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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 م 3029  اکتوبر  32 : نیټه نشرد 

  

د علمي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي «   مومن» د پوهنیار استاد بشیر

  نمانځ غونډه؛ هاندوهڅو او نیکمرغه زوکړې په ویاړ 

  

 
 

« مومن » د استاد بشیر نیټه  « ۵» میاشتې پر اکتوبرزیږدیز کال د  « ۹۱۰۲»  پر دا پرتمینه غونډه 

یارانو له   دوستانو اوزوکړې په ویاړ د   او فرهنګي  هاندوهڅو او نیکمرغه  ادبي د علمي، ټولنیز، 

   .جوړه شوې وه ، په ښار کې « اپیلدورن » د  کې هالندپه خوا 

د دفاع  په هالند کې  د تولنیزو علومو د انستیتوت  پخواني استادانو،   جوړولو کې دې غونډې په  د 

په کې فعاله و تانبشیر مومن نږدې دوس او د استادشمیر ژباړونکو او د کیهان ټولنې غړیو  یووزارت 

.ونډه درلوده   
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پیژندل ښویو او نامتو څیرو،  په دې غونډه کې پر کوربه هیواد سربیره له بیالبیلو اروپایي هیوادونو

.لیکوالو، ادیبانو او شاعرانو، او ګڼو مینه والوهم برخه اخیستې وه  

 

 
چې د علم، ادب او فرهنګ سره ژوره مینه  «  علومي» اغلې ناهید  د بجو « څلور نیمو» پر  غونډه

په اړه یې   او د غونډې  شوه سره پیل په لنډو خبرو  فتانه مقتدر  خوږ ژبې ویاندې آغلېد  او  لري

.ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړ  

: غونډې څلور برخې لرلی  

. ژوند لیکاستاد بشیر مومن  لومړی برخه د ښاغليــ   

.ځانګړې خبرې آثارو په تړاود  « مومن» استاد بشیر دویمه برخه د ــ   

.دریمه برخه د ماښام ډوډی ـ   

.پیغامونه، ټنګ ټکوراو د موسیقي مجلس وه  لورمه برخهڅــ    

 

  
 

ته چې د اقتصادي  «  مومن» ه کوکب اغلې  میرمن «  مومن»  بشیر ښاغليد  « مقتدر»  فتانه  اغلې 

ته  پیغام حاضرینو او مننې   ښه راغالست  لیکنه او د خپله   چې ورکړه  بلنه   علومو ماستري لري

.وړاندې کړي  

مینه   ځانګړېد علم او ادب سره د اقتصادي علومو د ماستري تر څنګ   چې «  مومن»  هکوکباغلې 

او له دوی  څخه   ته ښه راغالست ووایه، والوټولو ګډون تر څنګ خبرولري، د خپلو  ښکلو او خوږو 

تړاو یې د خپل اود غونډې په  وه د زړه له کومې مننه وکړه  برخه اخیستې  چې په دغه غونډه کې یې 

.هد تاوده هرکلي سره مخامخ شوتاینې او درنښت مراتب وړاندې کړل، چې س  
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غښتلې  چې د علم، ادب او فرهنګ»   ته  «  مسعود» ښاغلي انجنیرعبدالقادر، « علومي» آغلې ناهید 

 لنیز، ادبي او فرهنګيعلمي، ټو «مومن» ښاغلي بشیر د  بلنه ورکړه چې  « او ریښتینې مینه وال دی

.په تړاو خپله لیکنه حاضرینو ته وړاندې کړي ژوند لیکد ده  او آثارو هاندوهڅو،  

 

 
 علمي،  ادبي،او د ټولنیز، ژوند لیک د  «  مومن» استاد بشیر  د «  مسعود »عبدالقادرښاغلي انجنیر

وړاندې   برخه والو ته معلومات  په تړاو او د ګټورو او اغیزمنو آثارو شخصیت او ځانګړي فرهنګي

چې د ګډونوالو له خوا یې په ډیره مینه او  او د ده یو شمیر ښکلي پښتو شعرونه یې دیکلمه کړل، کړ،

.د چک چکو سره یو ځای توود هر کلی وشو  

 

ته بلنه  «دستګیر» پخواني استاد ښاغلي نصیراحمد په استازیتوب  تیتوتد ټولنیزو علوموانس سېورپ

ګډون   خپله وینا د غونډېتړاو  د علمي او ټولنیزو آثارو په « مومن » د استاد بشر   ورکړل شوه چې

  .والو ته واوروي

 

