الوکيل
په يو کلي کښی يو کس بــلند همت
چه هر جواپه شـرافت کښی وه معلوم
منهبك وه دتدريس په تلوسـه کښی
نوربـه خپل کورته راغئ په اخلاص
که بـه چا تری پرسـان وکړ له مضمونه
ده بـه هرګزورته نه ويل نيك رايه
چه يوڅوکسـان شـوهلته رادوڅار
چه يی خلکوله ورکول له خپل قـانونه
وی خبـری په هغی کی په اقسـام
له سـلام پس احـمدتری واخيسـتل
په ښه شـان يی په مطلب ورسـيد نه
دتبـليغ لپاره ګرځي په نيك نيت
چه زما چای بـه څښۍ تاسـوضرور
داحـمد ديری ته راغلل په هغه اآن
بيائی دوی نه پرسـان وکړپه نيك طور
چه خپل ځان کړم خبـرستاسـو له دينه
خوله هغوی نه ماته ښکاري له قـرينه
لـه هغـوی زه غلـط وينـم په کثـرت
چه زما له عقـله دي تراوسـه لری
نوربه زه بيحـده شـم ستاسـوممنون
چه چوره ووپه کامل عقـل سـليم

راويان هســی رنګ کاندی روايت
اوســيدلوپه احــمد نامه موســوم
چه استادوه ديوځای په مدرسـه کښی
چه به کاردی مدرس شه چه وخت خلا ص
بـياويل به يی په کورکښی کتابـونه
چه داڅه رنګ کتابـونه دي حـال وايه
يوه ورځ وشـوپه هسـی شـان کار
وو هغوی ســره دخپل دين کتا بـونه
په بابـت کی دعيسـی عليه السـلام
هسی شان هغوی هم مدرسی ته ننو تل
وه لايق چه څه قــدريی ولوســتنه
هم چه دادي عيسـا يان دعيسـا يت
نـور هغـوی وته يی وکړدامذ کـور
هغوی وی مهربـاني ټول شـوروان
احـمدوويل دڅای دپاره کور
ځما هم داشـوق له ډيری مودی شـينه
ما هم ستاسو لوستي دي ډير کتابونه
څه خيالات چه خلق کړي په عيسـا يت
مګربيا هم په کښ شته يوڅو خبری
که مـا پوه کړی د هغـی په مضمـون
وه هغوی کښ يو سپين ږيرئ ابـراهيم
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وجـه دامونـږه جپل فـرض ګڼونـه
چه منئ تاسـويوبرحق خدای
په دی ځای حښی يولوی سوال وارد شـه اوس
هريوکس ته داخبـره شـره اعلام
خوداروح القـدس څه څيزدئ ښادمنه
په هغه کښی دروح ذکرلږراځينه
کله روح القـدس کله روح ممدوح دئ
ددی روح ما وته وکړئ ټول بـيان
زه بــه تاوته دارازکړمه عيان
راته وايه دانسـان روح دئ څه څيز
کلـه نـوم ورلـه دعمـل ورکوونـه
کله کله په څه بـل نوم شـي روښان
مګرته ئی تميزښکاره کړه په رښتيا
که هرڅوپه بيل بيل نوم سـره ياديږي
مـګرټول په يـونـوم نمائـي
ځکه هيڅوك په کښی کړئ نه شـي تميز
نوهيڅوك ئی خاص مطلب ته نه رسـيږي
راته وکـړه چه لـری پری تـه ايمـان
ضوردي چه پرمنونکي خبـرشـينه
دايمان خبـره نه ده په هيڅ شـان
که دخدای ټول بـيان وکړی بـرادره

