
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۳۰/۱۱/۲۰۲۱            پورتال ن افغان جرم

  

 
 هللا الرحمن الرحیم بسم

 

 پیاماو تسلیت   ئد خواخوږ
 

 
 

خواشین مو    ۍ په  کړ  پگانخ لوی  د  سره  تر السه  پوچې    خبر  ټولنپه،  بېساري  ژندونکی،  ـېـ شاعر، 
اوړی او پېژندل  نگ د ډگر پېغانستان د فره، د افندونکیژعارف او بېدل پېشننونکی،  ړونکی،  ـڅې

 . له دې نړۍ څخه وکوچید ستاد محمد اسحق نگارگر ا شخصیت، شوی 
 

 راجعون  هیاناهلل و اناال
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، استاد د عمر تر پایه د  دریځ ټولو ته معلوم دید استاد اسحق نگارگر  په اوسني فرهنگي بهیر کې  
ه مدرنه  نوی نسل پ   د افغانستان   وکاروله تر څو بېالبېلو الرو  ، خپله پوهه له  ملي فکر په درلودلو سره

د خپلو  په استادانه مهربانۍ سره یې  زه کې درلودل،  د ذهن په گومبچې  هرڅه یې  روزل شي،  بڼه و
 .  ل مینوالو په مخ کې اېښود شاگردانو، الرویانو او 

 

لم یې د تېرې تورې په څېر ټولنیزې سیاسي او فرهنگي  ق  ،و نه ډار شود حقایقو په ویلو    هیڅکله 
 . رې یې په نښه کولېالړلې او حلـنیمگړتیاوې راسپ

 

  کړه   همکاري پیل   ي خپله قلم  رامنځته کېدو سره سم، د دې پورتال له  له افغان جرمن پورتال سره یې
 جاري وساتله. یې  د عمر تر پایه  او

 

د    گڼي چې دا تشه به یوه نه جبیره کېدونکې ضایعه    د استاد نگارگر نه شتون  ن کاري ټیمافغان جرم 
   .  ي نه ش ډکه تر ډېرو پورې  و له پاره علمي فرهنگي کړی

 

کاري تیم د استاد نگارگر له کورنۍ او الرویانو سره په دې لوی ویر کې ځان شریک  ن  افغان جرم
 یې د لوی زغم هیله کوي.  جنتونه او کورنۍ ته ته  استاد   ،گڼي

 

 افغان جرمن پورتال کاري ټیم 
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