 
 

د  ، په تړاود کتابونو «  مومن» د استاد بشیر په خپله لیکنه کې « دستګیر» احمد استاد نصیرښاغلي 

یو شمیر نامتو لیکوالو او ادیبانو، ده  د آثارو په اړه  د تر څنګ د او خوږو خاطرو خپلو ګټورو خبرو 

بیان کړئ، توګه اوریدونکو ته ، خبرې او کره کتنې په بشپړه نظریات علمي ، فلسفي ادبي او فرهنګي

.چې د ګډون والو د تاوده هرکلي سره مخامخ شو  
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ناشر اندیشه های زنان بانو  مدیر مسوول مجله «  علومي » آغلې ناهید  غونډه کې پرتمینه  دې   په

.چې خپله لیکنه حاضرینو ته وړاندې کړي ګډون درلود او دې ته بلنه ورکړل شوه  مه،  افغانستان   

 

  
 

شخصیت د  د علمي ، ټولنیز او فرهنګي «  مومن » ښاغلي استاد بشیر  د  «  علومي» اغلې ناهید 

اوریدونکو والو ته مالومات وړاندې کړل چې  هم مینهدرنښت او ستاینې تر څنګ د بانو مجلې په تړاو

.یې  په چک چکو مالتړ او هرکلی وکړ  

لیکواله او شاعره ده   چې یو تکړه او هڅانده ته «  عنایت» زیزه اغلې عد غونډې په دې برخه کې 

.ندې کړي بلنه ورکړل شوه چې خپله لیکنه دوستانو ته وړا  

 

 
 

د ادبي او فرهنګي  « مومن » د ښاغلي بشیرنګ چې تر څوروخبرو تګ د خپلو«  عنایت» اغلې عزیزه 

 چې له ي او په زړه پورې شعرونه هم حاضرینو ته وړاندې کړل، کلشخصیت په تړاو یې لرلئ خپل ښ

.وشویې  په چک چکو مالتړ او هرکلی  له خوا یې  اوریدونکو ګدون والو او  

غونډه  ال او شاعرهم په دېپیژندل شوي لیکوزموږ د هیواد مخکښ او « همسنګر»  ښاغلی نورالدین

.کړي  ګدون والو ته وړاندې کړل شوه چې خپله لیکنه رکې ګډون درلود ده ته هم بلنه و  
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علمي او فرهنګي شخصیت په تړاو د خپلې خوږې، د آثارو،« مومن » د بشیرښاغلي همسنګر صاحب 

مینه والو ته  څخه ډک شعرونه  اتوخلوص او مینې خبرې ترڅنګ خپل خوندور او له انساني احساسد 

.وړاندې کړل، چې د تاوده هرکلي او چک چکو سره مخامخ شو  

چې د سیاست ، علم او ادب مینه وال او ریښتینی خدمتګار «  رادمل » په دې غونډه کې ښاغلي نقیب 

ګډونوالو  په هیواد کې د دریمې لیکې ټولنې پیغام   برې او  د بلجیمدی  بلنه ورکړل شوه  چې خپلې خ

.ته وړاندې کړي  

 

 

 
 

په خپلو خبرو او ترخو خاطرو کې زموږ په جګړه ځپلي ، کړیدلي او ځوریدلي  «رادمل» ښاغلي نقیب 

د  په اشارهڅیرې ته  تورې او کرغیړنې  ظالمانو او زور واکو ناولې،  هیواد کې د لوټمارو، تالنګرو، 

د الرښونې او  او دا آثار یې د راتلونکو نسلونو آثار وستایل علمي او فرهنګي «مومن» اغلي بشیر ښ

.ڼلوګګټور او اغیزمن په برخه کې ویښتوب   
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ته ستاینلیک ډالۍ «  مومن »او د ټولنې په استازیتوب یې د خپلو ملګرو سره یو ځای ښاغلي بشیر 

.توود هر کلي او چک چکو سره مخامخ  شو دکړ، چې   

شوه چې  لته بلنه ورکړ « سادات» حضرت  بهیر مشر ښاغلي انجنیر   په بلجیم کې د افغان کلتوري

.خپله وینا اوریدونکو ته وړاندې کړي  

  

 
 

تولنیز، سیاسي او علمي  او هڅاند لیکوال، چې مطبوعات کې تاند  «  سادات» حضرت  رښاغلی انجنی

علمي، ټولنیزاو ادبي شخصیت وستایه  «  مومن» شخصیت دی په خپله لیکنه کې یې  د ښاغلي بشیر 

