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 ۲۵/۱۱/۲۰۱۷        انجنیر سلطان جان  کلیوال

 یو څو خبرې له زاهده سره!!!

 که زه دوزخ ته ځمه، اور کی سوځم 

 نو تاله څه زاهده؟

 که ته جنت له ځې او کړی عیشونه 

 ه څه زاهده؟لنو ما

 که ګناهګار یمه ، خو زه به یمه درد به وینم 

 نو تاله څه زاهده؟

 که ته جنت کی یی، د حورو او علمانو سره 

نو ماله څه زاهده؟   

 که لړمان د اور ، له مانه سر تر پایه تاو وی 

نو تاله څه زاهده؟   

 که ته غوپي وهي، په ُخم کی د شرابو هلته 

 نو ماله څه زاهده؟

په امتحان کی ناکام ج که زه قیامت کی شم، د رب   

 نو تاله څه زاهده؟

ښتي وړی تر جنته پورییکه تا ډولۍ کی، پر  

اهده؟نو ما له څه ز  

نه  پله او که زه لویږمه، دوزخ ته د صراط د  

 نو تاله څه زاهده؟

 که دی غلط کړی، لکه پالر بیا په جنت کی شیطان

 نو ماله څه زاهده؟

روان کړی، له دوزخ نه د جنت لوری ته که ما  

 نو تاله څه زاهده؟

 که تا بندی د جهنم، ژوره کنده کی کړی

 نو ما له څه زاهده؟
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، په خپل حال باندی نه زه خبر یم نه ته خبر یی  

 نو ولی بد ګڼی ما؟

، نه ته زما د عـمـلستا د عمل یم نه زه مسؤل  

 ځکه می بد نه ایسي

وکړو دا ژمنه حضور کی دواړهج د رب راځه!   

ی په ځانی یکه باور  

په هیڅ مخلوق باندی به ظلم نه کړوج چی د هللا   

ته وریم  تیار خو زه  

دواړه انتــظار پاتی شـــود موال عــدل ته به   

 ایا تیار یی آشـنا؟

 چی د عـمـل نامه تر السه کړو په ورځ د حساب

  یږوپوه به و دواړه

 چی د شرابو، د ګلـونو او د حورو باغ ته

 به څوک ورځی زاهده؟

 او د دوزخ د اور نه جــوړ هغه څاربه لـړمـان

؟؟؟؟؟به انتظار چاته وی   
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