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کړې  چاپ او د بشپړ خیرالبیان په پیل کي مې د سریزي په توگه   ع کال لیکلې  ۲۰۱۷دا لیکنه ما په  
 .ده. اوس مې د بیا خپرېدو اړتیا محسوس کړه

 

         
روښاني خوځښت د افغانستان او پښتنو د عرفاني، ادبي او سیاسي تاریخ د اوږده ځنځیر یوه خورا مهمه کړۍ ده چي 

ع( د عرفاني ۱۵۷۲ـ ۱۵۲۴کار بویه . ددغه خوځښت د الرښود بایزید روښان )بشپړي پېژندني ته ئې نور هم ډېر 
او تصوفي عقایدو بشپړ او منسجم بیان په خیرالبیان کي راغلی دئ. خیرالبیان دبایزید په آثارو کي تر ټولو مهم کتاب  

په مخزن االسالم  ع مړ ( ئې۱۶۱۹دئ او همدغه وجه ده چي دده همعصر اولوی مخالف اخوند دروېزه ننگرهاري )  
کي په " شّد و مّد" سره غندي اوله ډېري غوسې څخه ئې " شربیان" یا" خربیان" بولي . د خیرالبیان لیکوال تکفیروي 
او دکتاب د سوځلو فتوا ئې ورکوي. د اخوند دروېزه او د هغه د مالتړیانو او پلویانو دغه هڅي نتیجه ښندي او د  

کتاب د" انځر گل گرځي" چي موندل ئې گویا ستونزمن کار دئ.خو د تاریخ له خیرالبیان نوم پاتېږي خو پخپله 
عجایباتو څخه یوه داده ، د هغه اثر یادونه چي اخوند ئې د سوځلو سپارښتنه کوي، وار د واره پخپله دده په آثارو ، 

د اخوند دروېزه د آثارو په  "مخزن االسالم" او " تذکرة االبرار واالشرار" کي تسجیل او ثبتېږي او په پښتنو کي بیا 
   د خیرالبیان نوم هم د مخزن د هر لوستونکي تر غوږو رسېږي .  تېره بیا مخزن االسالم د پراخ خپرښت له اسیته

د خپل کتاب په نهم تعلیم کي    د " دبستان مذاهب" لیکوال   د اخوند دروېزه تر وفات زیات و کم درې لسیزي وروسته
ړي او دهغه په ترڅ کي لیکی :" ... و کتابی دارد خیرالبیان نام و آن بچهار زبان است اول د " روشنیان" احوال راو

دغه یادوني د راتلونکو څېړونکو له پاره  1بعربی دوم بپارسی سیوم بهندی چهارم بشتو یعنی لغت افغانی ....".
استناد په کاوه    ئې په ځانگړې توگه  لومړني مدارک دي چي د روښانیانوپه باب ئې عموماً او د بایزید روښان په باب

. د یادوني وړ ده چي ددبستان مذاهب د لیکوال استناد بیا پر حالنامه باندي وو چي دده تر نظر تېر سوې وه خو د  
هغې نسخې هم غالباً د دروېزه خېلو په فتوا له منځه تللي وې او صرف یوه نسخه ئې له نېکه مرغه په هندوستان کي 

  خوندي سوې ده.
ددغو استنادو له مخي خیرالبیان د بایزید روښان د عقیدتي او سیاسي خوځښت تیوریکي تاداو دئ او په څلوېښتو بیانو 
کي په څلورو ژبو لیکل سوی دئ . د څلورو ژبو خبره اخوند دروېزه هم لیکلي ده چي وایي : " این ملعون کتابی را 

ی را بزبان فارسی و بعضی را بزبان افغانی و بعضی رابزبان تصنیف کرده بعضی کلمات اورا بزبان عربی ... بعض
  2هندی ... و آن را خیرالبیان نام برده ...." .

