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یادښت
خوشحال بابا زموږ په علمي ،اديب ،فرهنګي ،ميل ،سیايس او ټولنیزو ډګرونو کـ
د ډېرو غوره ځانګړنو ،لوړ نوم او شهرت نه بـرخم ګـا اړخیـز شخصـیت دی ،عـا هـم
دی ،فیلسوف او لوړ مفکر هم ،فرهنګیالی هم دی ،توریالی او ننګیالی هم ،طبیـ هـم
دی او ادی هم ،ټولنپـوه هـم دی او وګړپـوه هـم او لنـ چ دا رـ ډېـرم لـوړم م نـو

خوبۍ او نېکۍ پرم څښنت ت الی لورويل او هغـه يـ پـه خپـل وخـت د افغـان ولـ

د

بېدارۍ ،هوښیارۍ او خپلواکۍ لپاره کارويل او موږ ته يـ د مـيل ،فرهنګـي میـرا پـه
بڼه راپرېښي د  ،ر دا هر څه موږ ته د هغه د راپات آثارو او افکارو په لوستو ډېر ښـه

زبات کېدای يش.

د نابغه خوشحال د آثارو او افکارو په رڼا ک نه یوازم دا ر د خپلو ولسونو او

ټولن  ،بلک
جغرافیو

د ټول

سیم

په کچه د ادب ،فرهنګ ،سیايس او تاریخي حالت،

موق یت ،فولکلور او کلتور د پېژندن

لپاره د ټولپوهن

حیثیت او اهمیت لر  ،د ځینو برخو یا موضوعاتو څېړنه او سپړنه ی

(دایرةامل ارف)
په علمي او

اکاډمیکه بڼه اړینه وه او ده .ځکه د پښتونخوا پیاوړ لیکوال او څېړونيك پروفيرس
ډاکټر عيل خېل درياب د خوشحال باب په اش ارو ک د یادو اشخاصو د نومونو څېړنه،

سپړنه او پېژندنه د خپل دكتورا د تېزس(ډیزټېش ) په حیث ټاکل او (خوشحال او
شخصیات) تر رسلیک الندم ی په لسو څپرکو (بابونو) ک په دم ترتی بشپړچ کړم

ده:

د خوشحال په اش ارو ک یاد شو پېغمربان او انبیاء(علیهم السـالم) ،اهـل بیـت

او اصحاب كرام (رض) اولیای کرام ،بزرګان او صوفیان(رح) ،پاراهان او امیران ،نړيـوال
روماين شخصیتونه او د هغوی تـاریخي م شـوق  ،پښـتانه ننګیـايل او قهرمانـان ،د بابـا

خپـل اوالد او خپلـوان او نــور متفـرې د څېړنـ وړ شخصــیتونه د شـاوخوا ( )۰۴۴بــاور

م لومايت رسرینو له مخ په بېالبېلو څپرکو ک په مناسـ تفصـیل رسه راپېژنـديل او
څېړيل د  ،ر دا د خوشحال بابا د ژوند او آثارو د څېړونکو ،زده کوونکو او د مطـال

عامو مینه والو رسه د خوشحال پېژندن په برخه ک پوره او کره مرسته کولی يش.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته د جاللتامب جمهور رئی

دوکتور محمد ارشف

غني ددم فرهنګپال سپارښتن په اړچ ر  ( :په پښتونخوا ک د لیکل شویو آثارو

راپ ته دم ځانګړی پام ويش) ،دا دی د علومو اکاډمۍ د اطالعاتو او عامه اړیکو
ریاست د پښتونخوا د مالکن پوهنتون د پښتو څانګ د مرش پروفیرس ډاکټر بادشاه روم
(عيل خېل درياب) دغه ارزښتناک څېړنیز اثر ( خوشحال او شخصیات ) د څېړندوی
رحیم الله حریفال په وروستۍ کتنه او راپ زیار خپرو او د مطال

مینه والو ته ی د

یوم ارزښتمن اديب ـ فرهنګي ډالۍ په توګه وړاندم کو .

موږ ددم اثر راپ او خپرېدل د خپل اديب ـ فرهنګي ب اېن لپاره غوره او ګټـوره

زیاتونه بولو ،لیکوال ته ی د الغـوره اديب ـ فرهنګـي خـدمتونو لپـاره بریـالیتوبونو او پـه
هېواد ،سیمه او نړۍ ک د سول  ،سوکالۍ او هر اړخیزم پرمختیا په هیله یوو.
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لومړنۍ کرښې
د خوشحال بابا سپېڅلی فـ هـم لکـه د هغـوی ګـا اړخیـز شخصـيت بـ شـمېره
خوبۍ او محاس لر او دغه فني خـوبۍ او محاسـ رـ د هغـوی د شخصــي کـامل
رسه رابرسېره شو د  ،نو د دواړو دغه ښکيل امتزاج د هغـوی شـ ر هـ د رنګارنـګ
موضوعاتو په اردل ک د ف تر اسامنه رسولی دی.
د خوشحال بابا ش ر کالم د انواع انواع موضوعاتو د ل لونو يو داس درنګ دی.
ر څومره څومره ي بنده لټو  ،نو دومـره دومـره پکـ د نویـو نویـو موضـوعاتو ناوياتـه
غمي رامخ ته کېږ  .په دغو موضوعاتو ک يوه موضوع د شخصياتو هم ده .خوشحال
بابا په خپل کالم ک يو شمېر شخصيات ذکر کړ د  .دغه شخصيات رـ د ژونـد د
مختلفو ش بو رسه ت لق لر  .خوشحال بابا د خپلو بېال بېلو صفاتو په اسـاس يـاد کـړ
د  .څه ر د خوشحال بابا په ژوره مشاهده ،پراخه مطال ه ،رسا نظر او د بيـان بـه لـړ
ک په قو دالئيلو راوړو ګواهي کو .
په دم اثـر کـ مـا د هغـو شخصـياتو د څېړلـو هڅـه کـړم ده ،د کومـو نـام رـ

