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 ده:
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( بــاور  ۰۴۴خپـل اوالد او خپلـوان او نــور متفـرې د څېړنـ  وړ شخصــیتونه د شـاوخوا )
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 ال پېژندن  په برخه ک  پوره او کره مرسته کولی يش.عامو مینه والو رسه د خوشح
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته د جاللتامب جمهور رئی  دوکتور محمد ارشف 
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او د مطال   مینه والو ته ی  د  خپرو  زیار رحیم الله حریفال په وروستۍ کتنه او راپ 
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 هیله یوو.هېواد، سیمه او نړۍ ک  د سول ، سوکالۍ او هر اړخیزم پرمختیا په 
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 کرښې ۍلومړن

صـيت بـ  شـمېره شخ ګـا اړخیـز فـ  هـم لکـه د هغـوی ید خوشحال بابا سپېڅل
ي کـامل ـاو دغه فني خـوبۍ او محاسـ  رـ  د هغـوی د شخصـخوبۍ او محاس  لر  

دغه ښکيل امتزاج د هغـوی شـ ر  هـ  د رنګارنـګ رسه رابرسېره شو  د ، نو د دواړو 
 . یموضوعاتو په اردل ک  د ف  تر اسامنه رسولی د

. ید خوشحال بابا ش ر  کالم د انواع انواع موضوعاتو د ل لونو يو داس  درنګ  د   
موضـوعاتو ناوياتـه  یـونو یـوه لټو ، نو دومـره دومـره پکـ  د نور  څومره څومره ي  بند

موضوع د شخصياتو هم ده. خوشحال  هېږ . په دغو موضوعاتو ک  يو غمي رامخ  ته ک
بابا په خپل کالم ک  يو شمېر شخصيات ذکر کړ  د . دغه شخصيات رـ   د ژونـد د 

خوشحال بابا د خپلو بېال بېلو صفاتو په اسـاس يـاد کـړ   مختلفو ش بو رسه ت لق لر .
 ه، رسا نظر او د بيـان بـه لـړ د . څه ر  د خوشحال بابا په ژوره مشاهده، پراخه مطال

 ړو ګواهي کو . اوک  په قو  دالئيلو ر 
کـ  مـا د هغـو شخصـياتو د څېړلـو هڅـه کـړم ده، د کومـو نـام  رـ  په دم اثـر 

د  خوشحال بابا پخپل ش ر  کالم ک  پـه مختلفـو حوالـو خونـد  کـړم د . دا څېړنـه
هم  یشو  امخمشکالتو رسه مخاو  په دغه ترڅ ک  زه د بال  او زیار متقايض  کارؤ اوډېرکړ 

يم. ول  د تحقيق او څېړن  رسه مين  او جذب  پل په پل زما حوصـله زياتـه کـړم ده او 
يم. دا مقاله ر  زما د يوازم ځان د يوم مودم  یدغه شان زه ي  د مرام تر کهاله رسول

ه او ښـودن، الر نتيجه ده. ول  په دم لړ ک  زما د خواخوږو مرسـته اود زيار او مسلسل کړ 
ل  ليکلـو جوګـه شـوم. مشورم هم د يادون  جوګه د . د څه په برکت ر  زه ددم مقا

. را ر  ددم څېړن  او مقال  د بشپړولو یمئينانو فهرست ډېر اوږد د وڅه که هم ددغ
ېره د . خو په تېره تیپه سلسله ک  زما ډاډګېرنه کړم ده او په ما ي  د منت بار راړولی د

، اقبـال نسـيم خټـک خوشحال شناس ډاکټر ايم او استاد ،يکوالسرت څېړنکار، شاعر، ل
درنًه نامه زما په روح راخوره ده. د را د خصويص توجه، الرښودنو، مشورو او مرسـت  پـه 

شوم. د هغـوی دغـه  یر  زه ددم څېړن  په کاميابۍ رسه په تر رسه کولو ک  بريال هاړ 
 الس، اخالص او مشفقانه رويه به زما په سرتګو ک  تل عمر  غړېږ . 

( هم د زړه لـه تلـه ټر شاه جهان )رېرئمني پښتو څانګهزه د خپل محرتم استاد ډاک   
ته پل په پل زما د تحقيقي رارو مات  کړم  هوارم کـړم  شکريه ادا کوم ر  هغوی ما



 ب

. دغه رنګ زه د خپلـو نـورو درنـو یودرېدو ته پرېښودی نه دزما  د څېړن  کار ي   اود  
رـ  د  م الله جـان هـم ډېـر زيـات مشـکور يـمډاکټر حکي اواستادانو ډاکټر عبدالوحيد 

تحقيق ګران  مرحل  ي  ماته اسان  کړم هم د  او زه ي  دغـه سـتومانوونکي کـار تـه 
 هم يم.  یهڅول

کلورو ، حاجي پوردل خټک، ډاکټر  زه د پروفېرس محمد نواز طائر، پروفېرس صابر
پروېز مهجور، پروفېرس جميل محمد اعظم اعظم، ډاکټر راج ويل شاه خټک، ډاکټر 

راوړم، ر   ددم څېړن   ی، پروفېرس مقدس الله او رحيم شاه رحيم مننه په ځا يوسفز 
 ي کړم ده. يپه اوان ي  زما قدم په قدم رهنام

رس عبـدالخبري او محـرتم صـاحبزاده ـپروفېـزما د منن  وړ پروفېرس سـليم الـرحم ، 
ر  د عربۍ او فاريس ګـران ګـران عبارتونـه ، ت الله )بادشاه ګل صاح  ( هم د کفاي

ي  ماته په اسانه وژباړل او ما ترم ددم مقال  په ليکنه ک  مدد واخيستو. زه د دوی  د 
 دغه احسان مالزه منم ر  په روڼ تند  ي  زما مرسته وکړه. 

پښــتو څــانګ ، پښــتو اکيــ مۍ، فــاريس شــ ب ، عــريب څــانګ ، اردو  دغــه شــان د
رسه رسه د قائد اعظم الئيربير  الهور،  ش ب ، ارکائيوز البيربيرۍ، فرهنګ ايران پېښور

شـاه امـام بارګـاه الهـور، يب يب پاکـدام  امـام بارګـاه الهـور، مقـامي کـالجونو د  یګام
، ر  ماته ي  پـه خـالص تله شکريه ادا کومکدره د زړه له الئيربيرينز او د دير ميوزيم ر

 مټ کتابونه راکړل او ما ترم د خپل کار په حواله استفاده وکړه. 
رس ـ، پروفېـمحمد اصـ  صـميم، ډاکټـر اقبـال فنـا واندغه شان زه د خپلو درنو مرش 

پروفېرس مشتاې احمد احسان مند يم، رـ  د  اوفضل نصري اسري، پروفېرس زبېر حرست 
زه يـ  وخـت پـه  اويا ته نه دی ورکـړی يکلو په ترڅ ک  ي  زما همت ستړل دم مقال  د

 وخت خپل  څېړن  ته پارولی يم. 
، رـ  د دم مقـال    ورل  مردان( هم مننه کـوماخر ک  زه د راشد عدنان )ګرافک

او دا ګران کار ي  په ډېره احسنه طريقه رسته رسـولی  یپه کمپوزنګ ي  ځان کړولی د
 . ید

 درناويپه ډېر 
 بادشاه روم

 ء ۷۱۱۲مئ / ۰۱


