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  مديردرويش

  ٢٠١٩ مارچ ٠٢
  

 ن شيطاقابلموان گ بگجن
 من ازاوالد توکرده فت که اوالدگشيطان . ّعليه السالم جروبحث داشتند ويند که ابليس پدرکل شياطين با حضرت آدمگ

ّعزوجل منکر نيستند کس ازخداوندی هللا  فرزندانم ھيچۀ ھمرفته تاگفت ازمن گستند؟؟؟ پرسيده شده چرا؟ ھ خوب ولی . ّ

رچه رانده شده گولی اوالد ما ا..... مانند فرعون ونمرود و کنند ی میئی خدااشوند که دعو  توکسانی پيدامیدراوالد

  .شمارند بنده ومخلوق خدا می را ستند ولی خودھاه حق گدر

 ۀچه که دست ھم  راشکه دست اوالدخواھد شد  ھای شياطين انس پيدا شيطان يادش رفته بود که درامت آخرزمان فرقه

  .  بسته خواھند کردمسلمانان را ھم ازپشت

 لبدينی وجيشیگ ، طالب و القاعده،شيطانی تحت نامھای مختلف داعش  فرقه ھایۀبلی ھموطنان عزيز ودرد ديده وسوخت

از ويرانی  .طورھم شدھمين. ريان آوردگما يکجا به  با  قريه شده را الکترونيکۀکه زمان......) و محمدی والعدل(

  .ھوا خواھد پرانده رد باروت بگ فلسطين ، کابل وھندوستان را مثل شام، ، بغداد،)موصل( شھرھای باستانی بابل

اکثر که   شرق راۀبودای باميان راويران کرد وھم) چټلستان-مزدوراستعمار( بادارخويش که طالب به دستور وقتی

  :نعوذوباهللا توبه :فتگوی بود گکه خيلی بزله ھستند عليه اسالم تحريک کردند، يک دوست من  یئبودامعتقدانش 

  . شانيميشه که آزار بودا بزن! آزارما خونزد طالب را 

  .ليم شان جمع شده وبه غارھا درآمدندگذشته بود که گچندی ن .ھمينطور ھم شد

 کرده که تجربه ثابت وطوری. ستندھوان رو دررو گبا ب خيره بار ب بعداز ريکاوری وصحت يابی از آزار بودا، اين

  !) پيره لپاره بدمذھبه دبد: (ومثل مردم ماست

که ) دين تسامح، دين انسانيت وترقی وپيشرفت( ودين حنيف اسالمی م تمام انواع افراطيت جمع شدهيلگخير ه ب اين بار

خواھد  ری وخوارجی چيدهگری، وھابی گر بيرق ھای اخوانی گدي. زين خواھد شدگوحديث است جا باطن وجوھر قرآن

منين حيدرکرار ؤاميرم  شيرخدادل و انصافعبيرق )  اکوړه خټکۀ حقانيۀمدرس(االی مراکزعقيدتی مسلمانانشده وب

رامی صلی هللا عليه وسلم گ علوم بعد پيامبرۀھم که اعلی رچی خوارجی ھا سالھاست که علم علی راگا. بلند خواھد شد

ند ولی روزی نزديک است که ما به کنه تفکر ذوالفقارش رانتوانستند پنھان ساز است، ازما اھل سنت پنھان کردند ولی

  .آموخته است) ص(ازل را ازنزد رسالت پناه وخواھيم يافت که علم اول  شخصيتی راه
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وان را گآزرده خاطرنشوند که اسم ب اميد! ستندھقدم ووفادار   خويش ثابتھمسايه داری  درً ھندی ما که واقعامسايگانھ

 .خير نوع بشر است ه که بای مبارزه .  حق عليه باطل استۀبارزآورديم؟ ولی درحقيقت اين م  شيطانقابلمدرعنوان 

 ةکه ساير اولياءهللا رحم نوازوجوامعی  موالنای رومی، خواجه غريب نواز، بندهۀونتيجه اش ھمان خواھد شد که جامع

  . خواھد آمدوجوده  بدهللا عليھم اجمعين به آن می انديشيدن

  :به فرموده استاد سخن سعدی رحمة هللا عليه

  دوھرانگکه درآفرينش زيک       دانيکرپ دم اعضای يکبنی آ

  رد قراـنمان  راعضو ھا رگدي     راگرد روزوآدرده عضوی بوچ

  ی آدمدـھننت ــايد که نامــنش      ران بيغمیگ ديحنتمتوکه از

، )ريتگسانس(لسان العم مودی سرودھای ويدا، کتاب مقدس اوستا، مابه دوستان ھندی خويش طبق سخن آقای ناريندرا

 وبه کلتورو رفتيمگرا دست کم ن ماھيچ وقت آنھا. ی والبيرونی وفارابی وابن سينا تقديم کرديمئسنا  موالنا وحکيمۀفلسف

  :ذاشتيم تاکهگباورھای شان احترام وارج 

  هديارلپاره درمسال جاروکوم    مزه مسلمان ي دوــــيارمی ھن

 قيامت شيطان وشياطين وقت. که آب رفته باشد بازھم خواھد رفت یئويند درجوگ. ھمينطور بود وھمينطور خواھد شد

 رش نوشتهگطرف دي دوبيتی باال و) اباسين(دورنيست که دريک طرف دروازه باالی انډس انس فرارسيده است وروزی

  :باشد

  یيارخوديارلپاره خوری دغوايی غوښ

قبل عبورکرده ايم  دھيم که ما سرحدات مذھبی را سالھا لوبل شده ويک قريه شده اطمينان میگمردم دنيای  ۀمابه ھم

 آسيای ۀليم شيطان راجمع کنند واين منطقگافغان   يکجا با قھرمانانگذاريد کشوردموکراسی وآزادی ھندوستان بزرگوب

  .عبورومرور کاروان ھای تجارتی شرق به غرب وشمال وجنوب باشد ۀآماد  را مصون ساخته وگبزر

  تدل اس پيکر نآملت افغان در     تل اسگپيکر آب و يک ا ــآسي

  اشاد آسيگ شاد اوگاز     اد آسياــفس ازفساد او

  )عليه  هللاةرحم(عالمه اقبال الھوری

  : خان بابا په قولدخوشحال يا

  م يگوی کړنـــی کی لگزه په دی افتاده       هټيټ می مه بوله غورزی راباندی مکړ

  هبرکات وسالم عليکم ورحمة هللا و

  )مديردرويش(ھيوادنی مينه  په ليونی 

  

  

  


