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Abstract 
The subject of my research is to study style. This subject was  introduced  during  

a scientific conference in the conference hall of the Academy of Sciences of the 
Islamic Republic of Afghanistan. In the conference the emphasis was laid upon the 
fact that style can impact an individual, but it is not feasible to imitate exactly. The 
types, elements and  duties well as its  field have been introduced. The emergence 
of new style and its period were also discussed in the conference. 

 

 چې دا نور شاعران کاندې هغه نه کا

 رحمن کړی نوی نوی اجتهاد دی

 )رحمان بابا(

 یا:

 د میرزا دېوان به ښه و ولې درېغه

 وحشي الفاظو ده کړ ویران شعر په

 )پیرمحمد کاکړ(

  لنډیز
په دې علمي ــــــــــ لیړنی ه لی سه کې د بک  او بک  پوهسې په بیابیلو نواوو باندې لیړنی  بح. شوی دی  په 

دې کې دا لرګسده شوې ده چې بک  او بک  پیژندنه په یوه ادبي او شعري لی سه کې د بڼې او معسا دواړو له مخې 

دای شي  د دې تر لسګ  د ادبي او شعري بک ونو د بیلښت ابابي ټ و  ته  هم اشاره شوې ده او په کې ارزول کی

 لرګسده شوې ده چې د کومو الملونو له مخې، یو بک  له بل ادبي بک  نه جا کیدای شي 

 سریزه
اړوندو   په دې مقاله کې د بـــــی  او بـــــک  پیژندنې علمي پیژندونه وړاندي شـــــوي او په دې مو ـــــو  پورې

چې د لی وال  ډېر ښـــه بـــک  هغه دیمفاهیمونو باندې علمي لیړنه شــــوې ده  په دې نکره رچا اچول شــــوې ده چې 

د کلماتو د لی سې ټول لفظي او معسوي اړنونه، ل ه:  مف وره، په ښه توګه بره تمثیل کړی شي  د بک  په پیژندنه کې

لفظي او  انتخاب ډول، د جملو جوړښـــــــت ارز، نیال، مف وره، ان ورونه، ت یه کامونه، وزن، د غوراوي او د 

مربــته وړ او هره بله ژبسۍ ځانګړنه، د یوه ادیب او شــاعر د لی سې او بــک  په پیژندنه کې ابــتعمال  صــسایعو معسوي 

 کولی شي 

 موخهد څېړنې 



ه، د شــاعر او ادیب د ملم نښــه ده او د بــک  مو ــو ، په هره ادبي او شــعري لی س ده  پیژندنه علمي د بــک   

پورې اړوند بح. دی  دلته ده چې د هغو د ش ل او مضمون د  ېشخص او د هغه په شعري او ادبي بریاوو او بلیق

باید د لیړون ي  ځانګړنو د معلومولو نکره رامس ته کیږي اوهرلوک چې کله ادبیات یا ادبي بک ونه مطالعه کوي،

 ال د لی سې په بک ي ځانګړتیاوو پوه شي او لی و

 مبرمیتاهمیت او د څېړنې 
د بک  مسئله، یو شمیر پوهان  د کره کتسې اصطاح بولي او ځیسې نور لیړون ي یې، د ادبپوهسې د مو وعي 

د دې مو ـــو  د لیړنې اهمیت او ارزښـــت په دې کې دی  چې دا  وېش له مخې په ادبي تیوري پورې مربواوي  

بــک  په اصــل کې  یوه مقوله او بــک  پیژندنه، د بشــر پوهسې یوه لانګه ده  دا مو ــو  په ښــانه شــي چې ټ ی رو

مهمه  بلل شـــوې  هادبپوهسه کې هم یوه علمي او ژوندۍ مســـئله ده چې د تاریه په او دو کې، د ادبپوهانو له نوا ډېر

نه ډک علمي بح. هم ور باندې شوی دی   له دې امله ویلی شو چې بک  پیژندنه، د نوم ورکو او له بې باري اهمیت 

ادبي او شــعري ارارو په تشــخیص او پیژندنه کې وړ مربــته کولی شــي او په دې برنه کې حا په حقدار باندې بــپارلی 

 مګر هو به هو د تقلید وړ نه دی بک  اغی  لرالی شي،  په دې لیړنی ه مقاله کې به دا  مو و  روښانه شي چې شي  

 پوښتنېد څېړنې 
 ـ لوک د بک  لښتن بللی شو ؟۱

 ـ د بک  د رامسځ ته کیدو، پیدایښت او پایښت لپاره، ډېر ارزښتمن ټ ی کوم دی؟۲

 ـ د بک  توکي، ډولونه، دندې او باحې کومې دي؟۳

 ـ بک  لسګه تج یه کوالی شو؟۴

 کیږي؟ـ نوي بک ونه له ونت رامسځ ته  ۵

  ې میتودڅېړند 
 میتود لخه کار انیستل شوی دی  تشریحي ـ تحلیلي په دې مقاله کې له

 اصلي موضوع

بــک ، په حقیقت کې د شــاعر او ادیب، د ژبې او لی سې اریقه، طن، ارز، ابــلوب او الره  ده  او دا د بــک  هغه 

کارول شوي هم دي  هغه پوهسه چې په هغې معادل اصطاحات دي چې د تاریه په او دو کې، د بک  پر ځای باندې 

کې، ټول بـــک ونه تر مطالعې الندې نیول کیږي، هغه بـــک  پیژندنه بولي  دا لانګه، د ټولسې، نړۍ او ژوند په اړه، د 

شــاعر او ادیب په اطادې او برداشــتونو نکرې کوي او د بشــري علومو په ټولو برنو کې یې، ارزښــت دابــې رابت دی 

 ړیو په پوړیوکې، پوهان پرې غږېدلي او نپل پیژند یې، له نورو پوهانو بره شری  کړی دی چې د تاریه د پی

لی والي( ارار، د بک  په اړه، تقریکاً ) عمید( او د ابتاد ګل پاچا الفت )پښتوـــــــ پښتو تشریحي مامور(، )طرهسګ

ویلي کول او کالب کې اچول د بک  حقیقي معسا بره یا بپین زر »تعریف وړاندې کوي او هغه دابې دی:یو ډول 

 (۱«)دي  مجازاً د بیان او اظهارناص ارز ته بک  وایی 

بک ، عربي اصطاح ده  په » لورم ټوک( کې دابې لی ل شوي دي:د بک  په اړه، په)اریانا دایرة المعارف (، )ل 

