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 درویزه او آزاده شاعري؟ آخوند
 (دریمه او ورستۍ برخه)

 

وو چي ال په ټولنه کي خلک د  اچي ولي دوی بیا هم د قافیې او سیالبونو د رعایت کولو الره ونیوله، علت یې داد
ګواکي نوی او د قافیې له . سواد او پوهي هغي درجې ته نه وه رسیدلي چي د نوي او آزاد شعر هرکلی دي وکړي

بنده آزاد شعر د شلمي پیړۍ له دوهمي نیمایي څخه کرار کرار په پښتو کي رواج وموند، او د خلکو غوږونو یې 
پښتانه لوستونکي  نه سو، تر اوسه پوري هم ال زموږ که له حقیقت څخه تیر. ویورو ورو له اوریدلو سره عادت ونی

د آزاد شعر منلو ته تیار نه دي او دغه علت دي چي حتي د نوي نسل شاعران یې ال زیاتره غزل او قافیه لرونکي 
ث د دغه رجحان پخپله درویش درانی د پښتو د نوي غزل د یوه مخکښ شاعر په حی. شعرونه او نظمونه ورته لیکي

 .یو ښه مثال دی
درویزه د غزلو قصیدو او مثنوي په لیکلو کي ستونزه لري ال یې قافیه سمه آزمییلې  آخوندکله چي موږ ګورو چي 

نه ده او ال یې ځان د عنعنوي نظم د لیکلو په خوند پوه کړی نه دی، او له کتاب څخه یې ښکاري چي لیکالی یې هم 
آزاد شعر لیکلو ته، چي له ده څخه یقیناً د نوي مضمون او نوي رنګ تقاضا کوي او تر  نو هغه څرنګه د. نه سوای

درویزه څخه وروسته د میرزا خان  آخوندپه داسي حال کي چي له . دغه وخته یې نمونه قدر هم نسته، زړه ښه کوي
م د نظم په رواني کي ستونزي انصاري او دولت لواڼي په څیر پاخه شاعران هم کله کله په سیالب، هم په قافیه او ه

لري، او ارزاني خویشکی، حتی د اتو سیالبو په نسبتا اسانه او روان بحر کي، د نظم په جوړولو کي کله کله 
او دا به کوم اجتماعي . مشکالت لري، موږ څرنګه له دوی څخه مخکي د آزاد شعر د وجود تصور کوالی سو

درویزه یې د آزاد شعر لیکلو ته اړکړی دی او د قافیو له قیدونو څخه آزاد نظم یې د  آخوندضرورت وو چي یوازي 
 آخونددرویزه زوی  آخوندد . پښتنو لپاره، چي دی وایي دا کتاب یې د هغوی لپاره لیکلی دی، غوره بللی دی

نزي لري او کله کله خو یې کریمداد، چي په مسجع نثر کي د خپل پالر الره تعقیبوي، د اتو سیالبونو په نظم کي ستو
دا هیره وي چي د ده نظم څو سیالبي دی، او یو ناڅاپه یې دهغه شعرخبره تر شلو سیالبونو اړولې وي چي په 

 آخوندالبته دلته د شعر په شکل او قافیو او سیالبونو کي د . لومړي سر کي یې په اتو سیالبونو پیل کړې وي
درویزه په نظم کي  آخوندد . نو د ستونزو خبره نه ده بلکه مسله د مضمون دهکریمداد او نورو شاعرا آخونددرویزه، 

په لومړي سر کي ایران او په وروسته . هیڅ داسي خبره نسته چي هغه دي د شعر په شکل کي د تغییر تقاضا وکړي
ل د حتی د ایران شا عرانو د شعر د شک. کي پښتونخوا ته نوی شعر د نوي مضمون سره یو ځای راغلی دی

لومړی . په پښتو ژبه کي همداسي وسوه. تغییرولو څخه ډیر کلونه مخکي، د شعر په مضمون کي تغییر راوستلی وو
 .په مضمون کي تغییر راغی او وروسته شکل تغییر ورسره وکړ

ل پوري د فارسي ژبه له څه باندي نهه سوو کالو نظم لیکلو او له تبریز او اصفهان څخه تر ماورألنهر، اګرې او بنګا
په دربارونو کي له ګرځیدلو او په شعر او نثر له زرهاوو کتابونو د لیکل کیدلو څخه وروسته ایله د آزاد شعر لیکلو 

