
  

 پوهیالی سراج احمد ژواک: لیکوال

 لنډیز 
ه ادبیات او په ټوله کې هر بل هنري ژانر د ژوند په باب زموو  او تااتوې ربربوې   ور         
وي؛ ځکه ژوند دی چې ادبیارو ره خام مواد برابروي او هر پنځګر د همدغو خامو موادو پوه   

هنري پنځونې چې   ری روکي یې د پنځونکوو د     .  وتیله د خپلې هنري پنځونې ماڼۍ رغوي
یعنې ادبیات    ؛خپلو ذهنونو محصول وي؛ په یوه نه یوه بڼه په کې د ژوند ربربې فوران کوي

او په ټوله کې بل هر هنري ژانر کله له یوې خوا له ژوند څخه څه اخلي، بېرره یې په اوښاې 
خو دا بیا په هغه صورت کې د شونایا رر بریده رتېږي، چې پنځګر یې هڅه . بڼه ورکوي هم

ځکه هغه څوک چې په خپلوو     ؛وکړي، رر څو خپلې ربربې له لوتاونکو تره شریکې کړي
پنځونو کې د خپل ژوند ربربې نه رانغاړي، ښایي په لوتاونکو یې  پنځونه رر هغه بریده چې 

 . ورره ښايي، اغېز ونه کړي
 ادب، هنر، ژوند او ربربې: بنسټیز ویونه



 تریزه 
ادبیات یوازې د وخت رېرولو او تاعارۍ وتیله نه دي، بلکوې پوه هغووی کوې نغو اې            
تکالوګانې او مفاهیم کوالی شي، چې مو  او راتې د دنیا او اخرت د ښېګڼو او نېکمرغیوو       

ادب د ادب   »په لور توق کړي، خو دا به په هغه وخت کې شونې وي، چې پنځګر یوې د     
سوپڅللې    «ادب د ژوند لپواره  »د مردودې مفکورې تر سیوري الندې را نه شي او د  «لپاره

زمو  او تااتو په پ او ادبیارو کې د لومړۍ نظریې پلیوني لوه نېکوه     .  عقیده ره ژمن پارې شي
مرغه په ندرت تره رر تارګو کېږي او رر   ره بریده مو هنري پنځونې د دویمې نظریې پوه       

 . وړانګو تره وړنګنې دي، پر همدې اتاس د ژوند په باب ررې   ر څه زده کوالی شو
 ادب او ژوند

ادب د ژوند په باب زمو  ربربې   روي، بویه چې لوتاوال یې دې ضمني دندې ره د      
زړه په تارګو وګوري؛ ځکه په ادبي اثارو کې رر   ره بریده د هغوی د پنځګرو د الشووور    

د دغو مړو پې و خ اې چې د ژوند په او دو      .  مړې پې ې په یوه او بله بڼه ځانونه څرګندوي
کې د انسان د شخصیاي تاخامان په جوړولو کې لوی الس لري؛ ادبیات یې په بشپړه روګوه   

یعنې تر ډېره بریده د انواا  شصوتید د هغوه د الشوعور تور                    ؛په خپله ځولۍ کې را نغاړي
ادب بیا د انسان د همدغې الشوور د نړۍ د موړو پېو و او اوادثوو          .  پوښښ الندې جوړ ږي

 .فوران دی، چې په یوه او بله بڼه د هغه په یوه ژانر کې څرګند ږي
 : اباتین یوتفزی وایي

 که زما د شخصیت ادونه ګورې 
 زما فن زما د فکر ررجمان دی

هو، هر فن د هغه د پنځګر د فکر ررجماني کوالی شي، خو په دې اړ، چې پنځګر یې    
د ژوند څيزونو او پدیدو ره، د زړه په تارګو رر کالو وروتاه، د هغوی په خپله فنپاره کې د  

ځکه هسې خو د انسانانو رر منځ ځینې ربربې ګډې هم وي او مو  نه   .  رانغ الو هڅه وکړي
شو کوالی چې پرره د پوررني اړ په نظر کې نیولو تره هرو هور چوا روه د نوښواګر خ واب                 

 ؛دا رر هغې چې څو یې پنځګر دې ګډو ربربو ره له نوې زاویې څخه نوه وي کالوي     .  وکړو
دا د ځینوو د     .  ځکه خدای روالی هیڅ څیز هم دوه هو به هو توره ورروه نوه دي پیودا کوړي           

