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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اگست ٢۶

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢  

 
   علي محمد ُمخلِص څوک ؤ؟-٢

انې لوړو او ژورو د پښتو د فکور عرفاني  شاعر، علي محمد ُمخلِص، د ژوند او شاعرۍ  کيسه تر د زم

د ُمخِلص د پښتو شعرو غني ديوان او په پاړسي ژبه .  ډٻرو وختو پوري د ُګمنامۍ او ابھام په پردو کي پٻچلې وه 

ري زماني د شاعرانو، ليکوالو او مؤرخانو  له تر ډٻ)   حالنامه(د ھغه د عارفانه کالم او خواږه نثر ارزښتناک  اثر 

له ھمدې امله، د پښتو ژبي او ادبياتو ځينو مخکښو بھرنييو څٻړونکو ھم په خپلو . پامه ليري ساتل سوي وه 

د .  آثاروکي د علي محمد ُمخلِص د ژوندانه  او ژوري عرفاني شاعرۍ په باب ھيڅ مالومات نه دي وړاندي کړي 

د نامه  » ُمخلِص«و او ځينو تاريخي آثارو کي، د اني مؤرخانو، د ځينو شاعرانو په  شعري ديوانپښتو ادبياتو افغ

مال علي (په ليدو سره په يوه او بله بڼه ګومان کاوه، چي علي محمدُمخلِص به د مال ارزاني خٻشکي ورور 

کي يې »  االبرار و اشراررةتذک«په  ) ھـ ق کـــي مړ١٠٢٨په (يي، چي د اخون دروٻزه ننګرھاري )  روښاني

خير، مفکر عرفاني شاعر، علي محمد ُمخِلص،  تر ډٻرو اوږدو زمانو وروسته، ھغه مھال  په . يادونه سوې ده 

خپله سمه او ريښتيني بڼه و پٻژندل سو، چي  د لندن په بريټيش کتابتون کي د ھغه د پښتو شاعرۍ د مغتنم ديوان او 

په کتابتون کي د ھغه دبل ) عليګړھـ مسليم يونيورسيټي( عليګړ پوھنتون لت دد ھندوستان د اترپردٻش ايا

 . خطي نسخې تر ګوتو سوې ) حالنامې(اک عرفاني او تاريخي اثرارزښتن

کندھاري زوی، د عثمان کاسي ) ابوبکر(د ترالسه سوو مالوماتو له مخي، علي محمد ُمخلِص د ابابکر 

په سيمه کي اوسٻدل؛ او د کاسي پښتنو » ١شال «  يکه يې د کندھار د ، چي پالر او نئلمسی او د دادک کړوسی د
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کي، د پير روښان د عرفاني طريقت د » شال«نيکه او نور مشران يې په .  ي د شينوارو په قبيله پوري اړه لر

  . پر الس د دغي عرفاني الري خواخوږي  مريدان وه)  مودود ترين سرھندي(مشھور خليفه 

، په ځوانۍ کي د سوداګرۍ په چارو  بوخت )يوسف(او اکا ) ابوبکر کندھاری(ص پالر د علي محمد ُمخلِ 

پير روښان د زړور او غښتلي زوی سوکاله او ارام ژوند يې الره؛ خو د پښتونخوا په غرو او ډاګو کي يې د . وه 

غورځنګ په اورٻدو د عرفاني شھرت او د ھغه په مشرۍ د پښتنو د خپلواکۍ بخښوونکی مغولي ضد ) جالل الدين(

سره، د سوداګرۍ چاري  تل  تر تله  پرٻښودې؛ او دواړه له ھغه اتل غورځنګ سره د يو ځای کٻدو په مقصد، د 

  . ته روان سوه ) تيراه( روښاني غورځنګ مرکز

اووه کاله د قلندرانو په شان د جالل الدين خدمت وکړ؛ او تر مړيني ) يوسف(د علي محمد ُمخلِص اکا 

 د پير روښان کورنۍ ته دخپل ژور درناوي او اخالص له امله،  د جالل الدين په امر د ھغه په خپله وروسته 

او » شال«او يوسف کندھاري فعال ګډون، د د روښاني غورځنګ په ليکو کي د ابوبکر . پلرنۍ ھديره کي ښخ سو 

الدارۍ په پرٻښوولو سره، د شاوخوا سيمو نور پښتانه  ځوانان  دې ته وھڅول، چي د سوداګرۍ، کرني او م