هغه ځانګړې الره ده چې  لغت کې یې معسا، د طل  او بـــپیسو زرو ویلي کول او په کالب کې اچول دي  په اصـــطاح کې،

شـــاعر او لی وال پرې نپل ادراک او احســـار بیانوي  بـــک  یوه شـــخ ـــي الره ده او م تب د لو بـــک ونو مجموعه 

جوړوي  اربـــتو عقیده درلوده، چې په نړۍکې د ارارو په شـــمیر بـــک ونه هم شـــته دي، نوموړی نظر تر نسه پورې ډېرو 

 ( ۲) «ادبي لیړون و را انیستی او را انلي یې 

د عربي د بک  په مقابل کې اروپایان د بټایل اصطاح کاروي چې د التیسي ژبې له )بتیلور( لخه انیستل » 

شوې ده او بتیلور هغه اله وه چې تیره لوکه یې درلوده او د هغې په وبیله به، پر مومیایی تابلوګانو باندې لی سې 

 ( ۳« )کیدې  

راغلي دي: بک  د کلماتو هغه ترتیب ته وایی چې په نورا ښه ډول د  د انګری ي ژبې په یوه ادبي مامور کې»

لی ون ي انفرادیت، مف وره او ذهسي مراد لرګسد کړي  بـــک  د دوو توکونو له ترکیب لخه جوړېږي : مف وره او 



ــــ اندیویدوالټي(  هر کله چې په بشري ټولسه کې، هی  له هم دوه تسه عین شخ یت نه  د لی وال انفرادیت)شخ یت ـ

لري، نو ځ ه مو   عین بـک ونه، نه شـو موندلی  حتی د یو بـړي شـخ ـیت هم په مختلفو ونتونو او جا شـرایطو 

ټیپولوجي کې یو ډول نه وي  له دې امله، هغه انفرادي بــک ونه چې د یوې کته ګورۍ الندې راځي، په نســکي ډول د 

ې لوبتون ی یې درک کوي، یواځې لی ل شوې مف وره د معیارونو په ابار مطالعه کیږي  په یوه بک  کې، هغه له چ

 (۴« )نه ده، بل ې ځیسې نورې  مسي اشارې ور بره شته چې د لی وال د شخ یت بیلوون ې نښې ګڼل کیږي 

زمو  نوي لی وال او شاعران د بک  د ناوندېدو اندېښسه لري، نو دا د اندېښسې نکره نه ده  کله چې لی وال، »

شــاعر، نو په نپله د بــک  ناوند شــي  د نپلې لی والۍ او شــاعرۍ پر پرمختګ ط ر په کار لی وال شــي او شــاعر، 

ــــــسه یې وي چې دېوال به  دی  دا ل ه چې چا ټول ودانی  توکي چمتو کړي وي او لګیا وي دېوال جوړوي، نو اندېښ

 (۵« )لوړ شي که نه  دېوال به لوړ شي که نه، نو دېوال به نه شي، کو  و و او کسدې کپرې 

په پښتو ادب کې مو  وایو چې یو شخص د یوه بک  ناوند وي  بک ونه مو  د اشخاصو له مخې پیژنو چې دا 

د طاني بک  دی، دا د بیستاني  نو په نوره نړۍ کې یو کس د لو بک ونو ناوند وي او د مو و  له بدلون بره 

یې لی ي، نو که ادبي لی سه کوي، بیا د الفاظو  بک  بدلوي  که ن اب ته له لی ي، نو په ډېره باده او پرې سده ژبه

جادوګري ته هم ګوري  په ن ــاب کې، د علم نویو زده کوون و ته مخااب یو، نو په  ادبي لی سو کې، ادب لوبــتو 

 (۶« )پخو لوبتوالو ته، نو چې لوبتون ی مو بیل وي، په کار ده چې د لی لو په ارز کې مو هم توپیر راشي 

پیژندلو لپاره، د هغه تج یه اړیسه ده او باید ولیدل شي چې په جوړښت کې یې کوم کوم توکي  د بک  )ابلوب( د

د ادبي ابــلوب لومړني توکي د نپل ع ــراو )) شــامل دي  ) ادب یړنه ( کتاب کې په دې اړه دابــې راوړل شــوي دي:

هغو اړی ه له ژبې بره ډېره ژوره ده، پیر ځانګړتیاوې دي  همدا ځانګړتیاوې له ژبې او بیان دواړو بره اړی ه لري  د 

ــــــلوب دویمه اریقه هماغه د  په هغو کې د ونت م اج، ټولسی  حاالت او مومي ځانګړتیاوې ډېر لوی الر لري  د اب

هر ماشــوم په نوي چاپیریال  یو شــان روزي، نو )بچیان( شــاعر او ادیب ګوښــې اریقه ده  مور نپل ټول اوالدونه

اغی  مسلو تر لسګ د هغې اظهار په نپل اندا  بیل م اج لري  ططرت یې د چاپیریال دکې د روزنې تر لسګ ځانته 

 کوي 

 (۷) ((د ابلوب په تش یل کې یو بل درېیم توکی هم شته او هغه د ادب مواد دي 

ادب د شخ یت اظهار دی  په همدې توګه دا هم  ))په ) ادب یړنه( ارر کې پر دې ټ ي هم ټیسګار شوی دی چې: 

ې ابلوب په نپله هم د لی وال د شخ یت ښ ارندوی دی، ځ ه چې ښه ابلوب له ت سع او بیس اره پاک ګورو چ

 (۸) ((او ططري وي  له همدې امله دا د لی وال د دماغ هیسداره ده  

 د دې لپاره چې بک  ښه وپیژندل شي، نو ډولونه او باحې یې هم در پیژنو  

ـــره په دوه ډوله دی:   ـــلوب له لویه ب ـــلوب  لومړی یې په هره لی سه کې ګد وي او دویم یې ))اب انفرادي او ګد اب

انفرادي وي ، هغه لی سې چې د یوې بیړنۍ مونې لپاره تخلیقیږي، هغه په ګد ابـــــلوب کې راځي  دلته د یوه کس له 

ــــــي کتابونه، معلوماتي ادب، ورځپاچه لی سه، ک اروباري انفرادي تجربو نه د ډېرو اطرادو تجربې په کارېږي  درب

بایسسي علوم یې مظهر دي  هغه د زیار او زحمت په ګاللو البته راځي  که په هغو کې د  سفه، تاریه او  لی ونه، طل