ذهنونو روهم دی، چې ځینې څیزونه ورره هو به هو تره ورره ښوکاري، د دوی رور منوځ دا           
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 . مرموز رفکیک د زړه تارګې او د فکر دقت غواړي
خبره د ادب تره د ژوند د رړاو ده، کله چې مو  د خپلې یوې رېرورنې ربربه له نوورو     
تره شریکوو، دا مو په اقیقت کې له هغوی څخه د دا  ول رېرورنو د بیا رکرار مخه نیولوې       

او پر عکس یې کله چې مو  .  هغوی مو په ژوند کې له یوې ښو دنې څخه ژغورلي دي.  ده
د خپل یوه بریالیاوب راز له نورو تره شریکوو، دا مو هوم پوه اقیقوت کوې هغووی د یووه                 

ځکه انسان د انوسان هنوداره      . بریالیاوب خوا ره، چې مو  یې هم شاهدان وو توق کړي دي
ده، ادبیات چې د دا  ول فردي بریالیاوبونو او محرومیاونو څخه ماالمال دي، لوتال به یې د  

 . ژوند د ال ښه والي لپاره بې ګټې نه وي
زمو  او تااتو په پ او ادبیارو کې اضرت خوشحال خان خټوک د بول هور شواعر او               
لیکوال په پررله خپلې ذارې ربربې   رې له خپلو لوتاونکو تره ګډې کړې دي، پر همودې   

 .  اتاس یې د اثارو په لوتالو تره د ژوند په باب د لوتاوالو ربربې هم   ر ږي
 : هغه وایي

 که اوبه وي د باران یا د چووووووووووووووووینې
 د کوهي اوبه ضووووووووووووووووورر دي د بشر
 ښې تړې خو ې اوبه د تووووړي ځان دی
 ولې رود طووووووووووووام تړې اوبه ضووووورر
 چې رودې اوبه څوک څ ې غارمه وهووولی
 پرې نقصان د اشوووواها شي رنګ اصووغر
                                                            (۷۹/۸) 

دا پوررنۍ ربربې ښايي اضرت خوشحال خان خټک په پاخه عمر کې کړې وي، خو    
اوس که چېرره یو دوولس کلن څوک هم د نوموړي دا شور ولولي او په خپل ژوند کې یې 

نوو پور    .  پر ځان مفهوم پلی کړي، بیا خو د ده او د هغه دوولس کلن ربربه تره برابره شووه      
همدې بنسټ د ژوند په باب د ادبیارو د یوه دوولس کلن لوتاوال ربربه، ښایي د څلو و ت   

 .  کلن تړي له ربربې تره برابره وي
 : خوشحال خان خټک د یوه بل شور په یوه بیت کې را ره وایي

 

ادب او د ژوند ربربې    



 شبساان مې د ابکارو ماڼو ځای دی 
 ري یې نموړم د غدو په اتاحصال 

                                              (۶۹۵۲۲) 
دا  ول ذاري ربربه چې اوتني علم ثاباه کړې هم ده، د هر انسان تره په همغوه خپول      

موین وخت کې د مقابل لوري د غدو په اتاحصال کې مرتاه کوالی شي، خوو د دې  ول       
ربربو شریکول له نورو تره د خوشحال خان غوندې، د یوه پنځګر جرئت غواړي؛ که موو   
مو له ذهنونو څخه د مسلط دودیز نظام جغ لرې کړو، نو دا  ول   ورې نوا څرګنودې او نوا             

 . ویلې ربربې زمو  او تااتو له فنپارو څخه د خپلې څرګندریا الرې څاري
 :د اضرت خوشحال خان خټک دا الندې ربربې هم په ژوند کې د پلي کېدو وړ دي

 که رانجه سوووووووووووووووووړی تاوده کا 
 اطرفووووووووووووووووویل تره یې اوبه کا
 په کې  وب راوده رانووووووووووووبه کا
 اووه ځوووووووووله داتوووووووووووووووې وکا
 په دا رنګ د ښووووووووووووووووووځې پۍ
 اووه ځووووووووووووووووله  وب پرې کئ
 بیا دې واړه ښه موووووووووووووووویده کا
 په لېمو یې دې ښه توووووووووووویده کا
 چې د تارګو ګوهر یې زامت وي
 نووووووور به دا رانووووبه صحت وي

