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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 11/80/4812 اڼر اللیگ
 

 امتناناظهار سپاس و 
 

خاطر درگذشت با عزت آن شاد ه ، بآن مرحوم بازماندگان ا وڼر سرورمحمد مرحوم ۀ خانواد

 تدفین و سوگواری مراسم تکفین، عالقمندان و ذوات محترمی که در روان، از تمام دوستان و

آمیز خود ابراز غم شریکی   رتأثآن مرحوم اشتراک ورزیدند و به ما تسلیت گفتند و  با سخنان 

سنگین غم از  خویش،  بار قدم  و با دم و نمودند 

عضو خانواده را  از روی  دست دادن آن عزیز ترین 

همچنان از همه اشخاص  کم ساختند،  شانه های ما

یا  یا ارسال پیام و وها مقاله  که با نوشتن محترمی 

را گرامی خواستند، از وزارت  فون یاد آن شاد روان تل

افغانستان که روزی را برای  فرهنگ  اطالعات و

تخصیص دادند تا عالقمندان و  ادای مراسم فاتحه خوانی 

و  وی دست دعا بلند کنند،یاد  دتمندان آن مرحوم به ارا

رئیس جمهور افغانستان که با  کرزی  مآب حامدجاللتاز 

خویش درگذشت آن مرحوم را   همدردینشر پیام 

همچنان از نویسندگان  مطبوعاتی خواندند، و مطبوعات کشور، یک ضایعۀ علمی و خانوادۀبرای 

ت مقاال که با نشرو فضل احمد افغان ساپی  شیر ،نوری ولی احمدښاغلو شناخته شده کشور 

احترام پاشیدند،  ور محبت ونـ  های ما  به دلال وزین افغان جرمن آنالین در پورتجداگانۀ خویش، 

شریکی نموده اند،  وطنداران عزیز که با ما غم و ما را تسکین دادند، خالصه از همه دوستان و

برای  و فردوساز خداوند کریم برای آن مرحوم جنت  گزاری می نمائیم و سپاس اظهار امتنان و

 کنیم. می آرزوجمیل  ، صبرویعالقمندان  ن وبازماندگان و دوستا

 82/82/8802 پایانبا سپاس بی 

 خانواده  مرحوم  سرور رنا      
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