په فارسي ژبه کي هم نیمایوشیج، احمد شاملو او . مرحلې ته ورسیدله؛ او په پښتو ژبه کي یې اثرات احساس سول
دوی هغه وخت د . ر د ذوق او شوق په اساس منځته نه دي راغليفروغ فرخ زاد هسي تصادفي او د یوه او بل شاع

آزاد شعر لیکلو ته مخه کړه چي هم یې په لویدیځ کي د نوي شعر د لیکل کیدلو خوند او رنګ ولید او هم یې ولیدل 
ادي چي د عروضو او هجاوو قیدونو نه یوازي د قلمونو څرخیدلو ته خنډونه ایجاد کړي دي؛ بلکه د فکر د بیان از

دوی داسي شعر لیکلو ته ضرورت درلود چي هم د شکل له مخي نوی او لوستونکو ته په .  یې هم کنټرول کړې ده
زړه پوري وي او هم د متن له مخي داسي مطالب ولري، چي د سل هاوو تیرو سویو کلونو په خالف، یوازي مدحي 

یعني . رځني ژوند او سباوون سره اړخ ولګوياو ستایني نه بلکه داسي مضامین ولري چي لږ ترلږه د هغوی له و
آزاد شعر قالب نه لري، یوازینی قالب یې رواني ده . آزاد شعر د ذوق او شوق خبره نه بلکه د ضرورت موضوع ده

د آزاد شعر  لپاره انتخاب کړی . او تر قیامته پوري هم د شکل او هم د مضمون لپاره پراخ میدان په مخ کي لري
مضمون افاده باید دونه قوي وي چي شعر د کلماتو شرنګ او آهنګ ته اړتیا ونه لري؛ او که د مضمون او د هغه 

قوي مضمون سره شرنګولي کلمات او ښایسته ترکیبونه ال هم ورسره عالوه سي نو طبیعي خبره ده چي د شعر 
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او ضرورت له ایجاب آزاد او نوي شعرونه د شاعر له غوښتني او د موضوع له انتخاب . خوند نور هم زیاتیږي
سره سم اوږدیدالی او لنډیدالی سي او دا نو د شاعر په کمال پوري اړه لري چي په آزاد او بې قالبه شعر کي 

 .څرنګه دونه زور او شرنګ پیدا کوي چي د غزل او قصیدې د قافیو او ردیفونو د شرنګ ځای ونیسي
د هغه په زمانه کي او د هغه په زیار کمال ته  دغه راز د پښتو شعر هم د خوشحال خان خټک د ادعا سره سم

خوشحال خان خټک د پښتو شعر په برخه کي د دې ادعا حق لري چي وایی د پښتو ژبي بیرغ ده پورته . ورسیدی
درویزه هلي ځلي نه وای نو د پښتو  آخوندکه څه هم چي که د روښانیانو او . کړی او خلکو ته یې معرفي کړی دی

خوشحاله رسیدلی نه وای او په هغه صورت کي به د خان لپاره هم د دونه پاخه شعر ویل نا نثر او شعر به تر 
 .ممکن وو

دا خبره باید په یاد ولرو چي د پښتو ژبي په کالسیک ادب کي که چا آزاد شعر لیکلو ته ضرورت پیدا کوالی نو 
د مضامینو په دغه غنا، حتی په د دې ادعا اساس د خان هغه شعرونه دي چي، . هغه به خوشحال خان خټک وای

دا چي هغه دا ټول رنګین مضامین، چي له . شلمه او یوویشتمه پیړۍ کي هم هیڅ پښتون شاعر نه دي وړاندي کړي
میني څخه نیولې تر جنګ، تاریخ، نصیحت، د پښتنو تر اجتماعي حاالتو، تصوف او د زمانې د کښتو پورته پوري 

د ده د . باعي قالبونو ته اچولي دي، یوازي  د خوشحال خان په وس پوره وههر څه، د غزل، قصیدې، مثنوي او ر
غني مضامینو لپاره د نظم هر ډول قالب تنګ وو او د دې خبري د کولو حق یوازي ده ته حاصل وو چي ووایي زه 

 .خوشحال چي یګانه وم یګانه یم ال تر اوسه
کریمداد خپل نثر او څو قطعې نظمونه د مخزن په پای کي له هغه  آخونددرویزه څخه وروسته د هغه زوی  آخوندله 