                                                (۷۹۱۸۸) 
خوشحال خان خټک د انسان د بدن د زیارو برخو او د هغو د زیوارو برخوو د عو            

لپاره داتې الرې چارې ښودلې دي، چې آن په نني عصري طب کې هم ررې ګټه اخیوسال     
کېدای شي، خوشحال بابا اول دا نصیحت کوي، چې ناپوه طبیب ره مه ځئ، چوې دارو یوې      

 . خ ر لري
 یت دارو االه خوره چې ااذق ويود طب

 د ناقص طوووووووووبیت دارو لري خوووو ر
                                                           (۷۹/۷) 
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د انسان د رواي ارامۍ لپاره وایي، چې تړی باید په باد او غبار کې و نه ګرځي، په     
 .ښه هوا او خوشبویۍ کې وګرځي چې صحت ره ګټه لري

 ګرد غبار، غارمه چوووووکړ هوا بدبویه
 رنځ علت وبا پیدا کوووووووووووووېږي اکثر
 خوشبوي څو لګوې هووووووومره فایده ده
 رندروتاي ده هم توووووووووووونت د پیغمبر

                                                           (۷۹۷۷) 
اوتنی طب وایي، چې د هغو انسانانو چې وینه په بدن کې   وره وي، بویوه چوې پوه              

 :کال کې له خپل رن څخه څه اندازه وینه وباتي، دا کار یې صحت ره ګټه رتوي؛ بابا وایي
 فصد تووړي تره نافع دی
 د هزار علووووووت دافع دی

                                    (۷۹//) 
د نوموړي دا او دې ره د ورره    ری شورونو لوتال مو نوه یووازې د رواوي روسکین             
 . المل کېدای شي، بلکې د جسمي هغه لپاره یې هم لوتال را تره بشپړه مرتاه کوالی شي

د پ او ادبیارو رر بل هر شاعر، عام اولس ره د منل شوي هغه، د اوضرت عبودالرامان      
بابا ښایي په اولس کې د اوڅارریا المل، لوتاونکو ره د هغه د اتوان او د اولوس پوه ژبوه د                 
. ګړ دونکي تبک ررڅنګ، نصیحاي او د ژوند په باب د ګڼو ربربوو د لوېږد هغوه هوم وي           
ځکه دا اوس چې وینو د پ او لنډیو د جادوګر اغېز غوندې د عبدالرامان بابا د وان هم پوه   
هرو درو رنو کې د یوه پر اافظه یو نیم خپل بیت اک کړی دی او د دې هر یوه د خولوې  

 : نه ښايي په بار بار دا الندې بیاونه واور دل شي
 کر د ګلو کړه چې تووووویمه دې ګلزار شي 
 اغزي مه کره په پ و کې به دې خووار شي 
 ره چې بل په غشو ولې هووووووووسې پوه شه 
 چې همدا غشی به تاا په لور ګووووزار شي 
 کوووهي مه کوووونه د بل تووووړي په الر کې 
 چېرې تاا به د کووووووووهي په غاړه الر شي 

                                                               (۵ ۹۱۳۶ ) 

ادب او د ژوند ربربې    



له خوشحال خان خټک او عبدالرامان بابوا څخوه پرروه د هنودي توبک تورالری او                    
نازکخیال شاعر عبدالحمید مومند هم رر   ره بریوده پوه شوور کوې د خپلوو ذاروي ربربوو د                  
رانغ ایا هڅه کړې ده؛ د هغه د نارینه اسن تااینې او د هغه پر مخ د  یرې د خوط د رارلوو     

 . همدغه ذاري ربربه وه، چې نوموړی یې د اوڅارریا پر بام ودراوه
 خط په مخ د صنم راغی که تپو مۍ شوه په هوووواله کې 
 دا یې غاښ په خوله کې ز ب کا که ژاله شوه په الله کې 
 دا زما له غووومه شین زړه په کې خیال د یار د شوووووونډو 
 هووووسې رنګ ز ب او زینت کا لکه مۍ په شنه پیاله کې 

 لکه ون لي مووووووووورغۍ په تست دام د توووولو لومووووووووو 
 هوووووووووسې زه پر شانه زلووووفو ک ېسام په کوووووووشاله کې 

