
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 
  ۱۷/۰۳/۲۰۱۸                              نسیم سلیمي

        

 او کورودانى یزېر
  
اثر خېرالبیان په خپله مهم  تر ټولو دسته جمعي رسنیو له خوا د خوشالۍ یو خبر راورسېدئ چي د بایزید روښان د

  سو. خپور اصلي بڼه یعني په څلورو ژبو )پښتو، فارسي، هندي او عربي(
او د روښاني جنبش د مهمو اثارو په اول کتار کي راځي د فاضل استاد محمد معصوم  پیر روښان دغه اثر چي پخپله د

کنه سره د هیواد او منطقې د ادبیاتو، تاریخ، متني مقایسه او لمن لیکنه یا حاشیه لی څېړنه، په زیار او کوښښ،  هوتک
  ادیانو، معرفت، او ټولنیزو مطالعاتو د عالقمندانو په اختیار کي ورکړه سو.

محترم استاد محمد معصوم هوتک چي د هیواد په دننه او دباندي کي د یوه منل سوي ژبپوه حیثیت لري او په پښتو، 
مطالعې او معلوماتو خاوند دئ، په متن پوهنه کي هم نه یوازي دا چي  فارسي، اردو، انګریزي ادبیاتو کي د پراخي

عملي تجربه تر څلوېښتو کالو زیاته ده، چي البته ځیني   بې کچي مطالعه او معلومات لري بلکي په دې الره کي یې
ار د طرز سره تر هغه ځایه چي موږ دده د ک په ناچاپه شکل ورته پراته وي. ال یې چاپ سوي هم دي، خو ډېر به یې

استاد عبدالشکور   استاد د خپلو مطالعاتو، څېړنو او لیکنو له مخي د لوى استاد عالمه عبدالحى حبیبي، عالمه اشنا یو،
رشاد، استاد بېنوا د عنعنې د ادامه ورکونکو څخه دئ چي هره څېړنه په کامله امانتداري، علمي جامعې او تاریخ ته 

او بېله مادي تمې، او په خپل مصرف او  او منطقوي تعصب او تنګ نظریه خالصاحساس، د ژبنیو  د مسئولیت په
   محدودو امکاناتو سرته رسوي.

د عالمه رشاد د خپرندویه ټولني د  تازه تقریبا دوو کلو د کار نتیجه ده، اوس چي ددوى د ،د استاد دغه وروستى کار
  و تنده به ماته کړي.خوا چاپ او لوستونکو ته وړاندي سوئ دئ.، چي د مینه وال

په دې باره کي هم د عالمه رشاد خپرندویه ټولني ته ددغسي یوه درانه اثر د خپرولو تبریک وایم او همدغه ډول 
فاضل استاد محمد معصوم هوتک ته مبارکي وایم چي د عمرو خواریو یې دا دئ ثمر ورکئ او خېرالبیان په څلورو 

   ورته غواړم . پر قلم دې برکت وي. صحت د عمر اوږدوالۍښه  سرو ژبو تر عالقه مندانو ورسېدئ.
خپرېدلو خوشالي ګډه ده، پر ځاى یې  خېرالبیان د د افغانستان او شاوخوا هیوادو منطقو په علم دوستو کي د کله چي

دب او بولم چي دلته د یوه بل حقدار نوم هم یاد کړه سي چي نه یوازي دا چي یو عمر یې د افغانستان د تاریخ او ا
کلتور په ساحه کي بې له کومي اسرې او تمي بې مثاله مطالعه، تحقیق او لیکني کړي دي بلکه د افغانستان د هر 

او هیڅ ډول کومک یې نه دئ سپمولئ. حقیقت دادئ چي د بایزید  محقق او لیکوال تر څنګ په ډېر صمیمیت والړ دئ
ي، او منډو ترړو محصول دئ، چي تر محترم استاد هوتک روښان دغه اوسنى اثر هم ددوى د پېرزویني، همت، مړان

صاحب پوري یې رارسولئ دئ. که دا نه واى نو دغسي ارزښتناکه اثر، چي د افغانستان د تاریخ یو نه بېلېدونکي جز 
ته راوتلئ واي. دغه  چي میدان او خداى خبر چي څونه نور کلونه به یې نیولي واي دئ، به په موزیم کي پروت واى