 

   دولت لواڼی وایي:
 

 په څلــــــور لفظه ئې خیرالبیان گوره
 ازل شو و روښان ته له سبحانهـچي ن

 

  مخ(۲۵۷) دېوان ـ 
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  بل ځای وایي:

 

 خیرالبیان روغ کهپه څلور لفظه ئې 
 ه آیات په حدیثونهـوافق، ښـــــــه پـم

 

  3)د افغانستان د ملي آرشیف قلمي نسخه(
 

دخیرالبیان په مقدمه کي کښلي دي :" زه به دروښیم وتاوته پخپل قدرت په څلور ژبي خیرالبیان    پخپله بایزید روښان هم
واره تکراروي : " گوره! کړی مي دی خیرالبیان په څلور ژبي ....". د کتاب په پای کي هم د څلورو ژبو خبره څو 

  موافق له قرآن ...."، " گوره! هرچي لولي خیرالبیان او پې چارکه وروبه ښیم وده وته څلور ژبي ....".
و  خو کله چي د خیرالبیان نسخه د اول وار دپاره د تحقیق میدان ته راووتله، په هغې کي د سر له خوا په اولو اوو مخ 

کي څلور سره ژبي )عربي، پارسي، پښتو، هندي( سته او ورپسې بیا په اوو مخو کي یو مطلب په عربي او پارسي 
راغلی دئ او بیا په پښتو.دې کار د پوهانو د بېالبېلو توجیهاتو له پاره میدان جوړ کړ او د چاپي خیرالبیان فاضل 

ه او وئې لیکل : " ... دې کاتب د خپل مقصد دپاره یوازې مرتب حافظ عبدالقدوس قاسمي دا کار د نسخې دکاتب وبال
پښتو نسخه کافی وگنړله ځکه ئې د ابتدائی څوارلسو صفحو د پسه نورې درې واړه ژبې په ځائې پریښی دی او 

   4صرف د پښتو نسخه ئې تر آخره مکمله کړی ده"
باړونکی دکتور میرولي خان مسعودي بیا له د بایزید روښان د بل کتاب مقصودالمؤمنین مرتب او انگرېزي ژبي ته ژ

  دې نظر سره موافق نه دئ او لیکلي ئې دي :
ژباړه : "...که د کاتب مقصد د درو ژبو په ایستلو سره تر سره کېده نو ولي ئې د کتاب په سر کي بیا څلور سره ژبي 

فایدې له پاره په څلورو ژبو تشریح کړی دئ  راوړلې؟ غالباً به بایزید انصاري دکتاب په سرکي هر عنوان د عمومي 
وروسته ئې د ځینو هغو الملونو له اسیته چي ده ته معلوم ول، نوري درې ژبي پرې ایښي دي. دا کار ده په صراط 
التوحید کي هم کړی دئ هورې ئې تر دېرشم مخ پوري خپل بیان په پارسي ژبه کښلی دئ او وروسته ئې په دوو 

  5" ژبو،عربي او پارسي.
دکتور میرولي خان مسعود دې ټکي ته ډېره پاملرنه نه ده کړې چي د صراط التوحید د سر دېرش مخه )د پېښورچاپي 
نسخه( د کتاب له متن څخه بېله برخه ده چي بایزید د سریزي په توگه ور اچولې ده. "آغاز کتاب" تر دېرشم مخ 

د تیوبنگن نسخې ، خیرالبیان  6رسي او عربي لیکل سوی دئ.وروسته پیل کېږي او کتاب له سره ترپایه په دوو ژبو فا
په باب ماته د حافظ عبدالقدوس قاسمي نظر سم ایسي . کاتب تر څورلسو مخو پوري څو ژبي رانقل کړي دي خو 

او له عربي، پارسي او هندي برخي څخه تېر سوی دئ. د خیرالبیان   وروسته بې حوصلې سوی،نظر ئې اړولی
ندلو دا ثابته کړه چي اصل کتاب په څلورو ژبو وو او بایزید که په دې کار کي هرڅه مقصدونه  ددوهمي نسخې مو

درلودل، لرل به ئې خو په څلورو ژبو دکتاب کښلو اراده ورته الهام سوې وه . دی د کتاب په پیل کي لیکي : " زه به  
دغه وړاندي بې خبره وې له خیرالبیان ـ" دروښیم وتاوته په خپل قدرت په څلور ژبي خیرالبیان ـ څه شو که ته له 

ددغه شان الهام په شته والي کي به غیراغلبه وي چي بایزید دي دکتاب د څو مخونو له کښلو وروسته خپله اراده 
  اړولې او یوازي دې پښتو غوره بللې وي.