انفرادي انداز لی سه انتیار شـــــي، نو مق ـــــد له مس ه ځي، نو کله چې په ادب کې ابـــــلوب یادوو، نو مطلب مو ګد 

ې د تهذیکي او ادبي روایاتو تر لسګ د یوه ادیب ګوښی انداز ابلوب نه، بل ې هغه انفرادي ابلوب دی چې په هغو ک

هم ولیدل شـــي  انفرادي ابـــلوب د یوه انفرادي شـــخ ـــیت غوښـــتسه کوي  رون ابـــلوب د یوه انفرادي شـــخ ـــیت 

ښــ ارندوی وي  له همدې امله د ابــلوب په رغونه کې، ل ه نور توکي د رامس ته کوون ي شــخ ــیت هم بــتر نقش 

 ( ۹) ((لري 

اځو د بک  باحوته  د بک  باحې نهه دي  د ) بک پوهسه( ارر دغه نهه واړه باحې دابې  معرطي کوي اور ر

ـــ بیمه یی  واحد بک  ۱ )) : ـــ ملي بک ۲ـ ـــ په یوه ناصه مرحله کې د یو ملت د بک  مشترکه ن وصیتونه ۳ـ ـــ د یو ۴ـ ـ



ـ د یو ارر د ۷ـ د یو ارر بک  ۶ناصه دوره کې ـ د یو لی وال طردي بک  د لی والۍ په یوه  ۵دریځ م تب یا نهضت بک  

 (۱۰) ((ـ د یو ارر بک  چې پر ټولو یادو شوو ښ اپوهسی و پوړیو باندې اغی ه کوي ۹یوې برنې بک  

ــــــک  او م تب د توپیر په اړه، ګټورې لرګسدونې کړې  لیړنپوه عکدهللا بختاني ندمتګار، په یوه تقریظ کې، د ب

یو شـمیر لیړون ي کله نا کله د م تب او بـک  طرا او توپیر او د هغو تر » کښـلي دي :دي، هغه په دې اړه، دابـې 

مسځ مسابکتونو ته نه ځیرکیږي او بړی ط ر کوي چې دغه کسان ددغو دواړو تر مسځ طرا نه مسي، نو ځ ه یو د بل 

ـــــې ـــــره بیل مفاهیم دي چې نپلو کښ ـــــې حال کښـــــې چې دا دواړه نو ب ـــــتعمالیږي  په داب د عموم او (( پر ځای اب

 نسکت لري  په دې معسا چې م تب عام او پراخ دی او بک  ناص او محدود  ))ن وص

یو م تب په عین حال کښــې بــک  هم وي، مګر هر بــک  م تب نه وي  که دا نکره لږه نوره هم لرګسده کړو، 

اوند دې، د م تب نو به ووایو چې، هر لی وال او شاعر نپل بک  لري، مګر دا  روري نه ده چې هر د بک  ن

ناوند هم وي  په دې برنه کې د بک  د ناوندانو برنه او برنوشت دغسې وي، چې د دوی له ډلې لخه هر یو یا 

ــــــک »د یوه م تب پیروان وي او د هغه نپل  یوه برنه وي او یا د هغه په نپله یو « عام م تب» د یو « ناص ب

 ترې جوړېږي  ))م تب (( ، عامیږي، پیروان پیداکوي او یوناص بک  ایجاد وي او بیا یې د نفوذ دایره پرانیږي

ناوند دی چې له پخوانو « ناص بک » ښه مثال یې په نپله نوشحال نان دی  هغه په نظم اونثر کښې د نپل 

له پیروي او تداوم نه یو ادبي بهیر مسځ ته راغلی او ددغو « بــــــک » نه زیات توپیر لري  د نورو له نوا، د هغه د

ترې جوړ شــوی دی، نو د نوشــحال نان بــک  د نوشــحال نان م تب هم « م تب» یروانو د پیدا کیدو بــرهډېرو پ

  «دی، مګر د هغه د م تب د یوه پیرو بــک ، په نپله د هغه بــک  نو دی، مګر م تب یې بیا د نوشــحال نان دی 

(۱۱) 

او د هغه لیره زمو  په ذهن کې له دې امله ویلی شــــو چې بــــک  د شــــاعر او ادیب، د لی سې الره او ارز راښــــیی 

مجســــم کوي  په اصــــل کې، بــــک  د لی وال لیره ده،نو د ډېرو شــــاعرانو او ادیکانو په  هسري ارارو کې، د ګڼو ط ري 

 عساصرو په ت رار بره، د ادبي م تب  نکره مطرح کیږي او په دغه ځای کې ت رار ډېر اهمیت پیدا کوي 

شاعري لخه د  \ده بک  د دوو شیانو ټولګه ده  له لوبتې ټولې لی والياور چې دی د بک  ناوند شو، د »نو، 

ده د انیســـتې اغی  او له هغې بـــره د توپیر  د هر چا د بـــک  د ورته والي او توپیر دا دوه وزرې وي، نو بسســـ  

د پ ې انیســتی اغی  دی  که یو شــاعر یا لی وال رنګ وانخلي، نپل بــک  نه شــي جوړوالی  د نورو بــک ونه مو 

 (۱۲) «نپل بک  پر توپیر او ورته والي پوه کوي  له دې امله یې هم لوبت  رور دی 

په ادبي بــک  کې د کلماتو غوره والی، ان ور جوړونه، د جملې جوړونه، د شــاعر او ادیب ط ري دریځ، ذوا، 

ابتعمال راښیی او د  ځان ښودنه او یا د وامعیتونو په تفسیر الر پورې کوونه ټول هغه له دي چې د لی وال د ژبې

بک ونه، زیاتره شخ ي او طردي جسکه لري  که لوک د  بره ډېره اړی ه لري، نو ادبي  هغه له شخ ي ځانګړنو 

نورو په بـــک  لی سه کوي، د ادبیاتو په تاریه کې د ځان لپاره د پښـــې ایښـــودلو ځای نه پرېږدي  دلته د پښـــتو هغه 

کولې، نپلې یې له یاده ووتې  له دې امله، ادبپوهان، د طردي بــک   نامتو نکره رایادېږي چې کاغي د زرکې پیښــې

 د ابتقال په ارزښت مایل دي 

د م تب لغوي معسا، د لی  ، زده کړې او ښـــــوونې او روزنې ځای دی او د ادبي م تب اصـــــطاح د هغه پراخ 

 سې یا ویسا له ګدون لخه مس ته ادبي  بهیر او الرې لپاره ابــــتعمالیږي چې د زیات شــــمیر شــــاعرانو او ادیکانو د لی