خوشحال بابا پخپل ش ر کالم ک پـه مختلفـو حوالـو خونـد کـړم د  .دا څېړنـه د
ډېرکړاو او زیار متقايض کارؤ او په دغه ترڅ ک زه د بال مشکالتو رسه مخامخ شوی هم
يم .ول د تحقيق او څېړن رسه مين او جذب پل په پل زما حوصـله زياتـه کـړم ده او

دغه شان زه ي د مرام تر کهاله رسولی يم .دا مقاله ر زما د يوازم ځان د يوم مودم

د زيار او مسلسل کړاو نتيجه ده .ول په دم لړ ک زما د خواخوږو مرسـته ،الرښـودنه او
مشورم هم د يادون جوګه د  .د څه په برکت ر زه ددم مقال ليکلـو جوګـه شـوم.
څه که هم ددغو مئينانو فهرست ډېر اوږد دی .را ر ددم څېړن او مقال د بشپړولو
په سلسله ک زما ډاډګېرنه کړم ده او په ما ي د منت بار راړولی دی .خو په تېره تېره د

سرت څېړنکار ،شاعر ،ليکوال ،استاد او خوشحال شناس ډاکټر ايم ،اقبـال نسـيم خټـک
درن ًه نامه زما په روح راخوره ده .د را د خصويص توجه ،الرښودنو ،مشورو او مرسـت پـه

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

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

د او زما د څېړن کار ي ودرېدو ته پرېښودی نه دی .دغه رنګ زه د خپلـو نـورو درنـو
استادانو ډاکټر عبدالوحيد او ډاکټر حکيم الله جـان هـم ډېـر زيـات مشـکور يـم رـ د
تحقيق ګران مرحل ي ماته اسان کړم هم د او زه ي دغـه سـتومانوونکي کـار تـه

هڅولی هم يم.

زه د پروفېرس محمد نواز طائر ،پروفېرس صابر کلورو  ،حاجي پوردل خټک ،ډاکټر

محمد اعظم اعظم ،ډاکټر راج ويل شاه خټک ،ډاکټر پروېز مهجور ،پروفېرس جميل
يوسفز  ،پروفېرس مقدس الله او رحيم شاه رحيم مننه په ځای راوړم ،ر
په اوان ي زما قدم په قدم رهناميي کړم ده.

ددم څېړن

زما د منن وړ پروفېرس سـليم الـرحم  ،پروفېــرس عبـدالخبري او محـرتم صـاحبزاده
کفايت الله (بادشاه ګل صاح ) هم د  ،ر د عربۍ او فاريس ګـران ګـران عبارتونـه
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.

دغــه شــان د پښــتو څــانګ  ،پښــتو اکيـ مۍ ،فــاريس شـ ب  ،عــريب څــانګ  ،اردو

ش ب  ،ارکائيوز البيربيرۍ ،فرهنګ ايران پېښور رسه رسه د قائد اعظم الئيربير الهور،

ګامی شـاه امـام بارګـاه الهـور ،يب يب پاکـدام امـام بارګـاه الهـور ،مقـامي کـالجونو د
الئيربيرينز او د دير ميوزيم رکدره د زړه له تله شکريه ادا کوم ،ر ماته ي پـه خـالص
مټ کتابونه راکړل او ما ترم د خپل کار په حواله استفاده وکړه.

دغه شان زه د خپلو درنو مرشانو محمد اصـ صـميم ،ډاکټـر اقبـال فنـا ،پروفېــرس
فضل نصري اسري ،پروفېرس زبېر حرست او پروفېرس مشتاې احمد احسان مند يم ،رـ د

دم مقال د ليکلو په ترڅ ک ي زما همت ستړيا ته نه دی ورکـړی او زه يـ وخـت پـه
وخت خپل څېړن ته پارولی يم.

اخر ک زه د راشد عدنان (ګرافک

ورل مردان) هم مننه کـوم ،رـ د دم مقـال

په کمپوزنګ ي ځان کړولی دی او دا ګران کار ي په ډېره احسنه طريقه رسته رسـولی

دی.

په ډېر درناوي
بادشاه روم
 /۰۱مئ  ۷۱۱۲ء
ب