هغه  په لومړي سر کي، د اتو سیالبونو په بحر کي د نظم لیکلو کوښښ کړی دی، خو په . کتاب سره نښلولي دي
 دغه نسبتاً اسانه بحر کي ټکنی سي او داسي ښکاري چي ال د نظم جوړولو په ساده قوانینو نه پوهیږي، او یا به

کریمداد  آخوندمخ کي، چي د  1۵۱د مخزن په . پوهیدی خو، لکه څرنګه چي الزمه ده، تعقیبوالی یې نه سو
 .ملحقات دي، د کریمداد یو شعر را اخلو

 

 سیالبه ۸   ذاکر مذکور لیدلی
 سیالبه ۸   پر انګنړ یې ورختلی

 سیالبه  ۱  د ده له لوري به وانه وړي
 سیالبه 1۱ تللیکه هر څو یې وي سر غوڅ له تنه 

 سیالبه ۸   غافل وایي زه ور پوه شوم
 سیالبه 1۱  دی په پوهه کي هیچا نه دی موندلی

 

 .دغه راز یې په بله غزل کي سیالبونه ګورو
 

 سیالبه ۸     روښان د شاه جمال دی
 سیالبه ۸     کل ظهور یې په کمال دی
 سیالبه ۸     ظهورات که یې ظاهر شه

 سیالبه 11    جمال دی په معنی د دې یو شهی
 سیالبه 1۱    دا جمال له دې جمیله ګوښی نه دی

 سیالبه 1۱   که یې ګورې لکه جمیل هسي جمال دی
 سیالبه 1۱    هم هسي دا جالل جمال سره یو دي

 سیالبه 1۵  هر چه غیر به څه وایي د هغو ګمان محال دی
 

 :یو ځای خو وایي
 

 سیالبه 1۱   انور عالم په کال کښي دوه ځله اختر ک
 سیالبه 1۱  کریمداد بنده په هر نفس کښي دوه اختره کاندي

 سیالبه 1۱    کریمداده برابر پر شرع درومه
 مخ /1۷سیالبه    مخزن  1۱ چري نه وي چه د نهنګ ګذار درباندي ونشي د وړاندي

 :په همدغه مخ کي بل غزل ګورو
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 سیبالبه 1۱    فارغ لره زړګوټی له دنیا نه
 سیالبه ۸     بد محبت دی د دنیا

 سیالبه ۸     د دنیا پیژانده ګران دي
 سیالبه ۱      ُکل محنت دی

 

 :مخ کي خو بیخي خبري د سیالبونو تر شمیر تیریږي 1۷۱او په 
 

 سیالبه 1۱  که ایمان یې سالمت وي تر بهښت پوري به ورشي
 سیالبه 1۱  ولي ډیر عذاب به درشي د دې الري په یانه کښي

 سیالبه 1۱  یا دښنه دي ډیر دي پوشاپوش در پسي دروميد دن
 سیالبه ۱۱ . اې فقیره کریمداده احتیاطي کړه ولي ډیر هم په ایمان باندي یریږه د ارواح او د کالبوت په بیلیده کښي

 

درویزه کالم ته ورته دی څه کوو؟ دا به تقطیع  آخونداوس به موږ له دغه نظم سره، چي د شکل او متن له مخي د 
 آخونددرویزه کالم تقطیع کولو ته ضرورت پیدا کوي نو  آخونداو که چیري د . کوو؟ څو ازاد نظم ته یې برابر کړو
درویزه د وفات څخه وروسته، یا د ده په پاخه عمر کي، د هغه  آخوندکله چي د . کریمداد هم پر موږ باندي حق لري

وارث د پښتو شعر سره دومره نابلده وو چي په سیالب او قافیه یې ګواکي بیخي سر نه خالصیدی او یا یې  زوی او
درویزه په مخزن کي د شلمي پیړۍ د تقاضا سره سم د عصري  آخوندد سم تعقیبولو توان نه درلود نو موږ څرنګه د 

او که چیري دغه وروستي . بي څخه مخکي دهشعر څرک لټوو او ادعا کوو چي پښتو په آزاد شعر کي له انګلیسي ژ
په هیڅ . نظمونه تقطیع او د نوي شعر قالب ته برابر کړو نو ګواکي موږ به له هغه څخه نوی شعر جوړ کړی وي