  . روښاني غورځنګ په اتلوالو ليکو کي ودريږي 

د ) احداد بن شٻخ عمر(دت وروسته، د پير روښان د لمسي د علي محمد ُمخلِص پالر  دجالل الدين تر شھا

 عرفاني او سياسي زعامت په وخت  کي، په خپلي بې ساري مړاني او اتلوالۍ سره، د روښاني غورځنګ د ټولو

له تاړاکګرو مغولي لښکرو سره يې نه ستړي کٻدونکي او نه .  جنګيالييو پوځو عمومي مشري تر السه کړه 

ې د مغولي لښکرو په د خيبر، تيراه او ځينو نورو پښتني  سيمودښتونه او درې ي. ھٻرٻدونکي جګړې وکړې 

ه نه يوازي د کابل او پٻښور؛ بلکي د درانه نام) ابوبکر کندھاري(د پياوړي او ُمدبر قومندان .  ھديرو واړولې

په شھادت ابوبکر » حالنامې«د . ھم سختي زلزلې جوړي کړي وې الھور او اګرې د مغولي واکدارانو پر زړونو 

په  حضور کي ھم، د پښتونخوا په غرو او ) سليم الدين جھانګير(ا د ھغه مھال  د ګورګاني  پاچا کندھاري، حت

لښکرو سره، د خپلو اتلوالو  جګړو او حماسو کيسې په ډٻري سرلوړۍ او افغاني دښتو کي له يرغلګرو مغولي 

  . غرور سره يادولې 

نومي کتاب » حالنامه«؛ خود ده  په ئځايګی مالوم نه دد علي محمد ُمخلِص د زوکړي دقيقه نٻټه او ځای 

څوکاله )  ھـ ق١٠١٢( واکمنۍ کي د راغلي روايت له مخي، يوازي دونه پوھٻږو، چي ابابکر کندھاري د احداد تر

علي محمد .  له دوھمي لور سره واده وکړ) دادودروٻش ( خان دولت زي خدايدادخٻل د زوی وروسته د فريد

که د ُمخلِص مورنی ني. پسې پيدا سو) خواجه محمد(ھم زوی ؤ، چي په  خپل مشر ورور د پالر و مور دو ُمخلِص،

په غرنۍ » مستورې«يفه ګانو څخه ؤ، چي د تيراه د و خل  او مشھورد پير روښان له لومړنييو)  دروٻش دادو(

ھـ ١٠١٢(دغو تاريخي ټکو ته په پام سره، د علي محمد ُمخلِص د زوکړي نٻټه » حالنامې«د .  سيمه کي اوسٻدئ 

) .  وي(ي   نوکالو پوري ي-  ـ پينځو کالو څخه نيولي بيا تر اتو -جمع څو کاله ده، چي دا څوکاله ښايي له څلرو ) ق

که دا اټکل . کال په شاوخوا کي اټکل کٻدای سي )ھـ ق١٠٢٠(په دې توګه، د علي محمد ُمخِلص د زوکٻدو نٻټه د 

سم و خٻژي، بيا نو زموږ فاضل او عارف شاعر ، علي محمد ُمخِلص، د پښتو د توري او قلم د لوی اتل، خوشال 

  .ٻږٻدلئ دئ کي ز)  ھـ ق١٠٢٢(خان خټک، ھمزولی بلل کيږي، چي په 

په . ي مالومات په الس کي نسته د علي محمد ُمخلِص د زٻږنځي او لومړني پالنځي په اړه ھم څه باور

ۍ سيمه، د ُمخلِص د مورني نيکه کي د روښاني غورځنګ پوځي او ملکي تأسيساتو ته نيژدې غرن» تٻراه«

دھغو )  د کندھار د شال سيمه(لرنی ټاټوبی وبکر کندھاري خپل پيا د اب) مستوره(د استوګني کلی )  ودروٻش داد(
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علي محمد .  عر ھورې  دنيا ته سترګي غړولي ييځايوپه ډله کي د يادولو وړ دي، چي ښايي زموږ عارف شا

ړه، چي د روښاني ُمخلِص،  ھغه مھال د پښتونخوا په جګو غرو او پراخو دښتو کي له ژوند کولو سره مخه ښه وک

د دې . تر منځ  کورني او سياسي اختالفونه  پٻدا سوه ) ٢الھداد(د جالل الدين د زوی او ) احداد(غورځنګ  د مشر

سره روغه جوړه ) نورالدين جھانګير(پای کي د ھند له  ګورګاني پاچا بدمرغوشخړو او اختالفو په وجه، الھداد په 