هغه وی مونږپه شـوق خبـری کړونه
احمد وی اول داسـوال کړم روشـن رای
وايئ بـياورته پلار ،زوی ،روح القـدس
چه منۍ تاسـو عيسـی عليه السلام
چه هغه په دی دنيا راغئ تيرشـه نه
چه هـرڅوك دپاك انجيـل مطالعـه کړينه
کله روح دعيسـی کله درب روح دئ
تاسـووکړئ شفقـت په دی زمان
ابـراهيم ويل په طوردخپل ايمان
ولېکن وړمبئ سـوال کړم بـا تميز
کله مونږه ژوندون يا ځان يادوونـه
کله روح هغه ته وايي دانسـان
که څه هـم ټول نومونـه دي جداجدا
احـمدوی داناممکنه راښکاريږي
که څوك ځان اوکه څوك ژونداوکه روح وايي
سبـب داچه په ظاهرکښی وي يوڅيز
ابـراهيم وی ته منی چه رح ياديږي
دامنم خودروح القـد س بـيان
هغه څيزچی دايمـان خالص جزوينه
پاتی شـه دبـني اآدم د روح بـيان
ابـراهيم وی نه منم زه داخبـره
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اوکه نه نوبـيا فضول شـه ټول بـيان
زه بـه هله راوړم په هغه ايمان
ولېکـن ښکـاره درب دي صفتونـه
احـمد وی ته رښتيا وايی له مضمونه
هم يی پيژني انسـان په هرمفهوم
هـم کارونـه دهغـه ټول دي هعلـوم
اوس شـته په دنيا کښی ډيرکسـان
ابـراهيم ويل له ما واوره بـيان
په عقـلي بـيان هم داثابـتوينه
چه شـته والئ دالله هم نه منينه
چه خالق دئ خدای دځمکی اواآسـمان
فرض کړوکه ورته وکړی دابـيان
چه ثبـوت ددی هيڅ نشـته ای جناب
نورهغوی بـه درته ژردرکړي ځواب
خپل کارونه اوګرد ش کړي په تطبـيق
ارض سـما هم د جهان په عام طريق
زه منم رښتيا دی وکړه داخبـره
احـمد ویاآفرين وايم بـرادره
چه هـرڅوك وي ايمانـدارمني هـراآن
داخبـری همګي دي دايمان
خدای لاڅه چه دهيڅ څيز قـائل نه وينه
بـی ايمانه بـی مذهب خدای نه منينه
دايمان له خاص هطلب نه خبـرشـولو
ابـراهيم بابـا وی اوس ورسـيدلو
اوس چه اوروداچه وائي عيسـايان
چه لروپه روح القـد س مونږه ايمان
چه دئ داکلام دپاك مسـيح عيسـی
ده په دی کښی خاص وړومبـۍ خبره دا
ذکرکړئ د پاك روح القـدس
يعنی پاك عيسـی څوځله په هوس
هـرګزنـه دئ کـړئ خپلـه داکـلام
احـمدوی مګرعيسی عليه السـلام
بـلکه داتاسـوله ځان جوړکړاوس
چه يوخدائ هم جوړکړئ روح القـدس
چه مسـيح په خاص الفاظومکمل
ابـراهيم وی که اوس ماداومنل
مګربـياهم زه داتاته ويلئ شـم
صاف صاف دانه دی ويلي په خپل فهم
چه صاف صاف تری معلوميږي په ښه شـان
ګ کړئ دئ بـيان
پاك عيسـی دارن ٔ
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سـره يودي په صفاتوکی نيك رائ
هغه واړه دروح القـدس په رښتيادي
خود په ښه شـان مونږپوه شـوپه مفهوم
په انجيل شـريف کی داذکرصفا
چه له زړه نه میورك شـي دشـك جنجال

چه هم ذات دروح القـدس ذات دخدائ
يعنی څه کاراوصاف چه دمـولادي
ګ شـومونږوته معلوم
نوچه دارن ٔ
احـمد وی صاحبـه سـوال کومه دا
اوکه نشـته ما خبـرحړه په احـوال

اوله خبره
دی احمد ه پکښی شته دوه خاصی خبری
دانسـان د پاره دئ بيحـده ګران
په روحا لقـد س به پوه شـوپه څه شـان
چه دروح په حال کامل پوه شي ښادمنه

ابـراهيم بابـابـياتوئی کړی مرغلری
اول داده چه دهريوروح بــيان
چه نه پوهيږومونږه دخپل روح په بـيان
داخبـرهده انسـان ته ناممکنه

دويمه خبره
دروح القـدس په شـان کښی دافرمايي
کلام نه کوي په حـق کی دخپل ځان
اخلي ښايي بـه بـنيادم ته نژدی لری
عجائـب الغرائـب راتـه فرمايـی
چه هرګزپری پوهيدئ نشـي انسـان
ګ نـه دي ويلي
مـاخـوهـرګزدارنـ ٔ
څوك خپل بت نه جوړوي دهغی په بام
اودهغه صفت دئ خلکوته اظهـار

