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 رسیزه
د پښتو ادب په تاريخ کې خوشحال خان خټک یو اوڅار، 
نوښتګر ليکوال او شاعر تېر شوی، چې په نرث او نظم کې خپل ځانګړی 

 خان ځای او سبک لري. د ليکوالۍ او شاعرۍ تر څنګ، خوشحال
ال، پوځي بولندوی او د پښتنو د ميل خټک یو قومي مرش، خان، سياستو 

مبارزو یو نوميالی مبارز هم تېر شوی دی. د خوشحال خان خټک د 
 دنبوغ او استعدا د تخليقي اثارو له منځپانګې او موضوعاتو څخه د هغه

انذازه ښه څرګندېږي. د يوه حقدار او نامتو ليکوال، شاعر، مبارز سياستوال 
د خوشحال د  بيا بيا خته اړتيا ده چېاو ميل مرش په توګه ددې خربې س

  .هر اړخيزه څېړنه ويش اړخونو او د ژوندانه د نورو زوافکارو، کردار، مبار 
همدغه اصل ته په کتو د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د فرهنګپالې 

ب ولسمرش د الرښوونې پر بنسټ د افغانستان علومو تګالرې او د جاللتم 
نابغه "د  ل کال۸۹۳۱پر  ون په ګډه همکارۍاکاډمۍ او کابل پوهنت

سیمینار   تر رسلیک الندې څلور ورځنی نړیوال علمي ـ څېړنیز "خوشحال
جوړ شو، چې د افغانستان او پښتونخوا د بېالبېلو علمي مرکزونو ګڼو پوهانو 

 او مینه والو پکې ګډون کړی و.
مک اسال  د پېښور پوهنتون د نار کېیڅخه په دې سيمپښتونخوا  له

د ، ضيأسالم اال  ډاکټر معراج فيرسپرو  يسئپوهنځي ر  اینډ اورينټل سټډيز
ډاکټر نرصالله جان  فيرسپرو  پېښور پوهنتون د پښتو اکېډمۍ ډايريکټر

، د ايډورډز کالج پخواين پروفيرس ډاکټر يارمحمد مغموم، د باچاخان وزير
ايد پوهنتون پخواين ريس ډاکټر فضل الرحيم مروت، د اسالم اباد د ق

اعظم پوهنتون پروفيرس ډاکټر حنيف خليل، د مالکنډ پوهنتون د پښتو 
څانګې مرش پروفيرس ډاکټر عيل خېل درياب، د باچا خان پوهنتون 

نتون پروفيرس پروفيرس ډاکټر محب وزیر،  د پېښور د اسالميه کالج پوه
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، د کويټې د پښتو اکېډمۍ ډايريکټر محرتم سيد خري ډاکټر اباسني يوسفزي
مد عارف، پروفيرس دروېش دراين، محرتم رحمت شاه سايل، ډاکټر مح

، ډاکټر ، ډاکټر محمد صادق ژړکنياز محمد عاجز، محرتم شمس بونريي
، ډاکټر عبدالحکيم شاه ، ډاکټر سمندر يوسفزيمحمد عيل ديناخېل

، رصنور نای، خدارازق فهيم راشد خټک، خيل،، ميا وکيل شاه فقري خټک، 
، ډاکټر نورالبرص امن، ډاکټر سيد ظفرالله تبسمعارف  اصف عمران،

 .کړی وملک امان کايس ګډون او ، عبدالله جان نورزي يلبخشا
ملريز کال د ۸۹۳۱لومړنۍ او پرانستونکې غونډه د د دې سيمينار 

مه نېټه له غرمې وروسته د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو ۶۲ليندۍ پر 
ه تاالر کې د قران عظیم الشان د څو پوهنځي د چينايي ژبې د ډيپارټمنت پ

يس ښاغيل ئ. د کابل پوهنتون ر مبارکو  ایاتونو په تالوت  رسه پيل شوه
نار د یل حمیدالله فاروقي د پرانستونکې وینا په ترڅ کې د سیمنمپوه

دایرېدو ګزارش وړاندې کړ. ورپسې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
او ورپسې هغه  شو لوستلقدرمن ولسمرش محمد ارشف غني پيغام و 

پيغامونه هم ولوستل شول، چې د پښتونخوا د اکاډمييکو موسسو او د 
بېالبېلو پوهنتونونو او نورو فرهنګي ادارو له لوري د دغه  د افغانستان

 سیمینار په ویاړ رارسېديل وو.
له دې وروسته له پښتونخوا څخه راغيل ميلامنه د يوه پالوي په  

مه نېټه د کندهار پوهنتون په تاالر  ۶۲ړل او د ليندۍ پر ملتيا کندهار ته وال 
 نامتو کیسه لیکوال طاهر اثر افریدي دروېش دراين اوپیاوړي شعار کې د 

ار نیکې يې ګډون وکړ. د سیم هشوې غونډ هقیرص اپريدي په وياړ په جوړ 
مه نېټه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د عالمه  ۶۱دوميه غونډه د ليندۍ پر 

مد عيل کهزاد د سیمینارونو او کنفرانسونو په تاالر کې جوړه شوه، چې اح
 درې علمي غونډې يې درلودې.



