
 
 
  
  

 هللا، در کدام سوراخ پنهان شده ای؟
 هللا، آيا تو را هم به زندان اوين برده اند؟

 هللا، آيا تو را هم با کابل برق و باتوم کتک زده اند؟
 آ$، آيا تورا هم شکنجه داده اند و ناخهايت را همه کشيده اند؟ 

 د؟هللا، آيا چشمانت را در آورده اند و دندانهايت را در هم شکسته ان
 آ$، آيا به تو هم تجاوز کرده اند که از شرم و ننگ دين خود پنهان شده ای؟

 هللا، پس چه شد آن بهشتی که به مسلمانان خودت وعده داده ای؟
 هللا، آيا همه اين بود و اينها همه خاسته های تو هستند؟

 هللا، کو آن بزرگواری و عدل و عدالت اسالمی تو؟
 ژدهاک خونآشام کيست؟هللا بخشنده ومهربان، اَ 

 هللا، خون اين همه جوانان بيگناه بر گردن چه کيست؟
 هللا، چه کسی يا چه کسانی بايد از نفرين اين جوانان بترسند؟

 هللا، آيا دليری تو همه در چپاول و تازش و تجاوز و فريب و رياست؟
 يرند؟هللا عالم، چه کسی يا چه کسانی شرم و ننگ جنايتها را بايد بر گردن بگ

 هللا، اين همه تازی گری برای چيست که بندگانت به خود هم کوچکترين مهرورزی ندارند؟
 

 هللا ال شريک، خوب گوش کن 
 ميخاستم بندگانت را نفرين کنم

 هللا، ميخاستم تورا هم نفرين کنم
 هللا، مرا آرزويی در دل و در سر بود

 هللا، ميخاستم آرزو کنم که آن بندگانت
 تازی و تازی پرست تو همه همان بندگان 

 !يکباره به سرنوشت اين جوانها دچار شوند
 

 !اما نه، نه، نه
 نه هللا نه، نه، نه 

 نه، نه ديگر نيازی نمی بينم
 هللا، به نفرين من ديگر نيازی نيست

 هللا، من بيش از اين خود را گناهکار نميکنم
 من است  ''ديين'' هللا، دين من در زندگی همان

 از اين به بندگان تو توهين نخاهم کرد هللا من بيش
 نه هللا، ديگر هيچ نيازی به نفرين ها و توهين های من نيست

 که به زندگی دارم گناهکار نميکنم ''ديينی'' هللا، من بيش از اين خود را در برابر
 هللا، هميشه خاست تو اين بوده تا بندگانت چشم و گوش بسته غالم و کنيز حلقه بگوش تو باشند

 .هللا، من ديگر نفرين نمی کنم، ديگر توهين نمی کنم، من اکنون ديگر آگاه به خاست الهی تو شده ام که چيست
 هللا، من ديگر در کار و خاسته های تو دست درازی نمی کنم و می گزارم بندگان تو خاستهای الهی تو را بر آورده کنند

 دهللا، خاست تو آنچنان مقدس است که بندگان تو برای خشنودی تو از همه چيز خود ميگزرند تا به تو برسن
 هللا، بندگان تو برای خشنودی تو ديگران و يکديگر را قربانی می کنند تا به تو شرف ياب گردند

 هللا برکت بده به اين شکنجه ها و اعدامهايی که تنها و تنها برای توست
 بپزير اين نزر ها و قربانی هايی که همه برای خاست توست هللا،

 هللا، بندگان تو برای خرسندی تو يکديگر را چپاول می کنند
 هللا، دنيا و دين و رسول و خاندانش بر تو مبارک باد

 هللا، ای اکبر عالم، اين تجاوزها همه در راه توست
 هللا، ای با عدالت، متبرک باد خون آشامی تو

 ی بخشنده و ای مهربان عالم هاهللا، ا
 هللا، ای بخشنده و مهربان عالم ما

 !هللا، از پناهگاه خود بيرون بيا
 هللا همه ی بندگانت تشنه ی ديدار تواند



 ''اشهد ان ال اله اال هللا ''هللا بشنو که نام تو را بانگ می زنند
 ''اشهد ان محمد رسول هللا ''هللا بشنو که رسول تو را بانگ می زنند

 هللا اين تو بودی که راه و رسم الهی خود را به رسول گرانقدرت آموختی تا رستگار شود
 هللا اين رسول گرانقدر تو بود که راه و رسم الهی تو را به مردمش آموخت تا رستگار شوند

 سال است که رستگار شده اند و می خاهند رستگاری خود را هم قربانی تو کنند ١۴٠٠هللا، بندگانت 
 هللا، برکت بخش به بندگانت و بپزير نزر و قربانی های آنان را که چشم به راه تو ايستاده اند

 ميليارد بندگانت را که می خاهند تو را هم رستگار کنند ١،٣هللا، فراخان آن موجهای 
 هللا من ديگر از اين پس سکوت می کنم و نفرين نمی کنم تا رستگار شوی

 ر، من ديگر به تو و بندگانت کفر نميگويمهللا، ای اکبر مادام العم
 در سکوتم تا تو و بندگانت رسالت خود را به پايان برسانيد

  هللا، هللا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،هللا اکبر
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