راغلی وي  په اصــــل کې ادبي م تب، د هغو نظریو، ادبي او طرهسګي ځانګړنو ټولګه ده چې د یوه یا لو هیوادونو 

شاعرانو د یوې  بیابي حاالتو په بهیر کې  رامس ته شوې وي  دغه ځانګړنې، د لی والو او  د طرهسګي، ټولسی و او 

او مشــترکې وي، د نپل ع ــر تف ر او ارمانونه مسع ســوي، هغه ډله یی  بــک  دی او ډلې په ارارو کې بــره ګدې 

  «هغه د زمانې غږ دی  په دې ډول، د نورو شاعرانو او لی والو له تخلیقي ارارو لخه د توپیر او بیلتون بکب ګرځي 

(۱3) 

 د ) بک پوهسه ( اررد بک  دندې دابې را پیژني :



په مشخ و لفظونو کې ایدیا یا مف وره لرګسدوي او په بار بار ت رار بره د یو  د بک  یوه دنده دا ده چې  ۱)) 

 لی وال ځانګړتیاوې ښیي  له دې الرې د یو لی وال د لی سې ارز، اریقه او روش لرګسدېږي 

بـــــک  د یو لی وال یا هسرمسد میتود او لید لوری راښـــــیي  له دې الرې کولی شـــــو چې د یو لی وال عیسي او   ۲

 نظر، ط ر او نیال لرګسد کړو ذهسي 

د بک  بله دنده د هسري ترکیب هستول دي او د یو ارر شته والی او بقا د یوې کاملې او ټاکلې ټولسی ې پدیدې   ۳

 په توګه تضمیسوي  بک  د یو ارر د ټولسی  موجودیت له عواملو لخه دی او د هسرمسد ټولسی ه تګاره ټاکي 

بک  پر لوبتون ي باندې ښ اپوهسی ه اغی ه کوي  بک  د هسر د اغی ناکۍ له عواملو لخه دی  نل و ته د   ۴

 ایدیالوژۍ او عاافې له الرې ښودنه کوي او د لوبتون و په باب د لی وال دریځ معلوموي 

اړی و بــره دابــې  بــک  هسري عسعسې ته یو نوی واحد بسســ  برابروي  دغه دنده له هسري متقابلو اغی و او  ۵

تعلا لري چې د هسري ارر ځانګړی رغښــت چې یو ټاکلی شــخ ــیت او ټاکلی ع ــر یې تثکیتوي، وبــاتي  بــک  د 

 هسر د ودې له عواملو لخه او د هسرمسد د مخ ې تګ  امن دی 

ــــخ ــــیت، د هغه د  ــــي دنده د یو لی وال د طسي او ځاني ش ــــاب ــــک  اب له دې ټولو لخه دا لسدی  راوځي چې د ب

ورې، ذوا او د نظریې جوهر لرګسدول دي  د بــک  له الرې کولی شــو چې د یو لی وال د لی سې لید لوری، د مف 

 (4۱) ((هغه د لی سې بیابیل ارزښتونه او هسرمسد ابتعداد لرګسد کړو  

اړه ډېرې لرغونې یادونې چې د بــــک  او د هغه د معادلو اصــــطاحاتو په »اور راځو، د بــــک  تاریخي بهیر ته :  

ویسو، هغه د هغو لی سو په ترڅ کې دي چې د لرغوني یونان په کتابونو او نطابو کې راغلې دي  اپاتون بــــــک  هغه 

کیفیت ګڼلی دی چې په ځیسو ادبي ارارو کې شته او په ځیسو کې نشته دی  ددې طلیسوف د نظریو پر بسس ، بک  د هغې 

وي  په دې ابار، هغه شاعر او لی وال د بک  ناوند دی چې بشپړې همغږۍ لرګسدوی دی چې د لفظ او ط ر تر مسځ 

ــکه او د بیان بــمه، عالي او غوره الره ولري  نو اربــتو د اپاتون شــاګرد دا باور درلود  د نپل ط ر د بیانولو لپاره مساب

بـره ورته  چې بـک ، په حقیقت کې د بیابیلو عواملو مح ـول دی چې په یوه ارر کې را ټول شـوي او هغه یې له نورو

 (15) «ارارو لخه را جا او لوړ کړی دی 

په حقیقت کې، په نړۍ کې، د شــاعرانو او لی والو په شــمیر بــک ونه شــته، چې ګڼون یې ابــانه کار نه دی او په عامه 

 معسا، هر انسان د ویسا او لی سې ځانګړی بک  لري 
د طرانســـــوي اکیعت پوه )بوطون( له نوا  د رنســـــان په دوره کې چې د بـــــک  لومړنی او دمیا تعریف وشـــــو، هغه»

وړاندې شــــــوی دی  نوموړي لرګسده کړه چې بــــــک  له هغه نظم او تحرک لخه عکارت دی چې وګړي یې په نپلو 

 ط رونو کې رامس ته کوي 

دې بهیر تر اتلســمې پیړۍ پورې دوام وموند او په هغې کې د یوه بــک  عساصــرو ته ډېره پاملرنه وشــوه  په دې 

ډېر تاوده بحثونه شـــــوي او د لی والو او ویساوالو له نوا ډېر تعکیرونه او پیژندنې وړاندې شـــــوې دي  که برنه کې، 

له هم، په ځیسو کې لږ او ډېر انتاف هم تر بـــترګو کیږي، نو باید ووایو چې دا لږ توپیرونه له شـــخ ـــي بـــلیقو، 

شتونو، د کلمو او اصطاحاتو د انتخاب له مخې دي    په اریان ا دایرة المعارف کې لی ل شوي دي چې بک  د بردا

یوه ادبي ارر له ځانګړنو لخه عکارت دی، چې هغه له نورو مشــابه ارارو لخه را بیلوي  بــک  یوه ځانګړې الر ده 

 چې هر لی وال او شاعر د نپل ط ر او مطالکو د بیان لپاره هغه کاروي 

تر هر له لومړی ژبه او لی سه  دلته پرې بح. کیږي:د بــک  د ټیسګښــت او بدلون لپاره لو عس ــره مهم دي چې 

یادوو، ځ ه چې له هر له زیاته او بـتره ونده لري، نو باید چې په دې برنه کې یې ارزښـت کم و نه ګڼو  دویساوال 