د کریمداد په نظمونو کي داسي مضمون . دا ځکه چي نوی او آزاد شعر نوي مضمون ته ضرورت لري! صورت نه
او آزاد شعر انتخاب کړو او که یې احیاناً د نوي شعر په شکل ولیکو نو که بد  نسته چي موږ د هغو لپاره نوی

 .ښکاره نه سي لږترلږه نابلده خو به وي

 ولي آزاد شعر؟
که چیري د محترم درویش دراني هغه څو متنونه چي د مخزن څخه یې انتخاب کړي او د ازادو شعرونو نوم یې 

ن متن ته هیڅ مراجعه ونه کړو، نو دا آزاد او نوي شعرونه بلالی سو؟ ورکړی دی، په همدغه شکل واخلو او د مخز
لکه مخکي چي مو اشاره ورته وکړه؛ آزاد او نوی شعر د ذوق خبره نه ده بلکه هم د . زما په عقیده جواب منفي دی

که  نوي او آزاد شعر له ځان سره سمدستي نوي مضامین راوړل او. مضمون او هم د اجتماعي ضرورت مسله ده
یې نوي مضامین راوړي نه وای ښایي په ټولنه کي یې یا هیڅ لوستونکي او اوریدونکي پیدا کړي نه وای او یا به 

ځکه چي د شعر د زړو مضامینو، خط او خال، می او ساقي، زاهد او خلوت، . یې خریداران د ګوتو په شمیر وای
ښایسته شعرونه لیکل سوي وه چي چا په نویو قالبونو یار و اغیار او هجران او وصال په باب دونه زیات او دونه 

مثال څوک داسي هیڅ نوی او آزاد . کي، چي ال غوږونه هم ورسره آشنا نه وه د هغو د اوریدلو حوصله نه درلوده
شعر نه سي ښودالی چي په هغه کي د استینجا د شرایطو، د جمعې د ورځي د لمانځه د ثوابونو، د جنازې او فاتحې 

په نوي . ، له ګاونډیو سره د ښه سلوک او د غزا د ښیګڼو او د شهید د مرتبې په باب بیان پکښي سوی ويد آدابو
شعر کي به شاعر هر ګړی په خپله ټولنه کي اوسي، د هغوی غوښتني به اوري او احساسوي به یې د خلکو رنځ او 

وي او د حاذق او هوښیار طبیب په حیث به  پسرلی او ژمی به یې له خپل چاپیلایر سره. کړاو به پخپله ورسره ګالي
دا خبره مو باید په یاد وي چي نوی شعر د نوي مضمون . کرۍ ورځ او هر ګړی د خپل ناروغ سر ته ناست وي

محصول نه دی، بلکه په شعر کي د قافیو د بندونو د ماتیدلو څخه مخکي په زاړه رنګ پیل کیږي، خو نوی مضمون 
نوی مضمون وینو  چیري چي نوی او آزاد شعر وینو هلته به حتماً . ی ورسره راځيد نوي شعر محصول او یو ځا

 . به نوی شعر ورسره اورو او چیري چي نوی مضمون وینو ضرور نه ده چي حتماً 
د افغانستان په پښتو ژبو شاعرانو کي مرحوم ګل پاچا الفت د خپل ټول شعر محتوا نوې کړه او چي هر څه یې 

هغه په شعر کي له ټولو زړو مضامینو سره خدای په اماني وکړه؛ خو . اجتماعي شرایطو انعکاس ووولیکل ټول د 
داسي ښکاري چي د شعر له زاړه فورم او قید څخه یې ځان نه سو خالصوالی او یا یې ښایي نوی شعر پر مذاق 

او د ده وګړي به یې هرکلی ونه  یبرابر نه وو؛ او په دې پوهیدی چي نوی شعر ال د ده په ټولنه کي د زغملو نه د
هغه د دې کار لپاره د لنډو ادبي نثرونو میدان غوره کړ او په دې نثرونو کي یې داسي څه ځای کړل چي تر . کړي

مرحوم بینوا د شعر شکل او . دغه وخته یې چا په افغانستان کي، په دغه ښایست، چنداني ساری نه وو لیدلی
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په اخترونو کي د یتیم پوښتنه وکړه، هغه په زیباک کي د هغي ښکلي سره  هغه. مضمون دواړو ته تغیر ورکړ
یې نیمه « غلی شانته انقالب دی بدلوي د زمانې رنګ»اوښکي تویي کړې چي له نیستیه یې نیم وجود لوڅ وو؛ او 