دويمه داده چه عيسـی په خپله وايي
ګ اوپه هيڅ شـان
چه هغه بـه په هيڅ رن ٔ
مګرهغه بـه له پاك عيسـی خبـری
احـمد ووی په خندابابـاڅه وايی
ګ پټوي ځان
يعنی هغه هسـی رن ٔ
ابـراهيم وی تادي خپله فرمائلي
که يوکس جوړکړي عظيم الشان مقام
دمقـام جوړول دي دهغه کار
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مفتي کـاريی ولاړوي په زوروزيـر
بـی پوښتنی ئی په ليدوصفت کوينه
بـياڅه کارکوي ښکاره کړه ما ته اوس
په څه شـان ئی بـنيادم ته کړي ظاهره
چه دروح القـدس چرته دئ مقـام
په دنياکی په کروړونـوهـم اظهردئ
هغه ټول دهغه دهرکارقـائلان دي
تکليفاوکړه په ښه شان يی ما ته کړه ظاهره
دعيسـی مسـيح الفاظ دريادومه
چه دروح القد س دئ دری قسـمه کار
چه په هربني اآدم باندی ګناه ثابتوينه
چه په عيسـی بـاندی څوك نه راوړي ايمان
اوهم ګوروزمانی ته لراوبـر
په رښتيا سـره ګڼي ځان ګناه کار
چه دنياتسـلي نه مومي هېڅ لور
ای احـمده دارښتاوايمه تا نه
هميشـه ګڼي خپل ځان کناه کاران
تراره می له زړګي ځنی بـهرکړه
خوپه بل ساعت پاك رب تش رحيم ستائي
له ګناه ځنی بـه مونږبچ شـوصاف
چه ګناه خوغرقـوي بـالکل انسـان

اوکه نوم دهغه شـي دخلکوهير
چه هرڅوك دهغی خوالـره راځينه
احـمدوی ښه ده مګرروح القـد س
ګ اخلي دعيسی مسيح خبـره
څه رن ٔ
اوهم داخبـره کړه په مااعلام
ابـراهيم وی دهغه کارمقـرردئ
په جهان کی چه هرڅومره عيسـايان دي
احمدوی بابـاپوه نه شـوم په خبـره
ابـراهيم ويل غوږکيږده بـيان کړمه
کړئ دئ حضرت عيسی هسی ګفتار
اول دادئ غوږپری کيږده له يقـينه
يعنی خاص ثابـتوي دهغوی عصيان
اوس چه مونږتاريـخ ته وکړويونظر
په دنياکه چيری يوکس په اقـرار
نورهغه کس بـه په هيڅ طريق هيڅ طور
په توبـه ترڅورانشـي پاك عيسـی ته
احـمد وی مسـلمانان د ټول جهان
اوس ته څه وايی په دی کښی ماخبـرکړه
ابـراهيم وی رښتياپه يوسـاعت وائي
يعنی خدای به مونږبالکل کړي معاف
يوداخيال هم چری نه کوي هيڅ شـان
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ليکن دی کښی بـل مددهم پکاريږي
چه ګناه ثابـتوي اوس په يوکس
زړه کښی هم غـرق ګڼي هغه خپل ځان
نه به بـيا په نورووچووعدوښه شـي
اودزړه تسـلي بـيا مومي صحـيح
اوس د روح القـد س وايه دويم کار
بـنيادم ته صداقـت ربـي ښئينه
په څه طورکارونه شـووتری نه عيان
خپل ځان ورکړپه فد يه کی له يوواره
عجيبـه انصاف يی وښايه انسـان ته
لاندی بـاندی ګډوډ کړي دهغه نـيان
ګ ساعت له غرقـوينه
چه ګناه می درن ٔ
په قلبي توبه ايمان راوړي فی الحـاله
صداقـت پری د مسـيح ثابـتوينه
تمام عمرتسـلي کښی وي ممنونه
دزړګي مـی پاتـی ورکه تراره کړه
عدالت ثابـتوي روح القـدس
شوئ دئ ځان پری خبرکړه داسـاعت
نه پوهيږم صاف مطلب ووايه ماته
ابـليس دئ چه ملعون کړئ دئ سبحـان
چه په کوم انسـان روح القـد س راځينه