 عرفاني  د لوړ او نوميالي، اسماعيل کندھاري، د پښتو)ابوبکر کندھاري(ي محمد ُمخلِص  پالر وکړه؛ او د عل

او ځيني نورو روښانيانو په ملګرتوب  ھندوستان ته والړ؛ او په دې ډول د ) انصاري(  ميرزا خان اورمړ-شاعر

ھمدې نفاق اوشقاق .  درز پيدا سوګورګاني غاصبانو پر ضد د پښتنو په مړني او نه ماتٻدونکي غورځنګ کي، لوی

 او ډاګو کي، د مغولي تاړاکګرو په وړاندي د روښانيانو د پر شانه تلونکي څو کاله وروسته، د پښتونخوا په غرو

توريالي مقاومت ريښې ھم له بٻخه پرې کړې؛ او په دې ډول د علي محمد ُمخِلص د پلرنۍ کورنۍ په ګډون، ټولو 

 خوبونه ګور ته پردٻسو روښانيانو ھم  د کندھار او پښتونخوا په خپلواکو سردرو او لمنو کي د بيا استوګي خواږه

  .  يووړه 

د نورو  ورغلو  روښاني مشرانو په  ډله کي، د ) جھانګير( د ھندوستان  د ھغه مھال مغولي  ټولواک 

د درناوي او . ھوښيارۍ او زړورتيا ته  په ډٻره درنه سترګه وکتل )  ابوبکر کندھاري(  علي محمد ُمخِلص د پالر

ابوبکر کندھاری که څه ھم د ھندوستان  په . اني يا پښتو ژبه خبري کولې صميميت په بڼه به يې له ھغه سره په افغ

د » ميدني پور«په پای کي د اوړيسې  ايالت  د مغولي دربارکي، د ځينو سيالو  واکمنانوله  مخالفتو سره سره ، 

ني پوځي مشرتوب مقام ته ورسٻد؛ خو زړه  يې تل د پښتونخوا په  جګو غرو او سپٻرو دښتو کي د روښا

کال د اتل احداد )  ھـ ق١٠٣۴(د روايت له مخي يې په » حالنامې«د .  ورو جنګيالو په ياد تپٻدئ غورځنګ د زړ

ميدني « د شھادت په اروٻدو سره  تر نس ويني جاري سوې؛ او څه موده وروسته د ھمدې ناروغۍ په َسَوب په 

  .  کي  و مړ» پور 

 ھوښيار، متقي او پرھٻزګار سړی  ور، پوه ،ه غښتلی، زړ)ابوبکر کندھاری(د علي محمد ُمخلِص پالر 

» ابوبکر صديق«له امله د يارانو په منځ کي د د پير روښان کورنۍ ته يې د خپل سپٻڅلي اخالص او پٻرزويني . ؤ

ھغه په .  ټول عمر يې په سرښندني او مٻړنتوب سره  د پير روښان د کورنۍ خدمت وکړ .  لقب ترالسه کړی ؤ 

 څلوريځو د په نامه يې د پښتو قصيدو او» مراة العارفين«اعرۍ سره مينه پيدا کړه؛ او د ن کي، له  پښتو شھندوستا

يادونه ھم سوې )  سراج العارفين(کي د ابوبکر کندھاري د يوه بل منظوم پښتو اثر » حالنامه«په  .  يوان جوړ کړ 

ه مشرۍ د روښاني مبارزينو ديوې خونړۍ جګړي  بيان ده، چي  په يوه قصيده  کي يې له مخالفينو سره، د احداد پ

د حالنامې له روايت سره سم، ابوبکر کندھاري د پښتو او پاړسي ادب ترڅنګ، په اسالمي علومو . ئ ھم راغلیء د

  .کي ھم مطالعې وکړې ؛ او په ھندي ژبه ھم پوھٻدئ 

سره، د پير روښان په عرفاني ھم د لوړ شعري ذوق په لرو ) خواجه محمد( د علي محمد ُمخلِص ورور 

کي د خواجه محمد د » حالنامه«ُمخلِص په . ته رسٻدلیء عارف ؤ سير او سلوک  کي، د سکونت لوړ مقام 

  . عرفاني شخصيت پر ځينو ځانګړتياوو سربٻره ، د ھغه د عارفانه کالم ځيني بولګې ھم راوړي دي 

لکه څنګه چي ليدل کيږي، علي محمد ُمخِلص له خپل پٻدايښت څخه د ژوند تر ورستٻيو ورځو پوري، په 

