
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 
 ۵۱/۰۷/۲۰۲۲                    انجینر داؤد اڅک

 

 
 اشرف المخلوقات 

 
 

غوښتل مي پر اوسنیو ملي او بین المللي ناخوالو لیکنه و کړم او اوسنئ متمدن اشرف المخلوقات څو ټینګ انتقادي  
وهم، خو لیکنه ډیره اوږده سول. وروسته مي د شعر کمال ته پام سو چي ډیر پراخ مطالب پخپل کوچني چکوشه و

 :غزل کي و نغښتل  وجود کي ځایوي. نو ما هم خپله اوږده لیکنه په الندي کوچنۍ
 

 
 اشرف المخلوقاته: جوړ که داسي یو سیسـتــم
 چي نه جبر وي، نه فقر وي، نه ظلم نه ستـم 

 

 دا مځـــکه اسمانــونه، د دنیــا ټــول نعمتــونه 
 دا هر څه مشتـرک دي، د اغیار او د صنــــم 

 

 مه ګرځه په غرو او اسمانو کي په رازو پسي
 * کــړه، د ژونــد راز په دې جــمو ګرځــه پیدا 

 

 باښــاوي را ټولیـږي پر غوړ الښ د عـدالت 
 جـوړ که پر بنسټ د عـدل، پاک نظام محکـم

 

 لیري کړه اغزي د نفرت، کاږه د غرور بوټي
 و پــاشه د مینـي تخــم، بـاغ جوړ که د زغــم 

 

 نړۍ ده د خوښیــو، نعمتـــونو او شوقونـــو
 و، زړونه که بې غــم را وله ُمسکا پر شـونډ

 

 چي اشرف المخلوقات سـوې په نـــړۍ کي 
 ثابت عقالنیت کــړه، جــګړه الر نده د بـرم 

 

 د خپلـو نازولـو په شان هـر ولس ته و ګـوره
 همدغــه شرافــت دی، همدغـــه ئــې رقـــم 

 

 چي سپک او درونـد دي نه پیــژاند داؤده 
 دې دم  ګــالـه ئې عـذابــونه، له پیړیــو تـر

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
 جم = د نړۍ هنداره  *

 درنښت 
 ۲۰۲۲ -  ۴ -۲۳انجینر داؤد اڅک 
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