
 

په هالند کې د ښاغلي ډاکټر ببرک  

د ادبي او فرهنګي هاندو و هڅو  ارغند

 په ویاړ نمانځ غونډه
هالند د  ه دنیټ (۲څلورمه ) میاشتې پر( زیږدیز کال د اکتوبر۴۱۰۲)ډه پرغه غوند

جوړه شوه. کې ښارپه   (زوولی)  

د خه بیالبیلو اروپایي هیوادونو څ پر کوربه هیواد سربیره لهکې  غونډهپرتمینه په دې 

څیرو، لیکوالو، ادیبانو او شاعرانو،  ویو او نامتوو فرهنګ پیژندل ش ادب پښتو او دري

  برخه اخیستې وه. او ګڼو مینه والو هم

ال اصغري وردک حسرت ویاندې اغلې سهیاو تکړه دا غونډه زموږ د هیواد د خوږ ژبې 

راغالست ته ښه د خپلو خبرو په ترڅ کې ټولو ګډون کوونکوپیل شوه، دې  نظیمي په وینا



چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه د زړه له کومې مننه  یېڅخه ووایه، او له دوی 

 وکړه.

د علمي ، ادبي او فرهنګي برک ارغند او د ډاکټر ب د غونډې اغلې سهیال اصغري 

. لته معلومات وړاندې کړ اوریدونکو په اړه په پښتو ژبهشخصیت   

 اوریدونکو ته ژبه  دري  د ډاکټر ببرک ارغند بیوګرافي په فوزیه میتراورپسې اغلې 

.واوروله  

ډاکټر ببرک ارغند د علمي، ادبي او فرهنګي د  دستګیراستاد نصیرهمداسې ښاغلي 

.یت په اړه هم خبرې وکړېشخص  

 

 

 



ارغند لور ده د ښاغلي ببرک ارغند د ادبي چې د ښاغلي ډاکټر ببرک اغلې کتلین ارغند  -

او فرهنګي شخصیت په اړه ګډونوالو ته چې یو شمیر ځوانانو او بهرني میلمنو په کې 

سي ژبه معلومات وړاندې کړ.یبرخه هم درلوده په انګل  

 

 

 

د ادب و فرهنګ پیژندل شوي شخصیت،  ،سیاست پوه، ټولنیز پوه په دغه غونډه کې -

ته  ښاغلي عبدهللا نایبي یړونکياو څ ، ژباړونکيتکړه شاعر لیکوال، مخکښ او نوښتګر 

 .واوروي ته والو ګډون غونډې د وینا خپلهاو  ينه ورکړل شوه چې د ستیژ سر ته راشبل

 اړهپه  ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند د علمي او ادبي سټې او اثارو د ښاغلي عبدهللا نایبي 

  علمي او ادبي لیکنېد   د دهپه ډیره مینه   خوا له اوریدونکو د چې ،وینا واورولهخپله 

.وشو هرکلی توود  



 

 

 



ښاغلي  نوښتګر شاعرلیکوال، د اوچت قلم خاوند،  موږ د هیواد پیژندل شويورپسې ز - 

.ته واوروله خپله وینا د غونډې ګډون والو دستګیر نایل  

او فرهنګي ادبي  د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند پر ،لیکنه کې  په خپله ښاغلي دستګیر نایل 

د ارغند او د ده د اثارو په اړه معلومات وړاندې کړ. ده په خپله لیکنه کې  شخصیت

او عنعنوي ارزښتونه چې د ده په  صاحب ادبي تصورات، افکار، هنري تصویرونه

، ګډونوالو ته واورول چې ، ساده او روانه ژبه بیان شوي و   داستانونو کې په ډیره خوږه

هر کلی وشو. تووداوریدونکو له خوا یې په ډیره مینه او د چک چکو سره یو ځای  د  

 



 

 

  



قلم په دې پرتمینه غونډه کې د ادب او فرهنګ پیاوړې څیره، په نثر لیکنو کې د اوچت  -

نیالب موج سالم هم ګډون درلود. دې هم د ښاغلي ډاکټر  خاونده او خوږ ژبې دیکلماتوره

ګډونوالو ته ببرک ارغند د ادبي هاندوهڅو او د ده د اثارو په تړاو په خپله لیکنه کې 

.لمعلومات وړاندې کړ  

 

هم په دغه  دی ژباړونکې نجیب سرغندوی چې یو تکړه ژورنالیست، لیکوال اوښاغلی  -

. ده په خپله لیکنه  کې د ارغند صاحب شخصیت وستایه او د ده  غونډه کې ګډون کړئ و 

 د اثارو په اړه یې خپل نظریات وړاندې کړل.