 د بک  ځا او پیاوړتیا د هغه په ژبه کې ده  په دې ترتیب باید ووایو چې ژبه او لی سه، له شاعر او لی وال بره، د

 (6۱) «نوښت لپاره په ادبي ښ اوو او ظراطت کې مربته کوي 

 (۱7په بک ي لیړنو کې، په ادبیاتو کې د ژبې کارولو ته ډېره پاملرنه کیږي  )

بله دا چې ژوره کتسه، بــــاده تف ر، نواشــــیسي، احســــابــــات، د بې پروایۍ عاافه، عقده، ت کر او غرور، ځان  

دابې نور  دا هره یوه دابې پدیده ده چې د یو ادیب بک  د لوړتیا او یا بر  غوښتسه، انساندوبتي، مهر او غوبه او

ع س د ځوړتیا نواته بیایی  ټولسی  بدلونونه، شــخ ــي ژوند، په ټولسه کې کورنۍ، ځانګړې او ډله یی ې اړی ې، د 

موي  د مثال په ط ر او کام په جوړښت کې مهم ګڼل کیږي او د بک  الرښوونه کوي  ارزښت یې، یا زیاتوي یا ک

توګه، د یوه درباري شــاعر د بیان بــک  چې له هر ډول ناز او نعمت نه برنمن وي، له یو صــوطي او ولســي شــاعر 

بــــره بسســــټی  توپیر لري  د یو شــــاعر او ادیب، د پوهې او طرهسګ کچه، د کســــب او مســــل  لرنګوالی، هغه نور 



د پښــتو ژبې پیاوړی شــاعر نوشــحال نان نټ   عساصــر دي چې د ادبي بــک  په جوړښــت کې ډېر اغی ناک دي 

مثال راوړو چې زیاتره علمي، ملي او طلســفي اصــطاحات یې، په نپل شــعر کې را نغښــتي دي، تر دې کچې چې د 

ډېرو لپاره پرې پوهیدنه هم بــــتون مسه شــــوې ده  د رحمان بابا په شــــعرونو کې عرطاني او ت ــــوطي اط ار په ډېره 

ه بیان شـــوي دي او د حمید او شـــیدا په شـــاعرۍ کې بیا ډېر لوړ تخیل تر بـــترګو کیږي  بـــاده، نو ه او رنګیسه ژب

جغراطیایی چاپیریال هم، د شــاعر او ادیب د شــعر او شــعري بــک  په جوړښــت کې بې اغی ې نه دی، ځ ه چې هر 

وامعیتونه په ډېره شاعر او لی وال، د نپل کار ډېر مواد له نپل چاپیریال لخه انلي  یو ولسي شاعر د ولسي ژوند 

بـــاده او عامیانه ژبه بیانوي او دابـــې مثالونه او تشـــکهات راوړي چې په نپل ټولسی  ژوند کې ور ته محســـور دي  

برع س یو ښــاري یا لوبــتی شــاعر او لی وال بیا ع ــري او ښــاري ژوند او هغه مادي پدیدې چې په واک کې یې 

 و لی سو کې رالرګسدېږي لري او ور بره په اړی ه کې دی، د هغه په شعر ا

باید ووایو چې د بک  د رامس ته کیدو یا پیدایښت او پایښت لپاره، ډېر ارزښتمن ټ ی، هماغه د لی وال او شاعر 

د ط ر ارز او الر ده، ځ ه چې  بــک  په نپله په حقیقت کې د شــاعر او لی وال د ط ر او نړۍ لید زیږنده دی دلته  

ده، چې لوک د بـــک  لښـــتن بللی شـــو؟  ځیسې په دې باور دي، چې هر لی وال او ډېره بـــتره او مهمه پوښـــتسه دا 

شاعر یو بک  لري او د همدې ویسا پر ابار، دادبي ارارو رامس ته کوون و په شمیر بک ونه، هم باید شتون ولري، 

  د هغه په عام مګر ځیسې نور بیا لرګسدوي چې د انسانانو په شمیر بک ونه هم شته، په دې حالت کې، که مو  بک

مفهوم په پام کې ونیســـو، بـــمه نکره ده  هر تقلید او د بل په پله پل ایښـــودل، بیا د نظر ناوند د بـــک  له بـــاحې او 

 ملمرو لخه د باندې ګڼي 

ــــــک ونه د کم ورتیا او ځواکمستیا له مخې ډلکسدي کړو، مثاً لوړ یا  بې ویلو دې پاتې نه وي، غوره دا ده، چې ب

کم وری او ناتوان یې ونوموو  په بل عکارت، که بک  عالي، اصیل او پوخ وی، رامس ته کوون ی عالي، مس سی، 

یې د پیړیو په پوړیو کې بتایل کیږي  د نړۍ لید تر مسځ ورته والی او بسسټی والی، ژبسي معیارونه، ټولسی ې اړی ې 

 (18او پیوندونه، په حقیقت کې د بک  پیژندنې علم بسس  ټاکي  )

پیژندنه کې د یوه شــــخص د ژبې ټوله مجموعه لیړله کیږي،کومه چې، هغه له نورو بیلوي او هغه ته  په بــــک 

شــخ ــي ژبه وایی او کله نا کله هغه له بــک  بــره برابروي   لی وال، شــخ ــي ژبه، د نپلو اط ارو د لیږد لپاره 

 ابتعمالوي او د نپلو احساباتو او برداشتونو بار پرې باروي  

ي لیړون ی دواړه، بـــــک  تر لیړنې الندې نیســـــي  ژبپوه، په یوه لی سه کې، د ژبې د په کار وړلو ژبپوه او ادب

ټاکلی هدف، د ژبې د ج ئیاتو په پام کې نیولو بــره لیړل کیږي، مګر ادبي بــک  پیژندون ی، د شــ ل او مضــمون 

کې، له متن بــره په لومړي چلسد  له مخې او د ښــ لو کلماتو د ابــتعمال له پلوه تر بــره کوي  په ادبي بــک  پیژندنه

کې، د متن اصلي برنوشت او په هغه کې د ژبې نقش مشخ وي او هغه باید له علمي متن نه، د ادبي متن په توپیر 

ــــــک  پیژندنه کې، ژبه او  ــــــي  په ب ادبیات، دوې متفاوتې حوزې دي او ادبي ژبه، له عادي یا انکاري ژبې نه پوه ش

له ډېر پخوا ونت نه ژبه معیار ګرځول شـــــوې ده  له عادي ویسا، علمي، تاریخي، مذهکي او  توپیرېږي او په دې برنه کې،