هغه کي ئې له متن څخه آیتونه  د خیرالبیان تر چاپ وروسته ارواښاد قلندر مومند د خیرالبیان دریم قرأت خپور او په 
او حدیثونه وایستل او همدا ئې اصل خیرالبیان وباله. ارواښاد مومندپه دې عقیده وو چي خیرالبیان ته د آیتونو او 
احادیثو او د اولیاوو مقولې له بایزید پرته نورو کسانو ور اچولي دي. د یوه نظر په توگه خو ددده دا خبره د احترام 

یزید خپل بیانونه او د خیرالبیان دوهمي نسخې دده خبره ورماته کړې ده. د حالنامې له روایت سره سم  وړ ده خو د با 
،کله چي بایزید روښان د کابل د قاضیانو د مشر )قاضی خان( له خوا استنطاق ته ور غوښتل کېږي، د قاضي ددغي 

رحمانی و شیطانی چگونه فرق و تمیز می  پوښتني په جواب کي چی ویل ئې " در میان الهام و وسوسه و میان ندای
نمائی؟" داسي وویل : " تمیز الهام و وسوسه و میان ندای رحمانی و شیطانی از دلیل آیت و حدیث و اقوال مشائخ 
می کنم هر ندا و الهام که موافق آیت و اقوال مشائخ باشد آنرا نداء رحمانی و الهام می شناسم و آنکه موافق آیت و 

ددغه روش  7". نبود آنرا وسوسه و ندای شیطانی می دانم به اعوذباهلل من الشیطان الرجیم رد می کنم.حدیث نبوی 
آیات ، حدیث او د مشایخو اقوال   له مخي بایزید روښان پخپلو ټولو آثارو کي هرځای د خپل بیان د مالتړ له پاره

   ړی او په خیرالبیان کي هم.راوړي دي. داکار ئې په صراط التوحید او مقصودالمؤمنین کي هم ک
د روښانیانو پر خالف د اخوند دروېزه او د هغه د پلویانو له خوا د تکفیر او تحریم پراخ کمپاین د روښان بایزید آثار 
تري تم کړل خو د تحریم ددغه اور له لمبو څخه د خیرالبیان یوه نسخه خوندي پاته سوې وه چي انگرېز ختیځپوه او 

ته په الس ورغلې او انگلستان ته ئې ورسره وړې وه. دغه نسخه د مشهور نارویژي ژبپوه  8راسژبپوه سر ډینسن 
ع کي پخپله یوه لیکنه کي معرفي کړې وه او ځیني ۱۹۳۹مارگنسترنې تر نظر هم تېره سوې وه اونوموړي په کال 
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نامه انگرېزي مجله کي خپره ( په  New Indian Antiquary Vol IIاقتباسونه ئې ځني رااخیستي ول. دا لیکنه د )
   9سوې ده . 

ع کال پوري الدرکه وه او په دغه کال ئې د موندلو ویاړ د پېښور یونیورسیټۍ دپښتو اکېډیمۍ د  ۱۹۵۹دا نسخه تر 
کي 10 ع ( په برخه سو. نوموړي دغه نسخه د المان په تیوبنگن ښار۱۹۶۹ـ ۱۹۰۵مشر ارواښاد موالنا عبدالقادر) 

  ع کال ئې د پښتو اکېډیمۍ له الري چاپ کړه چي زه به وروسته پر وږغېږم.۱۹۶۷وموندله او په 
د خیرالبیان ددغي نسخې تر موندلو پنځه ویشت کاله وروسته ددغه په سونگ محکوم اثر یوه بله نسخه د ښاغلي 

کن کي خوندي ع( چي د هندوستان په ساالرجنگ موزیم ـ حیدرآباد د۱۹۸۴زلمي هیوادمل پر الس را څرگنده سوه) 
   وه.

دانسخه ما)م .هوتک( د پښتو ادب او د روښاني خوځښت څېړونکو ته د متنپوهني له اصولو سره تر یوې اندازې سمه  
ترتیب او تحشیه کړې ده چي ستاسي مخي ته پرته ده. دا چي ما ولي او څرنگه ددغه درانه ادبي بار پورته کولو ته  

  اوږه ورکړه، کیسه ئې داسي ده :
ع کال مي په کابل کي د ښاغلي زلمي هیوادمل صاحب )دهند دکتابخانو پښتو خطي نسخې( ۱۹۸۴هـ ش =    ۱۳۶۳په  

