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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

 2/1۲۱/۵۱1۲ آنالین جرمن افغان
 

 ابراز تبریکات و شادباش به دو خانم فرهیختۀ افغان

ارزیابی  ، که به اساسشیما غفوری پوهندوی خانم و خانم صالحه وهاب واصل به( استاد ادب دری) اهداء لقب به مناسبت

، دکتور سید خلیل هللا فرهیخته و دانشمند پوهاندآثار شان توسط استاد  ،(و صنایع شعری از نظر علم بدیع و بیان) اکادمیک

 ،هنگیان خبیر دیگرفرمثبت آرای  با در نظر داشت توجه و و صورت گرفته ،است جربم   هاشمیان که درین رشته استاد حاذق و

داشته برای شان  ابرازتبریکات صمیمانه ای خود را افغان جرمن آنالین  تیم شناخته شده اند،  افتخارپـ ر از لقب مستحق این 

 .موفقیت های مزید تری را تمنا میکند

های داشمندان  با مباهات چنین ارزیابی ها و قدر شناسی. افغان جرمن آنالین بر اساس تعهدی که در برابر مسایل ملی کشور دارد

 .نماید سپاس می از چنین بزرگان جداگانه  ابراز نگریستهدر را بدیده ق

 :چپه از راست بتشریح عکس 
پوهاند داکتر عبید هللا عبید سفیر کبیرونماینده فوق العاده ، نستان در هالیندااتاشۀ کلتوری افغ سنجر صالحه فرهیختهخانم 

ادب  استاد و اند دکتور سید خلیل هللا هاشمیان، پوهواصلاستاد ادب دری خانم صالحه وهاب  ،هالندافغانستان در. ا.رئیس ج
 خانم شیما غفوری پوهندوی  دری

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_laqab_ustad_dari1.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_laqab_ustad_dari1.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ن یدر گیر است ما دیدیم کهدر خانمان سوز هایجنگ کینه ها و در سیالب خشونت ها و افغانستاناز آنجایکه 
ها، ضرورت قدر دانی از وجود دارند که بجای انبار عقده نامه  نیز ییربشخصیت های ملی خ نا مناسب، ۀبحبوح

آرزو  وان انسان دوستپـ ر از رهر راه ایشان را. ر عمل پیاده کردندد ای فرهنگاشخاص فرهنگی را برای غن
 آنالین جرمن افغان . داریم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چپه تشریح عکس از راست ب
 استاد ادب دری پوهندوی خانم شیما غفوری و استاد ادب دری خانم صالحه وهاب واصل