   *** 
 له خامۍ جوش او خروش خېژي له د ګه 
 وي له خووووووپلې پخاګۍ نه پخاګان چوپ 

   *** 
 لګي ال د خط په وخت د یار عااب تخت 
 وي د شپې بادو باران تیلۍ تې ب تخت 

                                                            (۲۹/۸)  
له دوی څخه پرره د پ او ادبیارو د دې منځنۍ دورې د ګڼو نورو شاعرانو لکوه اشور       
خان هبري، عبدالقادرخان خټک، علي خان، کاظم خان شیدا او نورو ادبي فنپارې مو هم د 
ژوند په ګردونو کې د ګڼو پټو او مرموزو ربربو تره اشنا کوالی شي او لوتاونکو ره به یې  

 . لوتال بې ګټې نه وي
دوره کې غني خان غني رر   ره بریده د پ انو د دودیز مسلط نظام ( اوتنۍ) په مواصره

له جغ څخه د خپلې موصومې شاعرۍ نازک بدن ژغورلی دی او رر   ره یې د هغه د نازک 
 . روح پر او و د خپلو ازمویل شوو ذاري ربربو د لېږد هڅه کړې ده

 مووووووینه مساي ده داتووووووې مساي ده 
 لکه چې مووووووست وي د بنګړې ټال 
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 کوله تور ګل شي، د تپرلي شپه شي 
 کوووله ترور، توز، کووووله چوغار شي 
 کله یو غم شي، تواز او توووویاار شي 
 کوله موووووونصور شي، کووله ب ل شي 
                                                        (/ ۹۱۲۷ ) 

د هغه هم عصر او د پ او غزل پ ر امیر امزه شوینواری هوم پوه دې برخوه کوې لوه                    
نوموړي څخه کم نه دی، بلکې په   رو دې  ول ځایونو کې خو یې یوو ګوام مخکوې هوم            

ځکه چې هغه نه یوازې په خپل جادوګر غزل کې د خپلو ذاري ربربو د لېږد . ررې ګڼلی شو
هڅه کړې، بلکې په نثر کې یې هم  د نورو نثري اثارو ررڅنګ پر ژوند باندې یو ځوانګړی    

د نوموړي دا اثر چې رر   ره بریده د هغه پر خپلوو ربربوو     .  په نوم کښلی دی «ژوند»اثر د 
او م الوې ماالمال دی، زمو  تره د ژوند په ښه پېژندلو کې رور بول هور هغوه   وره مرتواه                  
کوالی شي؛ خو له بده مرغه دم ګړۍ یې چې دا اثر په الس کې نه لرو، نوو د ناچوارۍ لوه           

 .مخې مببور یو، چې د خپلې اافظې څخه یې په یوه بیت بسنه وکړو
 غو  پرې اووومزه مه باته ژورې کا که لوړې کا 

 خلک مخالف دي څوک د تمې څوک د غره وایي 
   *** 

 غوووووووول د مووووووحبت غل ېدای نه شي 
 څوک چې په محفل کې چاره نه ګوري 

                                                           (۳۹۱۳۱ ) 
زمو  او تااتو د مواصر ادب بل غزلبول شاعر، ارواښاد محمدصدیق پسرلی هم، چوې     

په خپل لوړ خیال او ژور فکر تره یې وکوالی شول، چې په اوتنۍ دوره کې د منځنۍ هغې 
زړه وړونکی هندي تبک یو ځل بیا را ژوندی کړي، په دې برخه کې له پورره یادو شووو،     

په نوم پنډ شعري جونګ له ګڼو ادبي، ښکال    «غزلبڼ»هغه د .  هره یوه څخه کم نه ښکاري
ییزو ښېګڼو ررڅنګ، پر ذاري ربربو ماالمال مو  ره را پر  ی دی؛ دغه الندې یوه څلوریوزه   

 :  په توګه یادوالی شو «مشت نمونه ای خروار»یې د 
 چې ورره ګورم له شرمه تره شي 
 د اووووسن ګل وي د زړه ټوټه شي 

ادب او د ژوند ربربې    



 شرم و ایا وي جوهر د اووووووسن 
 مڼه چې تووره شي هاله خو ه شي 

                                                (۱ ۹۵۸ ) 
نه یوازې دا عروضي ادب د ژوند ګڼې ربربې په خپله و ړه ځولۍ کې را نغاړي، بلکې 

ڼو ګاڼول شووې ده،     ازمو  د فوکلوریک هغه ناوې هم په ګڼو داتې ښکلو او زړه وړونکو ګ
 . چې رر دې عروضي هغه یې ښک  څو ګرایه اوچاه بر  ي