د هیواد د  د استاد بشیر مومن مقالو او لیکنو ته اشاره وکړه چې د ده په لیکنو کې او په څنګ کې یې 

 ګټورې الرښوونېاود ژوند پر ناخوالو او نیمګړتیاوو د حل الرې چارې کړکیچنو حاالتواو دهیواد والو

.ګدونوالو د ده خبرې په چک چکو سره بدرګه کړلئ .له ورایه څرګندیږي   

وزارت   دفاعد   بلنه ورکړل شوه چې ته «  مکمل» د غونډې په دې برخه کې ښاغلي ډاکټر خوشحال 

.وینا اوریدونکو ته وړاندې کړيد ژباړونکو او مشاورینو په اسازیتوب خپله   

 

 
 

بشیر   تیره بیا د ښاغلي د افغاني میرمنو او په  په خپلو خبرو کې « مکمل  »  ښاغلي ډاکټر خوشحال

او   په تړاو وستایه نقش او اغیز د ده د علمي ، فرهنګي او ځانګړي شخصیت   د میرمنې « مومن» 

ریښتینی او لکه غر چې په څنګ کې دې   یې اشاره وکړه که څوک غواړي چې باعزته، دروند، ته دې

.دی « مومن» وي دوست او یار ولرئ هغه سټه استاد بشیر  دریدلی   
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.رګه شولئدسره بپه چک چکو د ګډونوالو او اوریدونکو له خوا د ده خبرې   

پخواني استاد ته بلنه ورکړل شوه  د غونډې په دې برخه کې ښاغلي استاد عطاوهللا د اقتصاد پوهنځي 

.چې خپله وینا پیل کړي  

 

 
آثار، علمي او « مومن »  استاد عطاوهللا هم په خپلو خوږو خبرو او خاطرو کې د ښاغلي استاد بشیر

.فرهنګي شخصیت په درنښت سره وستایه  

.ګدونوالو له خوا په چک چکو سره بدرګه شولئد خبرې د اد است  

بلنه  همدنده لري   د ژباړونکي په دفاع وزارت کې د هالند چې «  ایوب خیل »ورپسې ښاغلي محمود  

  .ونوالو ته واورويوینا ګډ هورکړل شوه چې خپل

 

 
 

ایوب خیل چې له شعر، ادب او فرهنګ سره ځانګړې مینه لري  خپله وینا د یو شکلي شعر په  ښاغلی

په اړه  چې  په هلمند  کې یې د ده «  مومن» د استاد بشیر خاطره  هخپله یوده  . دیکلمه سره پیل کړه

. وستایلئیې علمي او فرهنګي هاندو هڅې  ځای دنده لرله مینه والو ته بیان کړه او د ده یو سر 

.بدرګه کړلئ سره د ده خبرې په چک چکو اوریدنکو  

د غونډې دریمه برخه د ماښام ډوډی ته ځانګړې شوې وه،  له ټولو دوستانو او مینه والو څخه هیله 

.وشوه چې ماښام ډوډی واخلي  
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شویو  وتلیو او پیژندل   زموږ د هیواد د نامتو،  کې برخه  دې  د غونډې په  له ماښام ډوډی وروسته

.شول  ونوالو ته وړاندېډپیغامونه ګ  لیکوالو او هنرمندانو  

شوی، تکړه، تاند او هڅاند هنرمند او  یو پیژندل  هنر سینماد ښاغلی کریم تنویر چې د فلم جوړولو او 

.پیغام واوروي  د خپلې ټولنې  چې ته بلنه ورکړل شوه ده  ،ز شخصیت دیمینه ناک او ټولنی  
 

  

 
 

ادبي او فرهنګي شخصیت په  د علمي، « مومن » بشیر  خپلو خوږو خبرو تر څنګ چې د ښاغليده د 

.ته یې د خپلې ټولنې یو ستاینلیک هم ډالۍ کړ «  مومن» ښاغلې بشیر   اړه یې لرلې  

کې د افغانانو په بلجیم «  خدرخیل» د ښاغلي خلیل هللا  «  ګیځ» د غونډې په دې برخه کې اغلې ناجیه 

.مشر پیغام حاضرینو ته وړاندې کړ ،  د ملي یوالي ټولنې  

 

 
 

ورپسې ښاغلي ډاکټر جاوید د کیهان ټولنې پیغام ولوست او د دې ټولنې له خوا یې ستاینلیک ښاغلي 

