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 وستیاخگر به رحمت حق پ میقس

شهیر وطن جناب محمد  ناپذیر، نویسنده ونامه نگار اطالع یافتیم که فعال جامعۀ مدنی، مبارز خستگیبا کمال تأسف 
 .جهان فانی را وداع گفتنداثر مریضی طوالنی که عاید حال ایشان گردیده بود،  در قسیم اخگر

که در دوران و مراحل خیلی  می گردیدندبی مانند فرهنگی محسوب   آن شخصیت های  شادروان اخگر در زمرۀ
نقش به سزای ادا کرده است، موصوف   و عدالت خواهانه شنگرانه وطن، درعرصه های کار رو تأریخ   حساس

توانایی هایش را در خدمت  و دیروزی بود که به زودی توانست زمان حال را درک کرده   از همان نسل ستمدیدۀ
مخصوصاً نسل جوان اش قرار دهد، وی در آشفته بازار بسیار متفاوت دنیای  نیاز های امروزی وطن، مردم و

 فکر دارای آرمان جمعی، وطنی و اجتماعی بود و مناعت نفس، پابندی به هویت اجتماعی نیی کشور ما روش رسانه
نهایت مورد ُحرمت  درخشش میساخت، او مرد شریف و حیثیت انسان و حقوق اش سیمای او را ُپر در  بیداری و

جامعۀ ما زنده  میماند و او هرگز به فراموشی در  تربیت بلند او برای همیشه  و  انسانی سلوک  همه بود، کار ها و
 و ثمرات کاری او به ما مجال فراموش نمودن او را نمیدهد. سپرده نخواهد شد، آثار

به فامیل عزتمند مرحوم  این ضایعۀ بزرگ را ،پورتال افغان جرمن آنالین به حیث عضو جامعۀ رسانه یی افغان ها
رسانه ها، نامه نگاران وژورنالیستان افغان تسلیت گفته وخود را در مرگ تمام  جامعۀ  و  مردم افغانستان ،اخگر

 وی سوگوار میداند و از بارگاه ایزد متعال تمنا دارد که روح اخگرشریف را بهشت برین نصیب فرماید. 

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
 ثبت است بــر جــریــدۀ عالـــم دوام مــا
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