 يزهرس
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يس ئر  سيمینار علمي غونډه د علومو اکاډمۍ د"نابغه خوشحال"د 
عبدالظاهر شکېب په وینا پيل شوه او ورپسې د  ډاکټرښاغيل څېړنوال 

و او د هغه د اثارو د خوشحال بابا د شخصیت د بېالبېلو اړخونو د روښانول
علمي ـ څېړيزې مقالې ولوستل  د پوهانو او څېړونکو له خواڅېړنې په اړه 

شوې. د دغو مقالو په اړه په بېالبېلو غونډو کې د پوهانو له لوري نظرونه 
 تبادله او بحثونه هم پرې وشول.

مه نېټه د  ۶۳د وروستۍ ورځې غونډه د ليندۍ پر  د سيمينار
کې جوړه شوه، چې د هېواد د  سالم خانه ماڼۍ پهجمهوري ریاست 

او جګپوړو  ازوتاس سلګونو بېالبېلو علمي، اکاډميکو او فرهنګي ادارو
. دې ناستې ته د افغانستان د اسالمي و پکې ګډون کړی دولتي چارواکو 

ب ولسمرش د خوشحال خان خټک د ژوند، افکارو او جمهوريت جاللتم 
نا وکړه، ورپسې له پښتونخوا د راغليو ميلمنو په کړو وړو په اړه هر اړخيزه وي

ډاکټر اباسني  ښاغيل نتون پروفيرساستازولۍ د پېښور د اسالميه کالج پوه
يوسفزي وينا وکړه او د يوه پرېکړه ليک په لوستو رسه سيمينار پای ته 

 ورسېد.
 له ما څخه هيله وکړه، چې علمي کمېټې سيمنار "نابغه خوشحال"د 
ې راټولې او د اوډون، سمون او اهتامم چارې یې پای ته مقال ناريددې سيم

ورسوم، چې په راتلونکې کې د څېړونکو او ځوان نسل لپاره د خوشحال 
نار يما په سيمڅېړنيز ماخذ يش.   -خان خټک د ژوند او اند په اړه يو علمي

 لوستل شويو مقالو له ليکوالو رسه د مقالو د ترالسه کولو لپاره اړيکې کې د
ونيولې، د سيمنار نږدې ټولې مقالې او د سيمنار په اړه د اکاډميکو ادارو 

ځای کړل، خو له کړل او په دې ټولګه کې مې ځای پر پیغامونه مې ترالسه 
ښاغيل پوهنوال بريايل باجوړي او ښاغيل ډاکټر محب وزیر رسه له څو 

جوړي ځله اړيکو نيولو رسه رسه زه په دې ونه توانېدم، چې د ښاغيل با
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چې نوموړي  پيغامهغه  مقاله او له ښاغيل وزير څخه د باچا خان پوهنتون
نار يوه مقاله او يو پيغام ید سيم چې له بده مرغه تر السه کړم، نو لوستلی و،

 په دې ټولګه نشته.
څېړنيز سيمنار کې د خوشحال خان خټک پر ژوند،  -په دې علمي

پوهانو ښې څېړنيزې مقالې  اثارو، افکارو، مبارزو او نورو برخو باندې
ولوستلې. د دې ټولګې د مقالو اهميت په دې کې دی، چې د خوشحال 
خان خټک د ژوندانه ، سياست، مبارزو، اثارو، فکر، شعرو شاعرۍ او 
خاطرو په اړه ډېر نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي چې د خوشحال 

توګه کار ورکوي.  مينه والو، څېړونکو او محققينو ته د يوه غوره ماخذ په
همدغه اهميت ته په کتو د افغانستان د علومو اکاډمي د نابغه خوشحال د 

نار د مقالو دا ټولګه چاپوي په دې هيله چې پوهان او مينه وال ترې یسيم
 ګټه واخيل.

د ټولګې په اوډون، سمون او اهتامم کې مې تر خپل وسه هڅه 
وي، په اړه يې له  ېنه شو کړې، خو که بيا هم په کوم ځای کې کومه تېروت

ټولو درنو لوستونکو څخه بښنه غواړم او تاسو ددې ټولګې لوستو ته 
 رابومل.

 په درنښت
 څېړنوال رفيع الله نيازی
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