 

 

ښاغلی طارق پیکارځوان لیکوال، د )جوانان بیدار( د سایت چلوونکی، د )نشریه  -

ول او د  په خپله  ریس )انجمن فرهنګی آینده مردم افغانستان(تیوریک برهان( مدیر مسو 

 او د ده د اثارو په تړاو د ادبي او فرهنګي شخصیت په اړهد ډاکټر ببرک ارغند  لیکنه کې

الو د تاوده هرکلي سره مخامخ شو.ګډون و اچوله چې درڼا و  



 

چې یوه تکړه ژورنالیسته او د ادب او فرهنګ مینه واله ده، دې هم  اغلې حمیده غفور -

په خپله لیکنه کې چې په انګلیسي ژبه یې اوریدونکو ته واوروله د ډاکتر صاحب ارغند د 

 ادبي او فرهنګي شخصیت په اړه معلومات ورکړ.

 



بیدي چې د ادب او فرهنګ په ډګر کې یو پیژندل شوی شخصیت، ښاغلی حمیدهللا ع -

تکړه ژورنالیست او د نامتو سایت )آسمایي( چلوونکی دی او د ښاغلي ډاکټر صاحب 

ببرک ارغند د زده کړې د دورې نږدې دوست او ملګری دی هم په دغه پرتمینه غونډه 

او د ده د ادبي او  کې ګډون درلود. ده د ښاغلي ارغند صاحب یو شمیر خوږې خاطرې

 فرهنګي شخصیت په اړه خپله وینا اوریدونکو ته واوروله.

 

 

ښاغلی نورالدین همسنګر چې زموږ د هیواد مخکښ او تکړه شاعر، هیواد پال، اولس  -

 پال ، ادبي او فرهنګي شخصیت دی. ده هم په دغه غونډه کې حضور درلود په خپلو

لیکنه یې دغې غونډې ته ال ښکال ورکړه. خوندورو شعرونو او ښکلې  



 

ښاغلي داود اسعد په خپله  ه وال، سیاستوال، ټولنیز پوهو فرهنګ تکړه میند ادب ا  -

یې  وستایل او  هڅو ته اشاره وکړه او هغوی لیکنه کې د ښاغلي داکتر ببرک ارغند ادبي

.لد ده د اثارو په اړه یې اوریدونکو ته معلومات ورکړ  

 



هم ګډون درلود. عبدالقادر مسعودښاغلي انجنیر کې ه غونډهپرتمین په دغه -  

ادبي او فرهنګي هاندو  د  زده کړې،  وینا کې د ډاکټر صاحب ببرک ارغند ده په خپله 

هنري لیکنو، داستانونو او اثارو د ارزښت، درنښت او د او د ده د ادبي اوهڅو په اړه 

، چې د لته معلومات وړاندې کړ وبشپړ ډول اوریدونکپه  تړاو په د راویښولو اولسونو

هرکلی وشو. توود له خوا یې ډیر په  مینه واوریدونک  

 

 



 

 

نګ مخکښ او تکړه شاعر او پرتمینه او درنه غونډه کې د پښتو ادب او فره په دې -

ښاغلي سرخیل سیلني هم ګډون درلود. ده په خپلو ښکلو او خوندورو شعرونو دا لیکوال 

شخصیت درنښت او د نوره هم رنګینه کړه. د ده په لیکنه کې د ډاکټر ببرک ارغند  غونډه

اثارو ستاینه  له ورایه ښکاریده.د د ده   



 

او تکړه شاعر ښاغلي  ، فرهنګپالټولنیز پوهزموږ د هیواد دروند لیکوال، سیاست پوه،  -

په خپله لیکنه کې د ښاغلي داکټر  .دهبشیر مومن هم په دا پرتمینه غونډه کې حضور درلود

ببرک ارغند علمي، ادبي اوفرهنګي شخصیت د درناوی تر څنګ د ده د اثارو په اړه 

 معلومات ورکړل.

 



زوولې د افغانانو د ټولنې مشره ده هم په دغه پرتمینه  اغلې وینوس احمدزوی چې د - 

 د او مینه ډیره په یېه خوا غونډه کې خپله وینا اوریدونکو ته واوروله چې د اوریدونکو ل

.وشو کلی هر توودپه  بدرګه  چکو چک  

شخصیت دی، په دې غونډه کې هم  ې یو سیاستوال او ادبپال ښاغلی فرید سیاوش چ -

د ادبي او فرهنګي  ببرک ارغند ډاکټرښاغلي وینا کې د  ه په خپلهګډون درلود. د

کې په داسو شخصیت د ستایلو تر څنګ ګدونوالو ته وړاندیز وکړ چې په راتلونکي 

غونډو کې د لیکوالو پر اثارو باید هر اړخیزې کره کتنې هم  وشي او د لیکوالو د اثارو 

 نیمګړتیاوې په ډاګه شي.