کي د ُمخلِص د خپلي وينا له مخي، ھغه په پينځه » حالنامه«په .  ي چاپٻلایر کي ژوند کاوه يوه علمي او عرفان

د ُمخِلص  پښتو او پاړسي عرفاني .  کړکلنۍ يا شپږ کلنۍ کي د سپيڅلي قرآن او ديني علومو په زده کړه پيل و

.  ئی الس او لوړ مقام څرګند ثبوت دشاعري، په قرآني  علومو، نبوي احاديثو او اسالمي عرفان کي، د ھغه د لو
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کي، دھغه له ځينو ماخذو او سرچينو څخه په ډاګه ښکاري، چي علي محمد ُمخلِص د پير روښان او » حالنامه«په 

پر عرفاني او اد بي آثارو سربٻره، د اسالمي عرفان او پاړسي عرفاني ادب له ډٻرو زياتو نورو روښاني مخکښانو 

دغه راز، د علي محمد ُمخِلص  په ژور عارفانه کالم کي د کالسيکو او .  کتابو او اثارو سره پوره اشنايي لرله 

عمال، په دغو ژبو کي د ھغه د ټکو پراخ  است) ترکي(ريت، ھندي، پنجابي او تورکي نابابه پاړسي، عربي، سنسک

  .لوړ اد بي او علمي صالحيت،  بله څرګنده نخښه ده 

د حالنامې د بياناتو پر بنسټ، علي محمد ُمخلِص، عالِم او فاضل، فقير او عارف  شخصيت ؤ، چي 

 د ژوري ُمخلِص،. ھيڅکله يې د مادي او نفساني غوښتنو په خاطر، د پاچا او وزير نوکرۍ  ته غاړه نه وه ايښې 

عرفاني پوھي ترموندلو او د روښاني سٻر او سلوک د اتو مقامونو تر بريالي تٻرولو وروسته، د ھمدې عرفاني 

له کورنۍ سره د زړه  له ) بايزيد روښان(ھغه د خپل کامل پير.  عاِلم ؤ  طريقت د خالفت پر ګدۍ ناست شاعر او 

ه يې په لوړه سترګه کتل؛ او تل يې د فراغت او جمعيت په تر کومي مينه او اخالص الره؛ د تقوا او استغنا ژوند ت

کي » حالنامه«په .  او ليکني وڅٻړني يې کولې السه کولو سره، د لوی څښتن په سپٻڅلې  مينه کي شعرونه ويل؛ 

د ده د ژوندانه له لوړو او ژورو څخه له ورايه ښکاري، چي علي محمد ُمخِلص د دې نامرادي نړۍ ھيڅ مراد ته 

د خپلي عرفاني بشپړتيا په اوږده مزل کي يې د دونيا او عقبا ټولو ښو او ښادييوته، . ه زړه کي ځای نه ؤ ورکړئ پ

ښايي په ژوندانه کي يې له  شان او شوکت، مقام او شھرت څخه د .  د پردو، خنډو، اپتو او بالوو په څٻر کتلي دي 

  .ه کړې يي خپلي ژوري کرکي په وجه، د خپلو آثارو له خپرولو ډډ

په ) نواب رشيد خان(  الھداد -دبر او کارپوه لمسي  ُمخلِص، د خپل ژوندانه ډٻر کلونه  د پير روښان  د مُ 

 ١٠١۴(خدمت کي تٻرکړي دي، چي د پراخ کورني واک په لرلو سره، د  ھندوستان د مغولي  پاچھانو جھانګير 

او ) م١۶۵٨/  ھـ ق١٠۶٨  -م ١۶٢٨/ ـ قھ ١٠٣٧(،  شاه جھان ) م١۶٢٨/  ھـ ق١٠٣٧ -م ١۶٠۵/ ھـ ق

د پا چھييو په  زمانه کي د ھندوستان  د ځينو سيمو او ) م١٧٠٧/ ھـ ق١١١٨  -  ١۶۶٨/  ھـ ق١٠۶٨(اورنګزٻب 

کي د ھغه د پٻرزوينو، مھربانييو،  پوھي،  ھوښيارۍ،  » حالنامه«علي محمد ُمخلِص په  . واکمن ؤ ايالتو اداري 

ارزښتناک عرفاني او ُمخلِص د خپل .  رو لوړو خويو په اړه خوږې کيسې راوړي دي انصاف او نو زړورتوب ،

.  غوښتني ته اشاره کړې ده) نواب  رشيد خان(، د يوه الھام په بڼه د الھداد په ليکلو کي ھم)  حالنامې(تاريخي اثر 