 په جینکو کې دا عادت دی 
 لوګی بانه کړي ژړا یار پسې کوینه 

  *** 
 د ګودر غاړه ورره نیسه 

 د جلۍ خوی د مرغاوۍ دی را به شینه 
  *** 

 باران که اوري ودې اوري 
 واورې دې نه اوري چې الرې بندوینه 

  *** 
 پېغلاوب نیمه پاچایي ده 

 ورک ناو اوب شه، چې دوه نیمې ورځې وینه 
                                                                  (۸۹/۲ ،/۷ ) 

د فوکلوریکو ادبیارو دا د لنډۍ د ژانر د ژوند کااب په خپلو پاڼو کې ګوڼ داتوې زړه          
وړونکي انځورونه خوندي کړي دي، چې له یوه لوري یې پر لیدلو د انسان ایوسایایک ذوق    
خړوبېږي او له بل هغه یې پرې د  ګڼو داتې اقیقاونو تره پېژندنه کېږي، چې که دم ګړۍ   

 .نه وي، څه موده وروتاه خو به خامخا ورتره مخامخېږي
 نېسایه مخ دې چاره مه شه 

 ما ره دې مخ دی له تیالۍ دې وویسامه 
  *** 

 کډه زمو  کلي ره راوړه 
 په غم ښادۍ کې به مو کېږي دیدنونه 
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 مینه مې پټه درتره ده 
 پ انې کله په ښکاره مینه کوینه 

له لنډیو څخه پرره د فوکلوریک ادب نور ژانرونه لکه چاربیاې، بګواۍ، لوبوې، بودلې،       
تروکي، کاکړۍ غاړې او داتې نور هم په خپلو ځولیو کې د ژوند د پېژنودنې داتوې   ور           

د بېلګې په روګه یې دې . محکونه لري، چې لیدل به یې زمو  او تااتو لپاره بې ګټې نه وي
 : الندې څو کاکړیو غاړو ره رمېږو

 زړه چې مات شي نه جوړ ږي 
 درد یې ورځ په ورځ زیارېږي 

  *** 
 نه یې کېږي ع جونه 

 که پرې و غواړې ملکونه
زمو  او تااتو دري ادب هم په خپله  و ړه ځولۍ کې ګڼ داتې هفوت رنوګ لولونوه       
رانغ اي، چې په لیدلو یې د لیدونکي تارګې بې له ځنډه، آن د هغوی د پيودا کوونکوي د           

 .اسن نندارې ره توق کېږي
 شت گهفت شهر عشق ع ار 

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم 
دا خو څرګنده خبره ده، چې مو  په اقیقت کې له ازلي عالم څخه یووه رابېلوه شووې      
ټوټه یو، دا ځکه هر وخت داتې یو لکه یو څه مو چې ورک کړي وي؛ هر وخت د خپلوو       
دروني او بېروني غوښانو تره په کشمکش کې یو، هیڅ ځای او په هیڅ وخوت کوې موو د            

مقدوني توکندر بوه پوه       .  زړونو قرار نه دی ااصل شوی، رل له فنا څخه بقا د رلو هڅه کوو  
نیمه شپه د تفر موزې په پ و کړې او خپلو ل کریانو ره به یې د ل کرکشۍ امر وکوړ، هغوه      
هم په داتې اال کې چې له آره به یې دې ل کرکشۍ ره هیڅ اړریوا نوه درلووده، زموو  او            
تااتو لوی امپرارور اضرت اامد شاه بابا به هم چې پر  هلي باندې راخت وکوړ، د رخوت       
رر نیولو وروتاه به یې، تره د دې چې د زرګونو ځوانانو ترونه بوه یوې هوم پورې خواورې            

 : کړي وو؛ خو ده به هلاه  رر دوو ورځو رېرولو ورتاه له ځانه تره ویل
 

ادب او د ژوند ربربې    



 د  هلي رخت هېرومه چې را یاد کړم
 زما د ښکلې پ اونخوا د غرو ترونه 

همدغه ځای دی، چې زمو  او تااتو د افاقي فکر نابغوه لیکواول او شواعر اوضرت                 
د خپل افاقي فکر له تارګکیو دې موقول اقیقوت روه پوام شووی او دا            ( رح)موالنای بلخي 

 . موقول یې پر محسوس هغه باندې د ال ښه وضاات په پار رر مو  او راتو را رتولی دی
 هر کس که دور ماند از اصل خویش 