 

 

 ده،  هشاعر تکړه او  څیره فرهنګي او ادبي هفعال او ههڅاند یوه چې اغلې تانیا عاکفي -

دا غونډه  و شعرونوواورول چې د دې خوندور ته اوریدونکوونه شعر خپل  هم

کړه.  الخوندوره  



 

 

اغلې اناهیتا ارغند جمال د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند لورچې د علم، ادب او فرهنګ  -

مینه واله ده، دې هم خپله وینا د ارغند صاحب د ادبي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د 

اوریدونکو ته  خپل پالر په اړه د یو متواضع، دروند، پیاوړي او غښتلي پالرپه توګه 

  واوروله.



 

 

چې د ادب او فرهنګ یو  په هالند کې د افغاني ټولنو د اتحادیو مشر ښاغلي ولي شاپور -

هم خپل پیغام ګډون والو ته واوروه. ده د خپلې  ریښتینی مینه وال او فعال شخصیت دی، 

 او وتليټولنې په استازیتوب ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند ته  د یو تکړه ژورنالیست، 

هم یو باور لیک   او (اوارد) سوغات یسه لیکونکي  په توګهداستان او ک شوي پیژندل

 ډالۍ کړ.



 

 

 



خپل شعرونه او  شاعرانو لیکوالو او هڅاندو او تکړه نامتو، شمیر یو  غونډې تهدغې   -

پیغامونه هم رالیږلي و  چې  دبیالبیلو ستونزو په وجه دوی ونشو کوالی په دغه غونډه 

:  ګډون وکړي. زموږ دغو دوستانو خپل کې پیغامونه او شعرونه رالیږلي و   

ښاغلي صدیق کاوون توفاني،  ښاغلي غالم رباني بغالني، اغلې زرغونه ژواک، ښاغلي 

روي، ي سیامک هل، ښاغمواج، ښاغلي عمر ننګیار، ښاغلي فاروق فردا الرحمننجم 

او داسې یو  ښاغلي فضل رحیم رحیم، ښاغلي یعقوب بهروز، ښاغلي آشتي، ښاغلي تاج

 شمیر نورو...

سهیال اصغري  آغلې د کې رنګینولو او غوړیدلو په غونډې دغې د ګڼم وړ یادونې د -

 فوزیهویانده ده ، د آغلې  تکړه چې یو زړه وړونکی اواز لري او وردک حسرت نظیمي

دیکلماتو  تکړه یو چې دستګیراستاد نصیر او ویانده ده  تکړه او ژبې خوږ یوه چې  میترا

 او قدر خورا د  کې برخه په بیولو مخته د غونډېد کارنده ونډه او د دوی هلې ځلې  دی

وړ  دي. ستاینې  

 

 شوې ځانګړې ته کنسرت هنري پورې زړه په او ډوډی ماښام د برخه دویمه غونډې د -

 طبلې د چېفواد،  ښاغلي نعیم مهربان، ښاغلي  هنرمندانو  تکړه هیواد د زموږ چې وه،



 ښکلې  کې برخه په ټکور ټنګ د درلوده  برخه فعاله ورسرهفهیم  ښاغلي  کې برخه په

 بدرګه سره چکو چک او ولولو تودو په چې واورولې سندرې مستې پورې زړه په  او

  .شول

 

 

 

-  خپله چې ورکړه بلنه تهښاغلي ډاکټر ببرک ارغند  اصغري سهیال اغلېپه پای کې   -

.واوروي ته اوریدونکو وینا  

 یې وینا خپله او راغی ته سر ستیژ د سره هرکلي تاوده د ښاغلی ډاکټر ببرک ارغند  -

 له او  وو، کړئ ګډون  یې کې غونډه دغه په چې  څخه والو مینه ټولو له ده. کړه پیل

 برخه فعاله  یې کې جوړولو په غونډې پرتمینې او درنې دغې د چې څخه دوستانو ټولو

.وکړ درناوی او مننه کومې له زړه د درلوده  



 

 

ه چې د دغې غونډې په ترتیبولو کټر ببرک ارغند د ټولو دوستانو څخښاغلي ډا همداسې -

د سوغات یې ته  ه د ستیژ سر ته بلنه ورکړه او هغویدواو جوړولو کې یې فعاله ونډه درل

ډالۍ کړل.په توګه یو شمیر خپل کتابونه   



 

 

 



 ته پایو کې پد خوښیو په څ بجو په شاو خوا کې دوې د شپېدا درنه او پرتمینه غونډه د 

.  ورسیده  

 

په ډیر درنښت او ادبي مینه : 

 انجنیرعبدالقادرمسعود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