داره دروند استاد پروفیسر خالق رشید، د افغانستان د تاریخ، ادبیاتو او ټولني په باره کي د متعددو اثارو خاوند او حق
دغه اثر، خېرالبیان، په الس ته  په حقه سره د منطقې د علماوو په لومړي کتار کي راځي. ځکه چي د پیر روښان د

د خبرېدو  یې هم کورودانى او صمیمانه کوښښونو وو، دالس  راوړلو کي د ښاغلي استاد خالق رشید مستقیم
  .وایم ورته مبارکي

مثبته علومو، ټولنیزو، ژبنیزو، تاریخي څېړونو او لیکنو   خبره تر خبري پوري یادیږي. څنګه چي په افغانستان کي د
دا  کي فرهنګي حالت په وجود مادي او مو د حاضر مسلط تشکیل نسته او وطنوال یعني غېر دولتي کوم مستقل

نو یو لیکوال،  یا یې وپالي، خدمات سرته ورسوينه لري چي دغه ډول کارونه سرته ورسوي او علمي  هم امکانات
وکي، هم یې ولیکي، هم یې چاپ کي  خام مواد برابر کي، هم تحقیق محقق او ژباړونکئ خوار مجبوره دئ چي هم

او هم یې تر لوستونکي پوري ورسوي. دا کار د هر چا په وس نه رسیږي. د استاد محمد معصوم هوتک او پروفیسر 
و لیکواالنو او محققینو یې زر واره کور ودان چي دا ډول اثار و افغاني ټولني ته وړاندي کوي او خالق رشید او نور
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هغه هم په خپل مصرف. نه مي دي اورېدلي چي دوي دي چاته خوله کږه کړې وي او د کتاب د خپرېدو دپاره دي 
پر ځانو حرام کړئ وي، تحقیق  خوب او ارام به یې ډېر کسان به وي چي نور داسي خو یې چنده ځیني اخیستې وي

کمښت په سبب به  نوشتې به ورته پرتې وي خو تش الس به یې دښمن سوئ وي او د پیسو د به یې کړئ وي،
پوري نه وي رسېدلي او پخپله لیکونکئ به مریض  خواري ابته سوې وي، اثار به یې تر لوستونکو او عالقه مندانو یې

پر ځاى نه ښکاري چي دولتي علمي مؤسسې لکه پوهنتونونه او د لوړو  يحالت ک  په دغسي یوه یا مړ وي. ایا
دغه کار به  ؟تحصیالتو مرکزونه دغه کار ته مال وتړي او د محققینو، لیکواالنو او ژباړونکو سره مالي مرسته وکي

   نور کسان هم تشویق کړي چي په ذکر سوې ساحه کي کار وکي.
و او فرهنګ وزارت ښه رول لوبوالى سي. باالخره دغه وزارت په وطن کي زما په فکر په دې الره کي د اطالعات

د فرهنګ د غنا دپاره ډېر کارونه کوالى سي چي یو به یې دغه کار وي. البته په دې الره کي پراخ نظر او نېک نیت 
  لومړى شرط دئ.

کاډیمي ده. که نور څه نه وي په دوهم دولتي تشکیل، چي په دې الره لوى رول لوبوالى سي، د افغانستان د علومو ا
دغه اکاډیمي کي ښه باصالحیته او د نظر خاوند عالمان سته. دوى دي قلم را واخلي او د نشر سوو اثارو په باره کي 

څو لیکونکو او لوستونکو دواړو ته یو الرښود سي. که ښه لیکنه وه، هم به لیکونکئ تشویق  دي خپل نظر ولیکي،
ته یو مفید اثر وروښول سي. او که بابېزه لیکنه وه بیا دې هم په باره کي نظر ښکاره کړه سي او هم به لوستونکي 

  سي، څو لیکوالو ته یوه الرښودنه سي. دا کار ډېر الزم دئ.
په اخیره کي یو وار بیا هم محترم استاد محمد معصوم هوتک او درانه استاد څخه ډېر تشکر چي دغسي یو مغتنم اثر 

 د تاریخ، ادبیاتو او کلتور و عالقه مندانو ته وړاندي کئ. یې د افغانستان
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