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

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۳۰

افغان جرمن پورتال

بسم هللا الرحمن الرحیم
د خواخوږئ او تسلیت پیام

په خواشینۍ سره مو د لوی خپگان خبر تر السه کړ چې بېساري پوه ،شاعر ،ټولنپـېـژندونکی،
څېـړونکی ،شننونکی ،عارف او بېدل پېژندونکی ،د افغانستان د فرهنگ د ډگر پېاوړی او پېژندل
شوی شخصیت ،استاد محمد اسحق نگارگر له دې نړۍ څخه وکوچید.

اناهلل و اناالیه راجعون
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په اوسني فرهنگي بهیر کې د استاد اسحق نگارگر دریځ ټولو ته معلوم دی ،استاد د عمر تر پایه د
ملي فکر په درلودلو سره ،خپله پوهه له بېالبېلو الرو وکاروله تر څو د افغانستان نوی نسل په مدرنه
بڼه وروزل شي ،هرڅه یې چې د ذهن په گومبزه کې درلودل ،په استادانه مهربانۍ سره یې د خپلو
شاگردانو ،الرویانو او مینوالو په مخ کې اېښودل.
هیڅکله د حقایقو په ویلو و نه ډار شو ،قلم یې د تېرې تورې په څېر ټولنیزې سیاسي او فرهنگي
نیمگړتیاوې راسپـړلې او حلالرې یې په نښه کولې.
له افغان جرمن پورتال سره یې ،د دې پورتال له رامنځته کېدو سره سم خپله قلمي همکاري پیل کړه
او د عمر تر پایه یې جاري وساتله.
افغان جرمن کاري ټیم د استاد نگارگر نه شتون یوه نه جبیره کېدونکې ضایعه گڼي چې دا تشه به د
علمي فرهنگي کړیو له پاره تر ډېرو پورې ډکه نه شي.
افغان جرمن کاري تیم د استاد نگارگر له کورنۍ او الرویانو سره په دې لوی ویر کې ځان شریک
گڼي ،استاد ته جنتونه او کورنۍ ته یې د لوی زغم هیله کوي.
افغان جرمن پورتال کاري ټیم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

