آِـ١ـــــــــــــــٓ                                                     

 !!!!!!!!!!!  : طارق عثد اللطيفم   اعداد!!!!!!!!!!!!    



 لِك يا سيدتى
             ***************** 

النساُء ناقصاُت عقٍل ودين" هل هذه  “
المقولة إن صحت تعنى ادانة لكل 

ان هناك معنى آخر نستطيع  النساء أم
ان نفهمه من هذه المقولة يعيد للنساء 
 حقوقهن ويغضب الرجال وغرورهن ؟
والمعنى الذى نستطيع فهمه من هذه 

المقولة هى أن النساء وألن هللا حملهن 
مسؤلية حفظ النسل للبشرية فكان ان 

تفضل هللا عليهن وخفف من اعباء 
الفرائض عليهن وذلك تكريما للنساء 
ألنهن امهات البشرية جمعاء وكذلك 
تخفيفا لهن عند الشهادة وأال تكون 

الشهادة مسؤلية عليهن فانه جعل لكل 
 امرأٍة امرأًة أخرى تعينها فى الشهادة  

وهذا هو الفهم الصحيح الذى تتحمله  
تلك المقولة وليس الفهم المتعصب 

الذى يدعيه الرجال وقد قال هللا تعالى 
الرحيم يا أيها الناس  "بسم هللا الرحمن

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا أن 
اكرمكم عند هللا أتقاكم"صدق هللا 

 العظيم.
 

 ملحوظة :
*إذا كانت المرأة هى النصف 

الحلو فالرجل هو النصف 
 القبيح

 
 

 نت النيل بقلم : ب                     

 ةضياير ر اأخب  
  فاز نادى الزمالك على غريمه

النادى األهلى فى مباراة التقليدى 
تسيدها الزمالك من جانب واحد 

ولعب فيها األهلى اسوأ مباراياته 
وهذا هو الفوز  1/2وكانت النتيجة

 الثالث على التوالى للعام الثالث  . 
  تقام فى الدوحة وبضيافة نادى

السدالرياضى بطولة ابطال الدورى 
لالندية العربية وسوف يقام تصف 

ة السد والريان النهائى بين اندي
القطريان ونادى األهلى 

 السعودىومولديةوهران الجزائرى.
  يزور الحكم المصرى الدولى

والمتألق /جمال الغندور الدوحة 
حيث يحكم بعض مباريات الدورى 

القطرى وبعض مباريات بطولة 
األندية العربية ابطال الدورى 

 ونحن ندعو له بالتوفيق . 
  اقيمت حفل قرعة بطولة كأس

لعالم فى كرة القدم وسوف تكون ا
مباراة االفتتاح بين بطلة العالم 

 فرنسا والسنغال .

  يتقابل النادى األهلى المصرى مع
نادى ساوث جونز الجنوب افريقى 
على نهائى بطولة ابطال الدورى 

 األفريقى  .
 
 م جابراعداد / حسا

      



 إعداد :اتي الثشير    ُركُي  األدب         

                  -------------------------------------------------------------------------  

 

 ِرسـالـٌة مـْن الـقُـدس

 ************ 
 مـهـما تـعـددِت الـِسـهاُم فـلـن أُسـلَِم رايـتى

 وَسـأبقى فـى الـمـيداِن كـيمـا أسـتعيُد  كرامـتى
 َيـمـَس َعـقيدتـى لـن يـستطيَع الـُكفُر َيـومـاً أنْ 

 وَسـُتـْثـِبـُت األيـاُم  أَنـى َصـادٌق  بـمـقـالـتى
                    *      *     *     *  

 مـهـما تـكالـبِت الـذئـاُب ُتـريُد َنـهَش ُعروبـتى
 َتـعوى  عـلـى أشـالئـها بِـَوَقـاحـٍة وِبـِخـسـةِ 

ـعـزيـمـتىَسـأرُد كيُد الغدِر فـيـِهـم َشـاحـذاً  لِ   
 وَسـيمـضى لَـيـلُ الـُذِل َحـتى أسـَترَد  َبـصيرتـى

                  *        *       *      *  
 َيا َشـعـبنـا الـمنـكوُب َصـبراً فاإليـماُن طـريقـتى
 والـحـرُب ِضَد الـُظـلـِم َكانـت َغايتى  ووسـيلـتى

آلـتىِ َهذى الـِحـجـارةُ ِمن َقـديـِم الـعـهد كانـت   
 والـقُـدُس َتـبـقـى أرُض آبـائى وأَصـلُ ُهـوَيـتـى

               *          *        *      *  
 َيا أيـهـا األبـطـالُ َحـولـى عـنَد بـدِء َشـهادتـى
 ُعـودوا إلـى أهـلى َجـميـعاً ُثـَم حـيـوا إخـوتـى

 وإستبِشـروا بالـنـصـِر َيـوماً وإكـتمـاِل  قـضَيـتى
 وَتـعـاهـدوا أَْن  ال  نـهــوَن وأن ُتـَرفـِرَف رايـتى

    --------------------------------------------------------- 
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Fat Erland 

Rofty 

Skinny Erland 

Sofen 

Erland is two parts. One is called Fat Erland and the other is 

called Skinny Erland 

In Fat Erland In Skinny Erland 

 
 