 ار وصوووووووول خویش گباز جوید روز
 : او چې چا دې اقیقاونو ره پام نه کاوه، نو ښايي رر خولې یې ورره دا هم ورلي وي

 یابد حال پصته هیچ خام  هدر ن
 پس توووووخن کورا باید وت م 

مو هوم دې روه      (  رح)د نوموړي تره همفکره او د هغه د الرې ملګری اضرت بېدل     
 .ورره د ګڼو  مرموزو او نا څرګندو اقیقاونو درک او نندارې ره ورغواړي

 یک قدم راه اتت بیدل از زمین را زیر خاک 
 بر تر مژګان چو اشک ایسااده ای هوشیار باش 

په شور کې د خپلو ذاري ربربو د رانغ الو لپاره ځینې بدیوي او بیواني ادبوي ښوک وې          
لکه مدعا المثل، اسن رولیل، لف او نشر، مرعات النظویر، روشبیه، مبواز، کنایوه او اتواواره                
راتره بشپړه مرتاه کوالی شي؛ خو په دې ټولو کې رر نورې هرې یوې ادبي ښک  نه مدعا  
المثل وړاندې په نظر راځي، ځکه په دې  ول ادبي ښک  کې شاعر د لومړۍ مسرې د شوې 
ادعا د ثبوت لپاره مببور دی، چې په ژوند کې یو دلیل ولټوي، چې همدغه دلیل یې د ژوند 

د دې  ول ادبي ښک  یو څو بېلګې د امیر امزه شوینواري پوه         .  یوه ربربه را په ګوره کوي
 : الندې بیاونو کې، چې زمو  د تکالو اړوند غوره بېلګې هم کېدای شي، موندالی شو

 زړه ره جنازې د خپګان مه راوړه ارمانه 
 خلک هوووووووودیرې له کلي لرې جوړوي

   *** 
 مینه شوه ځوووووووووووانه تارم یې پټه 
 جل چې شي پېغله خوند په کاله کا 
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 تاا د زلفو رصور مې د دنیا خیالونه ورک کړل 
 دا روښانه اقیقت دی چې ریاره شي مچان کېني

             (/۹/۸) 
د شور په پررله، چې په کې د یوې ذاري ربربوې او مفکوورې را نغو ال د زړه وینوې                  
وچوي، د رخلیقي ادبیارو نور ژانرونه لکه لنډه کیسه، نواول، روموان، طونز،  راموه، توفرنامه،           
ادبي راپورراژ او داتې نورو دې ره ورره نثري ژانرونه د ژوند په ګڼو کونبونو کې پټې پررې 

ځکه په شور کې مو  او راتې د قافیو او ردیفونوو رور    .  په ګوته کوالی شي یربربې ښې رر
جغ الندې د خپلې ذاري ربربې تاه اخیسالو ره مببور ږو او دا هم لکه څرنګه چې په   رو    
شورونو کې شوي دي او شونې هم ده، چې په کې دې ښایي د یوې ذاري ربربې تاه بالکل 

 .ررباه شي او پنځول شوی شور دې د یوه کالبوت بڼه غوره کړي

 پایله
د پایلې په روګه په   ر وثوق تره وی ی شو، چې ادب او په ټوله کې د هر بل هونري     

هنر او ادب یوازې د ژوند د . ژانر لوتال د ژوند اړوند د خپلو لوتاوالو ربربې   روالی شي
بې موخې رېرولو او تاعارۍ وتیلې نه دي، بلکې که چېرې یې د زړه په تارګو هره پنځونه   
ولوتال شي، نو د ژوند د ربربو داتې   رې رنګیونې مرغلورې بوه یوې پوه رول کوې را روه                   

 . تارګکونه ووهي، چې پرې زمو  او تااتو د دنیا او اخرت ښېګڼې میسر کېدای شي
د هنر او ادب پنځوالو ره هم بویه، چې په پټو تارګو د نورو مخکنیو لیکوالو او شاعرانو 

ځکه چې په دې  ول کړنه تره به یوې    .  له اثارو څخه د نغ او هنري ښېګڼې پې ې ونه کړي
ځکه هغه څووک چوې پوه         .  په لوی الس د خپلو اثارو د لوتاوالو ګرا  را ښکاه کړی وي 

خپلو لیکنو کې د نورو کړې خوبرې رانغواړي، خوبرې بوه یوې   ورې موصنوعي وي او پوه                     
 . لوتاونکو به اغېز ونه شي کړای
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