ب او قافیې خو د پښتو شعر ال هم د سیال. پیړی په ټول هیواد کي د ادب، سیاست او ذوق په محفلونو کي وشرنګیدی
د  او یا یې ځکه خریدار نه درلود چيال په ټولنه کي د نوي او آزاد شعر د زغملو توان نه وو . په قالب کي پاته سو

 .آزاد نظم لیکل د عنعنوي منظوم کالم پر حریم باندي ناروا حمله ګڼله کیدله
ولوي په مثنوي اوبه کړي وې؛ او خلکو سواد په پنج کتاب او ګلستان کي زده کړی وو او د فکر کروندې یې د م

له غزل، قصیدې او . چاچي د هوښیاری دعوه کوله د آزمییني میدان یې د بیدل په اشعارو پوهیدل او تحلیل وو
هغه . دا چوکاټ سلیمان الیق مات کړ. مثنوي پرته آزاد او نوی شعرنه چا پیژاند او نه یې شاعر ته مخ ور اړاوه

داسي ښکاري چي له هغه سره د . خو په ټوله الر کی یې نوی شعر زمزمه کاوه سالنګ ته کلنګ ورسره واخیست
اوریدونکو چنداني خیال نه وو او په دې خبري باوري وو چي د ده نوی شعر به که نن نه وي سبا به ډیر زیات 

 :هغه په دغه حال کي یوه نا آشنا نغمه زمزمه کوله. اوریدونکي ولري
 

 دا څه آواز دی؟
 دی؟د چا نیاز 

 پرده د ساز دی
 او که اعجاز دی؟

 نغمه شراب دی زه شرابي یم
 یا زه کباب یم دا کبابي ده

 

خو که د سلیمان الیق شعرونه، چي تقریبا ټول یې نوې محتوا او نوی رنګ لري، د نظم په ترازو کي وتلو نو د 
زادو، خو له شرنګه ډکو، شعرونو د دې معني به دا نه وي چي هغه پر خپلو آ. منظومو شعرونو پله به یې درنه وي

باندي پښیمانه دی بلکه په ټولنه کي، ال هم، د هغه د نویو آزادو شعرونو د اوریدلو او خریداری حوصله نه وه پیدا 
 . سوې

په څنګ پاته وه، داسي ټکان وخوړ  د ثور له کودتا سره د افغانستان ټولني، چي د نړی له انقالبي تحوالتو څخه نسبتاً 
له دې ټکان څخه د شاعرانو حساس زړونه تر بل هر چا ډیر متأثرسول . خپل ټول تاریخ کي یې نه وو لیدلیچي په 

 .او د اسحق ننګیال په څیر زامنو یې، تر هر چا دمخه، د ژغورلو لپاره میدان ته ودانګل
 ښکاري ته 

 

 اې ښکاري آشنا درته سالم کوم
 پریږده چي دا سپیني مرغی والوزي

 جوړې جوړې ګلونه شيوالړی شي 
 ښکلي شي ښایسته شي امیلونه شي
 واخلي په وزرونو کي تنکي بچي

 وموښي سینو کي ګاللي بچي
 سپیني سرې مښوکي زرکني بچي

 !پام کوه
 !پام کوه ماشې ته ګوتي مه وروړه

 اې ښکاري آشنا درته سالم کوم
 پریږده چي دا شنو جلګو کي وځغلي

 پیغلي د هوسیو د دامان په لور
 واړوي پیکي د شنه آسمان په لور

 وخاندي را تاوي شي مستي وکړي
 ورغړي نخرې وکړي خوښي وکړي

 !پام کوه
 !پام کوه ماشې ته ګوتي مه وروړه
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 اې ښکاري آشنا درته سالم کوم
 پریږده د غنچې په لمن پریوځي

 زموږ د کلي باغ کي د سپرلي بلبل
 زموږ د خمارونو شرابي بلبل

 وکو وبوليپریږده چي په سرو مش
 زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود

 بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود
 ځمکي ته د وریځو بارانو سرود

 !پام کوه
 پام کوه ماشې ته ګوتي مه وروړه

 اې ښکاري آشنا درته سالم کوم
 ګوره دا بې ژبي مرغان مه وله

 نه یې چي کوم ووړ بچی بې موره شي
 ته هم ګوره پالر یې او بچی لرې

 له لور ښایسته زوی ګاللی لرېپیغ
 !نو

 اې ښکاري آشنا درته سالم کوم
 ! پام کوه ماشې ته ګوتي مه وروړه

 