نورو بــک ونو بــره، د ادبي بــک  توپیر، د شــعر او ادب د ژبې له مخې کیږي او په دې برنه کې ښــ اپیژندنه بسســ  او 

 عمومي ډول، بک  درې ډولونه لري:معیار نیول شوې ده او دا توپیرونه، په ټولی ه توګه،د بک  ډولونه راښیی  په 

 ځانګړی، طردي او شخ ي بک     ۱

 دوره یی بک    ۲

 ادبي بک     ۳ 

د بک  په جوړښت او پایښت کې، مختلف عساصر دنیل دي، چې درې توکي یې، ډېر مهم او په الندې ډول دي 

: 

ــــ کلتوري او طرهسګي ځانګړنې: د نپلې زمانې او ع ر ن وصیات دي، چې د یوه لی وال په ژبه او   لومړی ـ

 بیان دواړو اغی  کوي 

 دویم عس ر، د ادب مواد دي  کوم ارار یې کتلي او کومه نکره کول غواړي  

 م عس رـ  جهان بیسي) مف وره او نړۍ لید( دي یاو درې 

 وال او شـــاعرد بـــک  د پیاوړتیا لپاره، ښـــایی د پوهانو له نوا ډېر له ویل شـــوي او لی ل مو  ط ر کوو، چې د هر لی

شــــوي وي، مګر کوم ټ ي، چې په دې اړه، نورو لی والو ته، زما د مدرمن پار ارواښــــاد الحاج محمدهللا نان اطغان له نوا  

 ، بل ې ډېر ارزښتساک بریښي: ویل شوي، وړاندی  او بپارښتسه یې شوې ده، نه یوازې له ګټې نالي نه دي



 ـ په لی سه کې بیړه مه کوئ  علمي احتیاا، ډېر  روردی   ۱» 

 ـ پیښې لرنګه چې دي، دغسې یې لی ئ  باید د تابې لی سه او شخ یت دواړه، یو د بل هیسداره وي ۲

باید لی وال، په ــــــــ  که لی وال ط ر وکړي، ډېر له به تر البــه کړي  د انســان تف ر، په نکرو کې بــاه بابــي  ۳

 نپلو لی سو کې، د لوبتون ي اروا محاصره کړي او په هغو باندې نپل مثکت اغی  وکړي 

ــــــ  د لی وال لی سه، د هغه شتمسي ده  باید هر لی وال، په نپله لی سه کې، ټول غیر  روري شیان، ا اطات او ۴

 زواید لرې کړي  دا کار، د لی وال وړتیا ښیی  

ــــــــ پښــتو ژبه، نل و ۵ په غروکې روغه وبــاتله، تابــې په ښــاروکې ډوبه کړه، دابــې مه کوئ  هر لی وال او  ـ

ـــــ یو نابلده لغت، پدې ژبه کې ابتعمال کړي، دا ژبه نرابیږي او چې نرابه شوه، بیا ورکیږي  شاعر، چې مازې یوـ

ونت به بیا ټول، د  هم  لږ زړه بــوی په کار دی، دا ښــه کار نه دی، نور دابــې مه کوئ  دا ځای دې نښــه وي او یو

 ما ددې نکرې ارمان وکړئ  

ـ تابې د مور او پار ژبې ته پام وکړئ  هرلرنګه، چې هغه غږې ي، دغه وړ یې لی ئ، بیا به د تابې لی سه، ۶

 ډېره پخه راشي 

ـــــــــ  لسدې نکرې، د ط ر د پرانوالي نښـــه ده  هر له چې لی ئ، لسد  یې لی ئ، چې په ابـــانه، ښـــه او روښـــانه ۷

 بتل شي  باید د تابې لی سه، په لوبتون ي کې، د باور حس را ویښ او د هغه همت لوړ کړي ولو

ـــ په لی سه کې، د بختو او شدلو الفاظو ابتعمال، ت سع، ت لف، ت ویر او تقلب، ډېر لوی مر ونه دي، د لی سې ټول  ۸ 

دابــې کږه او اغ نه الره والړ شــي، په نپل  نوند وژني، ښــ ا او جذابیت یې، له مس ه وړي  که لوک په لی والي کې، په

الر به، نپله لی سه نرابه کړي  د مو  لی سې، باید د ښــه والي لپاره وي، نه د نرابوالي لپاره  دابــې کســان، هغه چا ته ور 

 ته دي، چې نورو ته ن یحت کوي، مګر نپل ځان ته یې پام نه وي  دا ځای دې نښه وي، چې په دې عمل بره به، د پښتو

ژبې بیړۍ ډوبه کړي   مو  یې ویسو، چې ځیسې طاکولته یان، په لغاتو غږې ي  غواړي په م ـــــسوعي ډول، د نورو پیښـــــې 

وکړي  دوی له نپلو ځانونو، ممثلین او اکټران جوړ کړي دي  په پای کې به یې، نپل ارز له یاده ووځي او د نورو ارز 

ی  دا کاربه، تابــې او د تابــې مورنۍ ژبې پښــتو ته، په راتلون ې کې هم نه شــي نپلوی، دابــې مه کوئ  دا ډېر غلر کار د

 ډېر لوی تاوان ولري  

ــــــــ ما نپله لی والي، د ژوند پیښــو، تاریخي یادښــتونو اوناارو له لی لو زده کړه  دغه الره، د لی والۍ د زده ۹ ـ

دا ده زه کې کامیاب شــوم، تابــې هم  کړې، تر ټولو لسده او ابــانه الره ده   تابــې هم، د ناارو له لی لو پیل وکړئ 

 کې کامیابیږئ او انشاءهللا تعالی، وروبتی بری به د ما وي  

ــــــ  دا ټ ی د ویلو وړ دی، چې د لی وال لی سه، د هغه عمل دی  راځئ، دا عمل، په ښه وجه تر بره کړئ  د ۱۰

 ما له هر هغه چا، چې نکرې ښې کړې، مګر د عمل نونده یې نه وي، کرکه راځي 

 د ارواښاد  لی وال، د لی سې د بک  په برنه کې ویلی شو چې:

 هغه په نپله لی سه کې، د  زما پر ځای،  دما  لی لی دی، د نمونې په توګه : 

 ـ د ما له اوله له دیسي علماوو او پوهانو بره زیاته نابته اووالړه وه ۱ 

 ـ د ما همیشه توکل په لوی ندای)ج( و ۲ 

 دمو  لی لی دی، ل ه :د زمو  پر ځای یې،  

 .ـ د مو  ناندان د بخي حمید نان په هم اري پس ور میړه چسده ځوانان له کورمې را ټول کړل۳ 

