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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠١
 

   در اشغال نگھدارهتو کشور ما را ھميش! الھی

  
  تو ما را کمک کن که به مردم خود بيشتر خيانت کنيم! خدايا

دو شارالتان، دو ناموس فروش، دو دروغگو، دو کاسه ليس و دو جاسوس پھلوی ھم  قرار گرفته و برای بربادی 

را  در شان ر دشمنی با ھم قرار داشتند، چنان يک ديگر اين الشخوران استعمار که تا ديروز د. افغانستان دعا می کنند

 قرائن حکم می - . که از ده ھا سال عاشق و معشوق يک ديگر بوده انداند  ی دو ھمجنس بازتو گوئیآغوش تنگ گرفتند 

ز شود که سرنوشت ھر دو با ھم گره خورده است و ا معلوم می - کند که ھمين طور بوده، با آن که علم غيب خدا دارد

  . ھمين رو دعای خير سر امپرياليسم را می نمايند

 والی واليت بلخ عطاء نور رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل حين سفرش به مزار شريف به بارگاه اشرف غنی

 غنی رئيس جمھور است و عطاء طوری بود که گويا غنیلھجۀ . شرفياب شد و از او مافوق تصور قدر دانی کرد

تو ما را ! خدايا:  ھای متعارف و رسمی به نيايش و دعا پرداختند که ماحصل آن چنين استحبتصبعد از . مستوفی

تو ما ! الھی. ما طاقت بده تا بار امپرياليسم را به سالمت به ھدف برسانيمبه تو ! خدايا. توان بده تا افغانستان را تباه کنيم

تو ما را ھدايت کن که مردم افغانستان را توته توته ! پرودگارا. را ياری کن که افغانستان را  فدای سر امپرياليسم نمائيم

ما را در راه خيانت به وطن کمک نما که وجب و به وجب آن را به استعمار ! پرودگارا. کنيم تا روی خوبی را نبينند
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و برکتت را از سر ت! الھی.  جاسوس و ناموس فروش باشيمهتو ما را در حفظ خود نگھدار تا ھميش! خدايا. تقديم نمائيم

 پر کنيم و گاه هتو ما را کمک کن تا جيب ھای خود را ھميش! الھی.  در پناه خود گيردهامريکا کم مکن تا او ما را ھميش

  تو ما را بی عزت نگھدار که بی عزتی شيوۀ ماست! الھی. گاھی رھسپار دوبی شويم

  . شتر خاک ميھن بفروشيم و ملت خود را بی آبرو سازيماين بندگان عاجز و بی غيرتت را ياری فرما که بي! پروردگارا

  

  :ندائی از غيب

  .دعای تان مستجاب شد

وقتی بخواھيم قومی را نابود نمائيم به رھبران آنھا فرصت می دھيم تا ھر چه بيشتر فساد بر روی . وعدۀ ما حق است"

 ترجمۀ آزاد آيتی -"ستاده نابود شان می کنيمآنگاه مستحق خشم ما شده، عذاب دردناکی را به سراغ شان فر. زمين کنند

  از قرآن

 

  

 

 