 د داسي مبتکر او مفکر ) ھـ ق کال، د دکن په جنګ کي شھيد١٠۴٠په (' انصاري' ص، ميرزا خان اورمړ ُمخلِ 

و ، چي د ذات پٻژندني او توحيد پوھني په زده کړه کي يې، له ھغه څخه پراخه استفاده ائدئ استاد په توګه ياد کړ

کي د ميرزا خان  د پوھي، ھوښيارۍ،  مړاني، او دروٻشۍ په باب » حالنامه«ُمخلِص په .  استفاضه کړې ده 

خلِص  په خپل پښتو ديوان کي، د روښاني طريقت خليفه او مشھورعرفاني دغه راز، مُ .  ارزښمتن بيانونه لري 

؛ او د ئخطاب کړئ د»  ولي«ته د )   په تقيني توګه  ژوندی ھـ  ق کال پوري١٠۶٩تر (  ٣  دولت لواڼي- شاعر 

  .ھغه په خبرو اترو يې وياړ او خوښي څرګنده کړې ده 

د  . و په باب ھيڅ يادونه نه کړې ني ژوند او اوالدپه خواشينۍ سره، ُمخلِص په خپلو آثارو کي د کور

» رشيد آباد«د خپل ژوندانه وروستي کلونه په له روايتو څخه داسي ښکاري، چي علي محمد ُمخلِص » حالنامې«

کي، د نواب رشيد خان  تر ښخولو وروسته،  زياتره روښاني پښتانه د » بادرشيد آ«کي تٻرکړي يي؛ ځکه په  

د علي محمد ُمخلِص ژوند د  .  . .ته  ستانه سوه  » رشيد آباد«لو سيمو څخه خپلي لومړنۍ مٻني بٻھندوستان له بٻال

تردې نٻټې وروسته  داسي دقيق او مؤثق  . ئ کال پوري باوري د)  ھـ ق١٠۶٩(په ِاسِتناد تر »  حالنامې«

قبر او مزار په ھکله يې ھم بې د . مالومات په الس کي نسته، چي د ُمخِلص د ژوندانه څه  ثبوت وړاندي کړي 
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» ميدني پور«پله بيان سره سم، د اوړيسې په پالر يې د ده له خ.  حدس او ګومانه، څه باوري څرک نه لګيږي 

له ھمدې امله . کي  اوسٻده » ميدني پور«الر تر مړيني پوري په ھمدې پلرنۍ کورنۍ يې د پ.  کي ښخ سوی ؤ

  .)هللا تعالی ښه پوھيږي(کي يي » ميدني پو ر«يا » رشيد آباد«ه  به ھم پګومان کيږي، چي د ده  مزار

  :د اوسنٻيو مالوماتو له مخي، د علي محمد ُمخِلص دغه آثار تر السه سوي دي 

  :   د پښتو شعرونو د يوان -١

د علي محمد ُمخلِص د پښتو شعرو ديوان، چي د قرآني آيتو، نبوي حديثو، د روښاني طريقت د عرفاني 

دا ديوان د اسالمي تصوف اوعرفان، . ئ دئ  او نورو  ژورو عرفاني مسألو په بيان  او تفسيرکي ويل سونړۍ ليد

) ۴٠۴( دا ښکلې  او نفيسه نسخه په . په تٻره بيا د پښتو د عرفاني ادب  ډٻره ارزښتناکه او په زړه پوري خزانه ده 

 اوس د انګلستان د بريټش کتابتون خطي نسخه نۍ يوازد دې د يوان. مخو کي په پاخه نستعليق خط ليکل سوې ده 

په دې ښايسته او په زړه پوري نسخه . ده  خوندي لمبر OR 6756 کي په د آسيايي او افريقايي څٻړنو په څانګه 

د کتابخانې د مسوولينو . کي،  د ناسخ د پٻژندګلوۍ ؛ او د استنساخ د نٻټې په ھکله ھيڅ څرک نه تر سترګو کيږي 

کال  و بريټش ميوزيم ته ) ع١٩٠٩( يوان پر يوه څنډه، يوازي دونه کښل سوي دي، چي نسخه په له خوا د د

  .   راوړل سوې ده 

  :  حالنامه -٢

  -٩٣١( '  انصاري' په نامه د بايزيد روښان اورمړ »  حالنامې«الً د   دا عرفاني او تاريخي کتاب  اص

 پير روښان د ژوند، عرفاني بشپړتيا او د ھغه د وياړلو ، چي دئدئ د ھغه اثر پر بنسټ کښل سو)   ھـ ق٩٨٠