.ته ډالۍ کړ « مومن» استاد بشیر   



  
   » 9 » : صفحه   

 
 

پیغام حاضرینو ته  «  سیستاني» د ښاغلي کاندید اکاډیمیسن دمحم اعظم  «  حنیف» اغلې ډاکټرلیال 

.وړاندې کړ  
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.وزیه متین د ښاغلي پوهان اکاډیمیسین احمدشاه جالل پیغام ګډونوالو ته وړاندې کړډاکټر ناغلې   

 

 
 

ته بلنه ورکړه چې خپله وینا  «  مومن» بشیر  استاد ښاغلي ، « مقتدر» په دې برخه کې اغلې فتانه 

.دوستانو ته وړاندې کړي  

 

 
 

مینه والو ، دوستانو خپلې خبرې په مینه او اخالص سره بیان کړئ او ټولو «  مومن » ښاغلي بشیر 

ټولو دوستانو څخه چې د دغې درنې او پرتمینې غونډې په ښه راغالست ووایه، او له  او یارانو ته یې

د زړه له کومې مننه وکړه اود غونډې په تړاو یې د خپل ستاینې جوړولو کې یې  فعاله برخه درلوده 

.هکړواو درنښت مراتب وړاندې کړل، چې دوستانو او یارانو یې په چک چکو او تاوده هرکلي بدرګه   
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د خپلې زوکړې، علمي او فرهنګي هاندو هڅو په  «  مومن» استاد بشیر ښاغلی د غونډې په پای کې 

.په ډالۍ ونازول شو وګلونو ګیډیښکلو خوا د ه لد خپلو مینه والو، یارانو او دوستانو  ویاړ  

  

  
  

.ړې شوې وهګد غونډې څلورمه برخه هنري کنسرت ته ځان  

 

  
 

ښاغلي   او تکړه هنرمند زموږ د هیواد پیژندل شوي  د ستیږ سر ته راغله  «  علومي »اغلې ناهید  

ته چې د طبلې په غږولوکې ځانګړې استعداد لري «   پوپل » او ښاغلي فهیم « محبوب» محبوب هللا 

   .سره محفل نور هم رنګین کړيخوږ او زړه وړونکي آواز لبلنه ورکړه چې په خپ

د خپل هنر او ښکلي آواز په وسیله په توودو ولولو او چک چکو  « محبوب »  ښاغلي محبوب هللا 

.سره بدرګه شو  

بلنه ورکړه  او زړه وړونکی آواز لري، ښاغلي کریم لمر ته چې خوږ  « مقتدر» فتانه   آغلېورپسې 

ښکلې او په  دوستانو او مینه والو ته خپلې  آواز سره  خوندور په خپل او  چې د ستیږ سر ته راشي 

.زړه پورې سندرې ډالۍ کړي  

او توود   په چک چکو د خپلو مستواو خوږوسندرواو نغمو په اورولو د حاضرینو له خوا  دی هم 

.سره مخامخ شو  هرکلي  



  
   » 12 » : صفحه   

  

  
 

د ګلونو د ګیډیو او ډاکټر خوشحال مکمل  «مسعود» د غونډې په دې برخه کې ښاغلي انجنیرعبدالقادر

» ، کریم «  محبوب» د ستاینلیکونو په وسیله محبوب هللا « تنویر»  سره او ښاغلي کریم   په ډالۍ

چې زموږ د هیواد تکړه، خوږ ژبې او د رادیو  « زمان انوري» ، آغلې جمیله « پوپل » او فهیم « لمر

. ونازول « مقتدر» او اغلې فتانه « علومي »تلویزون پخوانې ویانده ده، اغلې ناهید   

هم  چې یو تکړه او مسلکي فلمبردار دی هادي یارپه دې غونډه کې د فلمبرداری په برخه کې ښاغلي  

.ونډه د فلم په جوړولو او عکس اخیستلو کې د ستاینې او قدر وړ ده  چې د ده فعاله برخه درلوده   

سره  « مومن» نو له ښاغلي بشیر مینه والو، یارانو او دوستاد یادونې وړ ګڼم، د غونډې په پای کې 

یادګاري عکسونه واخیستل او همداسې د ادب درنو مینه والو د ده اثار په مینه او عالقمندی سره  تر 

.السه کړل  

 

  
 

.پای ته ورسیده  بجو په شاوخوا کې « ۰۹»  د دا درنه او پرتمینه غونډه د شپې   

 

:په مینه او درنښت   

  « مسعود»  انجنیرعبدالقادر
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