په کتاب کي د خیرالبیان د یوې بلي خطي نسخې د پیداکېدو خبره ولوستله . ددغي نسخې لنډه پېژندنه ئې په دېرشو  
خوښۍ سبب سوه او طبیعي ده چي زه هم په دغه لیکو )کرښو( کي کښلې وه. دا خبره د پښتو ادب هر مینه وال ته د 

خوشالي کي شامل تن وم. په هغه وخت کي له عالمه عبدالحي حبیبي پرته د پښتنو پوهانو نوري ستري هستۍ ال د 
ژوند پر مېنه وې او زما په اروا کي ال نه راگرځېده چي داسي وخت به هم راځي چي د خوارکۍ پښتو د نوو موندل  

ق او تحشیې کاربه زما اریان قلم ته محتاجه کېږي. هغه وخت زموږ ځوانانو شاوي غره ته وې او سوو آثار د تحقی
دا مو یقین ووچي د پښتو ژبي د ودي او غنا هنگامه به سړېدو ته نه پرېښوول کېږي. څو کاله وروسته تقدیر په ما د  

ږدې شپې مي په ډېرو محدود امکاناتو کراچي ښار اوبه وڅښلې. په دغه ښار کي د مهاجرت او پردېسۍ ترخې او او
له پېښور څخه د )سپېدې( مجله رالېږله او ما به هم    کي د څېړني او تحقیق په کار لنډولې . ښاغلي زرین انځور به

کله کله قلمي همکاري ورسره کوله. یووخت ئې د ارواښاد قلندر مومند) دخیرالبیان تنقیدي مطالعه( کتاب راواستاوه 
غوښتل چي یوڅه پر ولیکم. دا کار ما د کتاب تر لوستلو وروسته وکړ او لیکنه مي په )سپېدې( کي د   او راڅخه وئې

خپرېدو له پاره ور ولېږله. ارواښاد قلندر مومند پخپل دغه کتاب کي د روښان، روښانیانو، روښاني آثارو په باب خپل 
دهغو راوړل زما ددې اوسنۍ لیکني له روحیې او  بې پروا بیان کړي دي چي  برداشتونه او ځیني خصمانه انتقادونه

مقصد سره اړه نه لري خو دې خبري ئې چي " ... سره َددې هم َد خیرالبیان َد یوې بلې نسخې راپیدا کېدل یوه ډېره 
اهمه خبره ده او لهـ دې نه به تر ډېره حده َد ځنو هغو نکتو پهـ حل کښې مدد وموندی شی چې دې مقاله کښې ئې ذکر 

زما په زړه کي دا ارمان را وخوځاوه چي کشکي مي دکن حیدرآباد ته د تللو وسایل او امکانات لرالی  11" ی دی.شو
څو ددغي نسخې په باب مي اوږده څېړنه کړې وای او که ممکنه وای چي متن مي ترتیب کړی او خپور کړی وای  

محترم لیکوال په دې خبره وکړه چي د همدغي  د )روښاني لیکني( د  . دا خو هسي یوه ارزو وه او د زړه سوده مي
وه :" ... ددې نسخې په خپرېدلو سره به چې، د ښاغلي زلمي هیوادمل تر کارالندې ده، د   نسخې په اړه ئې کښلي

خو خبر نه وم چي پر نسخه باندي د کارکولو خبره سهي نه  12خیرالبیان په باب نوې خبرې او انکشافات وشي"،
پردېس کاروان چي کله کاناډا ته راورسېد، هم مي هرکله په زړه کي راگرځېدل چي دغه نسخه زما د ژوند 13وه.

وگورم . کلونه تېرسول خو زما دا آرزو له زړه ونه وتله. په افغانستان کي د نوي نظام )دیموکراسۍ؟( له راتگ سره 
د شخصي اړیکو له الري وپېژنم . له   ماته ددې امکانات برابر سول چي له کم )کوم(وزیر، کم والي او کم سفیر سره

ځانه سره مي وپتېیل چي له دغه شان پېژندگلویو څخه به د فرهنگي کارو په بشپړاینه کي کار واخلم او که مي وکوالی  
سول چي دغي نسخې ته یوه الر برابره کړم. ډېري دروازې مي وټکولې خو د خواست کچکول ته مي څه ونه لوېدل.  