علي محمد ُمخلِص، وروسته د ا اثر له خپلو تحليلو او څٻړنو . مغولي ضد مبارزو ځيني پيښي او اړخونه  بيانوي 

پر ژوند، عرفاني نړۍ ليد او مبارز ) بايزيد روښان(سره، په خپله  ژبه له سره  وکيښ؛ او د خپل کامل پير 

« .  ره يې د ھغه د زامنو،  لمسيانو، کړوسيانو او َکوديانو د ژوند بٻالبٻل حاالت ھم ور سره يو ځای کړه سربٻ

په ډٻر خواږه او روان پاړسي نثر کښل سوې ده، چي د خپل وخت له خورا ارزښتناکو ادبي متنو څخه »  حالنامه  

کي د بيان  سوو » حالنامه « انو په دود، په علي محمد ُمخلِص د ځينو نورو ليکوالو او مؤرخ.  شمٻرل کيږي 

تاريخي او عرفاني موضوعاتو په ترڅ کي، ځای ځای د غزلو، مثنوي ګانو،  قطعو او بيتو په بڼه،  خپل پاړسي 

» حالنامه « دغه راز، ُمخلِص  په .  شعرونه  او کله کله ھم د نورو عرفاني مخکښانو ځيني بيتونه ھم راوړي دي 

اسالمي او عرفاني  آثارو په  ِاسِتناد،  د اسالمي تصوف او عرفان د ډٻر پٻچلو او باريکو مسألو په کي د  معتبرو 

  .  باره کي ھم خورا پخې او ژوري خبري کړي دي 

په دې اثر کي، د مغولي واکمنانو پر ضد د روښانيانو د اوږدو او نه ستړي کٻدونکو مبارزو، د پښتنو د 

شخصيتو د ژوند او آثارو،  د ھندوستان د مغولي واکمنانو د پاچھييو په اوږدو کي د اد بي ، فرھنګي او عرفاني 

پښتنو د ژوندانه د ارزښتناکو تاريخي  او سياسي حقايقو او په پای کي د ليکوال د علمي او عرفاني کورنۍ په باب، 

او سياسي ژوندانه د يوې د پښتنود فرھنګي، اجتماعي » حالنامه « .  په زړه پوري مالومات وړاندي سوي دي 

کال )  ھـ ق١٠۵٨( ليکنه تر » حالنامې « د . ئ مھمي دورې په باب خورا په زړه پوري او باوري  تاريخ د

)  ۵٢۶( د حالنامې  اصلي خطي نسخه .  کال پوري بشپړه سوې ده  )  ھـ ق١٠۶٩( وروسته پيل سوې؛  او تر 

د عيلګړھـ د ُمسلم يونيورسيټۍ د ابوالکالم  آزاد د کتابخانې په  مخونه لري، چي د ھندوستان د اترپردٻش ايالت، 

د دې خطي نسخې نقلونه، د پاکستان په پنجاب يونيورسيټۍ او د پٻښور په  . ۴سبحانه هللا کلکسيون کي  خوندي ده

د عليګړ زما اوسنی ماخذ يا د افغانستان د علومو اکاډيمۍ ګستتنري نقل ھم .  پښتو اکاډيمۍ کي ھم خوندي دي 
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پوھنتون د خطي نسخې له مخي برابر سوئ دئ، چي په خواشينۍ سره له خورا ډٻرو تٻروتنو ډک دئ؛ او په 

په دې ورستييو وختو کي د ھيواد د پاخه ليکوال او سترګه ور . اکاډيميکه بڼه جدي او دقيق سمون ته اړتيا لري 

 د جالل الدين اکبر له زمانې څخه د اورنګزٻب د  استاد محمد معصوم ھوتک په حواله خبر سوم ، چي - څٻړونکي 

پاچھۍ ترکلو پوري د پښتنو د عرفاني، ادبي ، اجتماعي او سياسي ژوندانه په باره کي دا مستند او باوري کتاب، په 

ع کال، د افغانستان د اطالعاتواو فرھنګ وزارت له خوا، د ښاغلي فضل الرحمان فاضل  له ٢٠٠٩/  ش١٣٨٨

ھيله من يم، چي دا پال د پخواني ګستتنري چاپ د پرٻمانه او سربداله کوونکو .  ئ ه، چاپ سوئ دځينو حاشيو سر

  .تٻروتنو سمولو ته ټينګ پام سوي يي 

  ادامه لری
 

  

  


