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 اسالم اومسلماني
  دعربو خويونه اودودونه

  دھغوی کلتور اوفرھنګ

  ه او کرکه دمحمد کين

  دعربوظلم اوتيرۍ

  په پټوسترګودھرڅه منل 

  دعربی غټ غټ ټکي 

  دسياسی واکمنی له پاره ښه وسيله 

  چور اوچپاول دپټولو ښه ذريعه دغلو ،

  په اوږده ږيره لوی منافقت

  خالفپه په خوله ښي خبري خو عمل ټول دھغوی 

  کونه هذبح دانسانانو

  دانسانانو په وژنه کې جنتونه

  ه ښکلولوکې حوري اوغلماندخاورو پ

  زي اووحي جدپيغمبری داثبات له پاره مع

  دمړو ژوندي کول

 له امسا څخه دمارجوړول 

 دکاڼو اوبوټو پيغمبر ته سالمونه

 دقمر څيري کول 

 دمړو ژوندې کولو يوه بيلګه موسی ته ښول

  دزيړې غوا حاللول اوپه لکۍ باندي دمړشوې جسد  وھل اوژوندې کونه 

  باندې ګرځيدنه اوپه ټول عمر کې دانسانانو سره يو ځل ليدل دحصر په نړی
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 دموسی سره دحصر شاګردې اواستادې 

  دکشتي سوري کول ، 

  دماشوم مړکول ،

   دديوال چپه کول 

  له ډبرې څخه جوړې کوټې نه چار چاپيره ږډيدلو کې دټولوګنا ھونومعاف کيدل 

  لي کول  اوجنت ته پري ننوتل  په يوه قرباني شوې حيوان باندي اوه جنتيانو سوار

  يل  سا اخستلئ په يوه ثانيه کې له زرھاوو انسانانو څخه دعزرا

نکير اومنکير دخاورو الندي زرھاووانسانانوڅخه په يو منټ کې دري پوښتنی کول چې خپله يې ھم ميخانيکی 

  يادي کړي 

  داسرافيل په خوله کې شپلی دخدای حکم ته منتظر

  د پل صراط څخه تيريدل چې له الماسه تيره او له ويښته نری دی اوپه اخرت کې جنتيان 

 په قيامت کې دخدای لويه ترازو

  اوت چې چا ته به ځان ھم نه ځرګنده وی يوازي جنتيانو تهضاود اعمالو تلل او دخدای ق

  خوراک ويني اوزوې لړماران، په جھنم کې ماران ،

  په اسمانو کې دپيغمبرانو اتڼونه 

  ته راتلل چې دنوموړي په وجود کې ھم شک دیدعيسی دونيا 

د  مھدي داسالم دنفاذ له پاره راتلل اود خلکو اصالح اوپه ايران کې د دولسم امام چمکران له کوھي څخه راوتل او

  خللکو انتظار

  دمحمد شفاعت خپلو امتيانو ته 

ګې ، لوړې پوزې دنګې بنګې غټي سترګي ، تور ويښتان ، غنمرن شودي اوشات ، نری مله ، ميوي ، شرابونه ،

حوري اوغلمان دھرچا دطبعيت سره به سمي حوري پيدا کيږی پښتانو ته به غټي کونا ټوري ، څربي حوري وي 

او قندھاريانو ، لوګريانو، بنو څيانواوخوستيانو تا ھم خدای ليدلي ھغوی ته يې غلمان ورپه برخه کړي  خو غربی 

ھغه به په جھنم کې دمارانو لړمارانو سره ګاډاوي کوي که مسلمان جنس بازان يې تري محروم کړي ځکه چې 

شي ددوی ھم مزي دی خدای دھرچا خيال کړی نو دٻته وايی چې اسالم اومسلماني چې نه يې مني خو مالمت ته 

يې خدای ھرڅه درکوي خو لږ به انتظارکوی په رښتيا چې رحمان اورحيم دی په دې دنيا په مسلمانانو اوکافرانو 

اندي په کافرو باندي يو څه زيات اوپه اخرت کې په مسلمانانو باندي اوبس کافرو ته جھنمونه دی خو کافر په ب

دخدای له عدالت څخه محروم  دپل صراط څخه تيريدلو ، جھنم کې خوشال ځکه دي چې دنکير منکيرله سوالونو،

 دونيا کې ھم تکليف تيره وي اوپه اخرت دی ځکه چې کافردی نو بې له زحمته به جھنم ته ځي اومسلمانان به په

کې به له دغو ستونزو څخه تيريږي خو خوشال په دې دي چې دبراک په غوايی باندی به اوه کسان له پل صراط 

څخه تيريږی اوپه پسه باندي به يو جنتي سواري کوي خدای دې خير ورته پيښ کړی خو جنت ته به سيده ورځی 

  ........وند به کوی خرباندي جوړ وی څومره او دحورو اوغلمانو به يو رش و

 

 


