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  مال صاحبه دې عمل ته هم ته جهاد وايې ؟
  َو ِاذالـمــو ئــو دُة سـئـِلت ِباى ذ نـٍب قـِتلت

  

 
 

ناه په خاطر په وينو رن ده ؟ لعنت د خداى وي پر هغو چې د  آيا دا آوچنى ماشوم د آومې 

ليسي ادارې يعنې اى    .اس اى په فتوى خپل خلك وژني ان

ولو غالمانو ته د آرزي نه نيولى بيا تر مال صاحبه پورې دا وايم  چې تر هغه وخته چې دا د غالمى 

ناهونه هم به د تاسو پر غاړه وي ، ى د تاسو په غاړه وي د دې مظلوم ملت د فتل  نور نو  د لعنت پ

ى همدومره غالم مو بس ده اوس نو د دې وخت را رس ى د خپلې غاړى خالص آ يدلى چې دا پ

ي ، دى چې يو بل په وطن او خلكو مين راسي او دا وطن جوړ آ ل  او پري كلي لكه  و به دا  تر 

  .زما ماشومان په وينو رن وي 

لې او تا ته هم  آرزيه زه د تا د اخرت په خاطر وايم چې نور نو بس ده په دا غالم دې ډېرې و

  .ې نور نو د اى اس اى غالم بس ده وايم مال صاحبه چ

ي نه رباني خالصون لري او نه سياف او نه هم خليلي ، خه آي ولو  تنې د تاسو  تاسو به  دا لوړ پو

ى نو همدلته نن بايد  ول آي ى او بيا به د دوزخ و آندې ته غور ارومرو د خداى حضور ته دري

وروى    .توبه وآاږى او نور نو خپل خلك مه 

و چې الندې فورمول وي نو همدا به مو حال وي  رانو وطنوالو تر    خو 

ليس  ه اداره + طالب + ان ۍ بد بختيانې = يهود + اى اس اى + د آرزي آك   د افغانانو او ن
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ول لكه احمد شاه  ې په هيله چې دا  غوندې له دې دنيا نه په رسوا ) د آې جې بي غالم( د هغې ور

ه والړ س ه له من   .ي او ملت د دوى د شره خالص شي تو

  پای
  

 