م وکړچي د شخصي تشبث پر الر خپله ارزو ترسره کړم . دخپل دغه پالن خبره مي یووخت تر دې وروسته مي عز
ع کال په سپټمبر کي مي د گران خلیل ۲۰۱۶له ښاغلي دکتور عبدالخالق رشید صاحب سره هم شریکه کړه .د 

ره، چي په حیدرآباد سروري په توسط په دکن حیدرآباد کي د کندهار پوهنتون له ځوان استاد ښاغلي محمد طاهر هاند س
پوهنتون کي ئې ماسټري اخیستله، اړیکي ټینگ کړل. له ده څخه مي د خیرالبیان د همدغي نسخې د کاپۍ په ترالسه 
کولو کي مرسته وغوښتله. دی دي خدای د دواړو جهانو سردار کړي، په لنډ وخت کي ئې د ساالرجنگ موزیم له 

ی سل سل مخه کاپي د ایمیل له الري کاناډا ته راولېږله. د پاته برخي مقرراتو سره سم ددغي نسخې د سر، منځ او پا 
د کاپي کولو له پاره ئې د قانوني الرو چارو د موندلو وعده راکړه اود کاپۍ لگښت ئې هم زما له بیا بیا یادونو سره 

رض بولم او ده ته په سره،پرخپله غاړه واخیست. زه د ښاغلي هاند ددغه فرهنگي ایثار ډېره ډېره قدرداني د ځان ف
بریالیتوب دوعا کوم. ما تر دغه وخت دمخه ال د خیرالبیان د پېښور چاپ نسخې ټایپ سوی متن   ژوند کي د علمي

په کندهار کي د ښاغلي اسدهللا ارماني په مرسته برابر کړی او ترالسه کړی مي وو. د ساالرجنگ موزیم د کاپیو په 
تیبولو کارپیل وکړ . د راسېدلو پاڼو د ټایپ او مقابلې کار مي په څو میاشتو کي ترالسه کولو مي سمدستي د متن د تر

بشپړ کړ خو د نسخې د پاته برخي د کاپۍ کار د قانوني خنډونو له اسیته ځنډمن سو او طبیعي ده چي زما کار هم په 
پرېښوو او د    خیرالبیانټپه ودرېد خو بېکارۍ ته چي مي د خپل عادت له مخي هیڅ وخت زړه نه ښه کېږي، نو مي 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

ع کال تر دوبي پوري ۲۰۱۷بایزید روښان پر بل اثر ، صراط التوحید مي کار پیل کړ. د صراط التوحید متن مي د
بشپړ کړ. ددغه کال په می میاشت کي ښاغلی حبیب هللا رفیع صاحب له کابل څخه کاناډا ) کالگري( ته تشریف راووړ 

پر صراط التوحید باندي دخپل کار د بشپړېدو زېری هم پر وکړ او ضمناً د  او د تیلفوني خبرو په ترڅ کي مي 
خیرالبیان دهمدغي نسخې په باب د خپل کار خبره هم ورسره شریکه کړه. دوې ورځي وروسته ښاغلي رفیع صاحب 

ړی دئ له تیلفون راوکړ او راته وې ویل چي استاد خالق رشید د خیرالبیان ددغي نسخې د کاپۍ اخیستلو کار پیل ک
ده سره اړیکه ونیسه او زیاته ئې کړه چي " زه به ځان له منځه وباسم". له استاد رشید صاحب سره مي سمدستي  
تیلفوني خبري وکړې او راته وې ویل چي په یوه سیمینار کي د گډون په نیامت دکن حیدرآباد ته تللی وو او هورې  

پیل کړی دئ او ډاډ ئې راکړ چي کاپي به ئې له رسېدو سره  ئې د خیرالبیان د همدغي نسخې د کاپۍ اخیستلو کار
مخو کاپي راولېږله او د نورو پاڼو کاپۍ ئې هم   ۲۹۵سمه درولېږم. د همدې کال د جون پر دوولسمه ئې د نسخې د 

واره د اکتوبر تر پایه پوري د ایمیل له الري راواستولې. استاد خالق رشید صاحب ددغو کاپیو اخیستلو له پاره دوه 
له ډهلي څخه تر حیدرآباد پوري د سفر ستونزي پر ځان ومنلې. دا کار ئې بې له کوم امتیازه یوازي له خپل فرهنگ 