د کوټي اوسیدونکي افضل شوق، چي د ځوانیمرګ ننګیال په څیر یې زموږ سره ډیره بې وخته خدای په اماني 
کي ورسره یووړل، په قافیه لرونکو او  وکړه، او د اسخق ننګیال په څیر یې ډیر نا ویلي رازونه او کالمونه په زړه

سړی چي . آزادو شعرونو دواړو کي غښتلی وو، خو داسي ښکاري چي د آزاد شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده
د هغه د آزادو شعرونو د مضامینو رنګینی ته ګوري نو ویالی سي چي که عمر وفا ورسره کړې وای پښتو ژبي ته 

 .به یې ډیر څه ورکړي وای
 

 قلم
 که خبري کړی السونو

 نو به ومنمه دا هم
 چي یې نسي ړنګولی

 د بخت کرښي له اورغوي
 نه د وخت سیلۍ بادونه

 نه د اوښکو سیالبونه
 نه باران باران ُچړتونه

 الکن بیا هم په تندي زما
 سي راغونډي یو څو ګونځي

 چي قلم ووینم کله
 په درو ګوتو کي د  آ  الس

 چي په کښلو د څو ټکو
 وي را بدلوي تلبدل

 لیکل سوي قسمتونه
 

د محمود ایاز په دې آزاد شعر کي، د پخوانیو نظمونو او شعارونو په خالف، له خپلي خاوري او ټاټوبي سره په 
 .څومره رنګینه او لنډه توګه د زړه خواله سوې ده
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 یو ځل! خاوري
 

 یو ځل! خاوري
 د صداقت په مقدسه سپاره باندي السونه کښیږده

 قسم وخورهاو 
 ستا د مړاوو ماښامونو په سر
 چي ستا په غیږ کښي زموږ
 څومره سندري مړې شوې

 او د خوږو خوږو شیرینو هیلو
 څومره کوتري وسوې

 یو ځل! خاوري
 د صداقت په مقدسه سپاره باندي السونه کښیږده

 ستا د کوڅو له ویریدلیو دیوالونو نه
 پوښتنه وکړه

 رښتیا رښتیا ووایه
 کښيپاس په فضا 

 تا زمونږ
 د سویو سویو وجودونو لوګي

 چرته لیدلي نه دي؟
 که دا رښتیاوي

 !بیا زما شیریني خاوري واوره
 تا څوک نیولی نه شي

 زموږ د شهیدو اندامونو ایرې
 به نور زمري زیږوي

 .ستا د بقا دپاره
 

د دې ټولو مثالونو او خبرو څخه مطلب بیرته دا دی چي زاړه قالب او قافیه لرونکو نظمونو ته نوي مطالب ور 
لویدالی سي او لوستونکي به هم ولري؛ خو که زاړه او تکرار سوي مطالب نویو او آزادو شعرونو ته ور ولویږي 

د نوي شعر لپاره نوي مطالب د وجود . ونه لرينو نه یوازي دا چي شعر به بدرنګه راسي بلکه د لوستلو سړي به 
 . لپاره د روح په اندازه اهمیت لري

درویزه کالم لکه څنګه چي دی او دا سوونه کلونه همداسي پاته دی، په همدغه شکل اخیستل سوی او  آخوندکه د 
زه په دې عقیده . هر ډول تبصره ورباندي سوې وای نو دونه اوږده بحث ته به هیڅ ضرورت نه وو احساس سوی

ړو چي زړې نسخې لکه څرنګه یم چي د خلکو څخه د الرو ورکیدلو د مخنیوي له پاره خپل ټول وس پر دې تمام ک
زیات ځوانان د خپلو مشرانو او استادانو د خبرو او لیکنو تر اغیزې الندي  ځکه چي ډیر. چي دي هغسي نقل کړو

راځي؛ په هغو بشپړ باور کوي؛ کالسیک متنونه یا په الس کي نه لري او یا د حقیقت د معلومولو لپاره هغوی ته د 
 .خبره تر ډیره وخته یا تر ابده همداسي ګونګه او ګمراه کونکې پاته سيمراجعې ضرورت نه احساسوي، او 

 پای