  ـ د مو  مشران، دغو پس وبو میړو له للورو نواوو لارل۴

 ـ دا د مو  بړي دي   ۵

له کابل چې راغلم  دابې نه   ـــــ۶بل دا چې، د نه او لخه پرځای باندې به یې، د چې ادات ډېر ابتعماالوه، ل ه: 

 لی ي، له کابل نه یا له کابل لخه راغلم 

 د وایي پر ځای، یایی لی ي، ل ه :

 ـ بل چا ته به یې نه یایئ ۷ 

 د لومړۍ پر ځای، ړومکۍ لی ي، ل ه : 

 ـ  ړومکۍ نکره دا وه  ۸

 د نور پر ځای زیاتي لی ي، ل ه : 

 ـ  زیاتي پرې ورغلو ۹ 



 ل لی ي، ل ه :د ویلي پر ځای وی 

 ـ دغه ح ومت، د اطغانستان د هغه ونت شاهي دولت ته هم دا ویل کړي و ۱۰ 

 د تن او کس پر ځای، زیاتره د میړه ټ ی راوړي، ل ه :

 ـ ما دغو شپږویشتو میړو ته وویل ۱۱

 د موماندې پر ځای، بولۍ لی ي، ل ه :

ا د ارواښاد اطغان، په ویسا او لی سه کې، یو ناص د« تې ندای ته واچوه » ـ هغو ته یې د جسګ بولۍ ورکړه   ۱۲

او معسا لرون ی ت یه کام دی، چې کله نا کله یې، په نپلو نکرو او لی سه کې راوړي  ددغو ټ یو معسا او مفهوم دا 

 دی، چې د ندای تعالی)ج( اراده دابې وه او دابې نور ټ ي او جملې 

کله نا کله به ما ور ته وویل، چې اور ټول لی وال، زما او زمو  لی ي  ده مکارک به ویل: ما ته مور او پار، 

ــــتونو او ناارو په لی لو  ــــو، تاریخي یادښ زما او زمو  نه دي ویلي، دما او دمو  یې ویلي دي  ما د نپلو ژوند پیښ

ــــــي ارز دی  دما لی سه، د کابو یوې  کې، د مور او پار د ژبې پیروي کړې ده او دا، د ما په ــــــتو پیدایش نظر، د پښ

پیړۍ ژوند پیښـــې، تاریخي یادښـــتونه او ناارې دي،  هغه په نپل حال پرېږدئ، تابـــې نه راګرځوم  په تابـــې، په 

لی سه کې، د نویو معیارونو رعایت  رور دی  په دې ډول، دده د نثر بک ، پیدایشي، ډېر اکیعي، روان، روښانه 

 (19)« دی او ز ما لی سه، دغه نوبۍ نه لري   او ښ لی

د بک ونو له بدالنه بره، په ادب کې بدلون راځي او بلې دورې ته اوړي  په کلیاتو کې ادبي اصطاحات، اصول 

ــــــمکولونه، چاپیریال او نور راځي  له ج ییاتو  او تخسی ونه راځي او په ج ییاتو کې یې ژبه، کارېدون ې کلمې، ب

ــــــره ځ ه ادبي  ــــــک ونه رانغاړي او د ب دوره بیلیږي یا یوه ادبي دوره ځ ه پر ج ییاتو والړه وي، چې ج ییات ب

بک ونو  شخی اتو یا  بره په ادب کې بدلون راځي او بلې دورې ته اوړي  ج ییات د پس ګرو د ت بک ونو له بدالنه 

 (۲0« )ټولګه ده    حتی د م تکونو په اړه، چې له همرنګه بک ونو را مس ته کیږي 

دا چې نوی بــــــک  په له ډول رامس ته کیږي  دا یوه ډېره مهمه پوښــــــتسه ده او په دې بح. کې یې مطرح کول 

اړین بریښي  په دې اړه یو شمیر پوهانو ښې لرګسدونې کړې دي چې تر ډېره حده پورې علمي بریښي او د انسان 

کله چې په دې نکره ))  هغه په دې ډول دي:زړه یې مسي  مو  په دې اړه، یواځې د ااهر پروې  نظر را انلو او 

ط ر کوو چې نوی ابلوب لسګه مس ته راځي، نو معلومیږي چې کله کوم لوی ادیب غواړي، نوې نکرې وکړي، نو 

زړه یې غواړي چې د نپل بیان د پرانتیا لپاره له پخوانۍ الرې راووځي، نو هغه ونت یې یو نوی ابــلوب مربــته 

 ( 1۲)  (( و دا لهجه نل  په وحشت او ډار کې اچوي او هر وګړی ترې اغی مسیږي کوي، لهجه یې نوې کیږي ا

هر لی وال په نپلو ادبي ــــــ هسري ارارو کې، ځانګړې ت رارېدون ې اوصاف او ځانګړنې لري، چې د لی وال د 

دا  ځانګړنې، نه  لی سې په ارز، اطادې، معلوماتو، طرهسګي چاپیریال، تجربې ، ابتعداد او نړۍ لید پورې اړه لري،

یوازې د یوه لی وال په ټولو ارارو کې ت رارېږي، بل ې له نورو ارارو نه، د جاوالي او بیلتون بــکب ګرځي  دې ته 

 بک  وایي 

د پښتسو لی والو او شاعرانو ځوان ُکهول ته په کار دي، چې د نپلو اط ارو د بیانولو او لی لو لپاره، د لی سې وړ  

ه کړي، د نل و نکرو او د ط ــــی  او نوله ورو کســــانو د ویسا انداز ته پام و ګرځوي  دا کار له او مسابــــکه ژبه نپل

دوی بــره د لی سې د کامیاب ارز په نپلولو کې په زړه پورې مربــته کولی شــي، ځ ه بــک ، شــخ ــي ژبه ده او 

یړون ي، په ټولو علمي او طردي جسکه لري او په دې توګه، طردي ژبه، له ټولسی ې ژبې طرا کوي  ټول پوهان او ل

ادبي لیړنو کې، د طردي بــک  د ابــتقال په ارزښــت مایل دي  د لحن کشــف، د شــخ ــي بــک  په پیژندنه کې وړ 

مربـــته کوي  د نمونې په توګه، د نوشـــحال نان لحن جدي او رندانه، د رحمان بابا ملسدردانه ، د ابـــتاد بـــعدالدین 