  او ژبي سره د میني په جذبه سرته ورساوه. زه ددوی ددغه احسان مرهون یم .
ع کال د نومبر په وروستۍ ۲۰۱۷کیسه راڅخه اوږده سوه، لنډه ئې داچي پر نسخه مي شپه و ورځ کار وکړ او د 

 ورځ مي د متن د ترتیب، تحشیې اوسریزي کار بشپړ کړ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لمنلیکونه: 

  
  هـ ق، بمبئی۱۲۹۲ـ چاپ ۲۵۱فانی ـ میرزا محسن کشمیری، دبستان مذاهب ـ ص   1

محسن کشمیری د پارسي ژبي هندوستانی شاعر دئ چي پر دبستان مذاهب سربېره د پارسي شعر دیوان او د " نجات 
"   المؤمنین" او " شرح عین العلم" په نامه دوه نور کتابونه په نثر کښلي دي. د محسن فانی د مړینی تاریخی ماده

هـ ق( کېږي. ددیوان مرتب د دیوان په ) ص، ۱۰۸۲ رفت فانی به عالم باقی" گڼل سوې ده چي ابجدي ارزښت ئې )
چ( کي ددغي مادې ) به عالم فانی( ترکیب د ) بعالم فانی( په بڼه ثبت کړی دئ چي تاریخي ماده پنځه کاله شاته 

بللی دئ.) د  ۱۰۸۱غورځوي. استاد سعید نفیسی د همدغه دیوان په مقدمه ) ص، الف( کي د فاني د مړینی کال 
   ش( ۱۳۴۲ه وگورئ : دیوان محسن فانی ـ چاپخانه راستی ـ تهران ـ تفصیل له پار

  ـ اداره اشاعت سرحد پشاور۱۴۸تذکرة االبرار واالشرار ـ ص 2
په چاپي نسخه کي  راواستاوه. له الري ایمیل له کابله د روهیال مخ کاپي )عکس( ښاغلي ددغه قلمي نسخې ددغي3

  دغه او ډېر نور بیتونه نسته.
  ع۱۹۶۷مخ ـ پېښور ـ  ۵۸ان ـ دیباچه ـ خیرالبی4
ــ دغه راز :   ع۱۹۸۰مخ، پېښور، ۵۴ (،مسعود، میرولي خان، دکتور، مقصودالمومنین )انگرېزي ژباړه5

  ع۱۹۷۶مخونه، اسالم آباد، پاکستان ،  ۶۹ـ  ۶۸مقصودالمومنین ، 
   ع۲۰۱۷صراط التوحید ـ د محمدمعصوم هوتک په زیار ـ   وگ : 6
  هـ ش۱۳۸۸مخ، کابل ـ ۳۱۶وگ : مخلص ، علی محمد کندهاری ـ حالنامه ـ  7
ـ د انگلستان اوسېدونکی او د بریټیش موزیم  Sir Edward Denison Ross(1871 -1940) سر ډینسن راسـ  8

  څلوېښت ژبي ئې لوستالی او په دېرشو ژبو ږغېدالی سوای.( غړی وو. نهه staffد ادري هیئت )
مخ کي ئې دا لیکنه د همدې مجلې په پنځم ټوک کي بللې ده چي چاپي  ۴خیرالبیان په چاپي نسخه ـ پېژندگلو ـ  د 9

  وي . تېروتنه به
( کوچنوټی ښار د المان په جنوب لویدیځ پروت دئ. ددې ښار شهرت د تیوبنگن پوهنتون  Tubingenد تیوبیگن ) 10

  ع کال کي تاسیس سوی دئ. وایي چي د تیوبنگن ښار هر دریم تن محصل دئ.۱۴۷۷له اسیته دئ. دا پوهنتون په 
  ع۱۹۸۸مخ ـ پېښور ـ  ۹۱مومند ـ قلندر ـ د خیرالبیان تنقیدي مطالعه ـ  11
  ع۱۹۸۷مخ ـ جدون پریس ، پېښور ـ  ۲۱یب هللا ـ روښاني لیکنې ـ رفیع ـ حب 12
ع( چي مي له ښاغلي رفیع صاحب څخه په تیلفون کي ددغي خبري توضیح وغوښتله، راته وې ۲۰۱۷سږ کال ) 13

  ویل چي پر نسخه باندي د کارکولو خبره ده ته همداسي ویل سوې وه.
 

 نور بیا
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