مګرداکارخوپه تش کوشش نه کيږي
اوهغه مدددی خاص روح القـدس
چه ګناه پری ثابـت کړي هغه انسـان
تش په رحـم دهغه تسـلي نه شـي
بـی له دی چه ايمان راوړي په مسـيح
احـمدوی وښه ده پوه شـوم په ګفتار
ابراهيم وی دويم کارداپاك روح کړينه
يعنی داچه مسـيح راغئ په جهان
په څه شـان ئی دعامي انسـان د پاره
يا له مړونه راژوند ي لاړشـه اآسـمان ته
که ته خيال وکړی اکثرمسـلمانان
مګرهغه څوك چه داسـی خيال لرينه
هغه حال کښی هغه راشي پاك عيسی له
روح القـدس هغه دم ورله راځينه
چه له ځنی لاړشـي ټول شـکونه
احـمدوی ه ريم کارڅه دي راښکاره کړه
ابـراهيم وی دريم دا په انسـان اوس
ددنيادسـرداراوس هم عدالت
احـمدوی دامعما نيك صفاته
ابـراهيم وی چه سـردارددی جهان
په هغه اوس حکم شوئ دئ غرق به شينه
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يواآن کی ئی په هغی شـرمنده کړينه
هغه کس هغه دم پريـږدي هغه کار
سـتامطلب دئ دغه کاربـه خدائ کوينه
چه مطلب لپاره ښکاري عيسـايان
هغه کس چه تش نوم اخلي دعيسـی
وليکن دروح القـدس دئ اظهار
روح القـدس په دی کس کړلواعلام
دعيسی مسيح مريدشـه په هوس
تاسـووايئ دروح القـدس داکاردئ
چه داکاراوس له روح القـدس نه کيږي
چه لرومونږپه عيسـی هسـيح ايمان
ګ کارشـي نمايان
که په داسـی رن ٔ
چه څوك هغه کارکيدونکـئ ووينينه
يقـين وکړي چی داده بـالکل رښتيا
روح القد س وړاندی څه کړي که نه کړي تل
روح القد س زمونږمددکړي له هرحـاله
نن په يوطرف سبـاپه بل څه چل
سبـا نوردهدايت تاته ښکاره کړي
ټول عيسايان خپل لاس کښی سـاتينه
وروسـتنئ تقـريردی وکړه په ښه طور
چه چه مونږزمونږګناه ثابـتوينه

هرګناه په هغه کس ثابـتوينه
وايی پريږده داخوده د شـيطان لار
احمدوی پوه شوم که څوك عيسائي شينه
ګ وينم ډير کسـان
مګرزه هسـی رن ٔ
ابـراهيم وی دامطلب نه دئ زما
مونږته ښکاري دابـالکل دئ درب کار
وجه داچه د مسـيح رښتين کلام
په تاثيردروح القـد س دغه کس
احـمدوی زمايوسـوال په دی ګفتاردئ
ماکړه پوه تاسـوته څنګه معلوميږي
ابـراهيم وی معلوميږي هسـی شـان
هغه خپله هسـی کړئ دئ فرمان
نورهغه بـه له روح القـد س نه وينه
ژريی ياد شـي خاص فرمان دپاك عپسی
احمد وی که عيسايان شي څوك يوځل
ابراهيم ويل احـمد بلنداقبـاله
دمسـيح خبـری ښايي مونږته تل
د کلام بـيان نن ما ته ښکاره کاره کړي
هسی شـان هغه زمونږهدايت کړينه
احمد وی صاحبه پوه شـوم وايه نور
ابـراهيم وی پاك روح داکارهم کوينه
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په اقسام بدۍ له مونږشي خواه مخواه
سبـب داچه پاك خونه يوله ګناه
کله شـك راځي اوزړه کړي زمونږتور
کله ګناه کړودګاونـډي کله دورور
کله نااميده شـوپه بـل څه چل
کله مونږپه خپل اعمال کووتوکـل
ډ يرعصيان کړوله سحـرنه ترماښام
مخالف شـوکله له ربـي احـکام
چه تری مونږبياتوبه ګارشوله يقينه
داتمام په مونږپاك روح ثابـتوينه
چه اآخرهغه بـه موخلاص کړي په رښتيا
پوخ توکل وکړوپه پاك مسيح عيسی
که موقـع کړه چيری پيښه ذوالجلال
احـمد وی په دی وکړم بـه فکرخيال
اوس هم تاسـوروانيږئ ځای دئ لری
مونږبه وکړوبياپه دی نوری خبـری
هم ممنون مسرورستا ددی ګفتاريو
ټولووی دتکليف شـکرګزاريو
اواحمدفکرکښی پاتی شه حيران
له دستي سـلام پس لاړل عيسـايان
هرچيری چه بـه يی په روح خيال زغلونه
لکه ټال په تعجـب کښی ځنګيدنـه
ای تائبه دروح سوال هسی شان ګران دئ
حل کيد لئ هرګزنه شي له انسان،دئ
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