ک  پیژندنه کې، تر ټولو د مخه، د لی وال د ژبې برنوشت ټاکل کیږي او شپون شوخ اکیعته او اس یه او      په ب

هلته د لی وال او شاعر له نوا،  د لغتونو غوراوي او انتخاب، د جملو جوړښت، د ژبسیو توکو تړون، موادو، علمي 



یې د مکالغې انداز پانګې، مف ورې او د ده په لی سۍ ژبه د چاپیریال اغی ې په پام کې نیول کیږي  په ادبي ژبه کې 

 ټاکل کیږي او په دې توګه یې، له عادي او علمي ژبې نه جاوالی او بیلتون په نښه او ښودل کیږي 

بک ، په ټولسه کې د لی وال برنوشت ټاکي  مطالعه او د لی والي مشا او تمرین، د لی وال د بک  په پیاوړتیا 

ـــتلتیا کې مثکت اغی  لري او د لغتونو زېرمه، د لی سې په ونت کې، د لی وال مورال او روحیه پیاوړې کوي   او غښ

له تمرین او پرله پسې لی سو بره مو ښایی، » د بک  جوړولو پر ځای، نپل هسر او نوښت ته پام اړول په کار دی  

بک  دومره و نه غوړېږي، نو که پر له پسې ط ر پرې وکړو، ډېر بمون پ ې راوبتی شو  لی وال ته په کار ده، 

د نپل بــک  عیکونه او کمالونه ځانته معلوم کړي، چې دابــې  پ ې ور  په ور  ښــه والی راولي  ښــه لی وال  چې

ښه الر یې دا ده، چې نپلې لی سې ته، کله نا  ښه معلوم وي او نقد پرې وکولی شي   هغه دی، چې نپل بک  ور ته 

 (۲2« )کله د بل له زاویې هم وګورو 

نســان ططرت دی، نو په ادبیاتو کې د اغی  نکره ده  مو  اغی  مسو، مګر هغه مطلا د )اربــتو( په مول، تقلید د ا

تقلید نه بولو، بل ې په دې برنه کې هم، د نســکیت نکره کوو  د یوه لی وال د لی سې اغی ، د بل لی وال په لی سه او د 

روي کې، دا کار هو به هو او په یوه شاعر د شعر، د بل شاعر په شعر، مګر هر له نپله اندازه لري او په بک ي پی

شاعر، د لی سې بیل بک  لري  په لی سه کې مثکت بدلونونه راوبتل، ل ه  بلو کې بل مم ن نه دی  هر لی وال او 

نپل مه، په هسداره کې کتل او د هغه عیکونو ته د متوجه کیدو یوه ښـــه ګټوره الره ده او یا د نورو د لی سې د بـــک  

ــــــک   وای، لسګه لی سه به یې کړې ته کتل، چې که په دې مو ــــــو  طاني لی وال لی سه کړې له زاویې نه، نپل ب

وای، په نپل بک  کې د بدلون په راوبتلو بره، بک  ښه کیدی شي  معسا دا چې، د )اربتو( په مول، په هرله کې 

ړي او په کل ه بره چې تسابب وي، هغه ښ لی دی، نو که دغه تسابب، شاعر او لی وال، په نپل بک  کې مراعات ک

 یې ور ته پام وي، بک  یې، ښایسته او ښ لی کیدی شي 
له دې ځایه د بړي زړه ته د نسکي نوښت نکره لوېږي  پوهان وایی، چې له شاعر و لی واله د نسکي نوښت تمه »

 (3۲)« پ ار ده، د چورل  نه 

 پایله 
په نکض پوه شي، په ټولسه کې، د طرد په عسوان، د چې لی وال  او شاعر، د نپلې ټولسې دا ده  د دې لیړنې نتیجه

عالي پیغامونه ټولسې ته وړاندې  مسوولیت احسار وکړي ، د حقایقو په کشف پسې وګرځي او په نپلو ارارو کې ډېر

کړي  دا هیواد چې له کیســـو نه ډک او له تراژیدیو نه ډک دی، باید لی وال دابـــې ارار ټولسې ته وړاندې کړي چې د 

په درد ونوري  رون او له ا اطاتو لرې بک ، د مفاهیمو په بمه اطاده کې ځانګړی اغی  لري  په لی سه کې ټولسې 

ګونګې او ژولې نکرې، مفاهیم پیچلي کوي او  هغه د چا نکره،  روغه نکره لیونۍ  کوي او په ټولسه کې بې نظمي 

 رامس ته کوي 

 وړاندیزونه
ـ ۱ ږي چې ځوان لی وال او شاعران، د نورو لی والو، ادیکانو او شاعرانو د د بک   په برنه کې دا وړاندی  کیـ

ــــې اکیعي او ذاتي اصــــل دی چې په هی  ډول، د  ــــک  یو داب ــــک  د پیروي او تقلید ه ه و نه کړي  ځ ه دا د ب ب

ــــــک  په برنه کې د نورو تقلید وکړي، نپلې لی سې دې زیاتې ژورې او  پیروي وړ نه دی  د دې پر ځای چې د ب

 یاوړې کړيپ

ـــــــ۲ ــــــــ سانانو شمیر بیخې کم دی( د پیسو په مقابل کې، په نورو لی سې او ارار  ـ که چیرې یو لی وال )د دابې ان

ولی ي،  باید په یاد ولري چې دابــې کتابونه،  د بــک  پیژندني تیوري پر بسســ ، په هی  ډول د پیســه دارانو ارار نه 

تسې او چیلسج وړ دي  دا ډول عمل، د علم په ډګر کې، یو ماطیایی شــي کیدلی او دا ډول ارار، د  بــختې او جدي پوښــ

عمل دی او باید په علمي کړیو کې یې، په ډېره کل ه بـــره مخسیوی وشـــي   په دې ډول دې، د ارارو لی سې په برنه 

بره، د بې دریغه مرب شي  مو  په علمي کارونو کې، یو له بل  تو او کې، د علمي ګدوډیو او انارشی م مخه ونیول 

هم ارۍ پلویان یو، مګر باید دا مربته او هم اري ، د پانګونې په بڼه نه وي  بازش او معامله ګري، په هره برنه 

کې ګساه شمیرله کیږي، که دا ناوړه عمل) بازش او معامله( په علمي ډګر کې تر بره شي، دا یو ناورین دی او باید 

 په ګده بره، ددې طاجعې مخه ونیول شي  
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