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 !هموطنان عزیز سالم و حرمت میرسانم

تا ازین به بعد، شخصیت های که در عرصه های مختلف شعر و ادب، هنر، نویسندگی،    هپورتال افغان جرمن آنالین تصمیم گرفت 

دیگر خدماتی شایسته ای را انجام داده اند و از طریق »قاموس  مختلف سیاست و مسایل اجتماعی و فرهنگی و عرصه های 

مختصر آگاهی را ازین طریق تنظیم   کبیر افغانستان« به معرفی گرفته میشوند، به هموطنان عالقمند به وسیلۀ یک یادداشت

مطالعۀ موضوع آگاهی داده شده باشند، میتوانند در ذیل روی لینک داده شده   نموده، اطالع رسانی کند. عزیزانی که عالقمند

(  www.afghan-dic.comکلیک کرده متن مورد نظر را به صورت مشرح مطالعه فرمایند و یا میتوانند از طریق آدرس )

شده، اسم شخص معرفی شده را درج دریچۀ جستجو ساخته معلومات مربوط را مستقیم از طریق قاموس مطالعه   داخل قاموس 

 فرمایند.  

 

     استاد مهوش   اینجا را کلیک کنید                       

  یقی که عاشق موس  افت ی   توانی را م  یکمترکس .ما افغانستا  نی بانوان( سرزم  یقی استاد مهوش آوازخوان )موس  یهنر  یبرزندگ  ی رورم

اش استاد  مهوش   ی که همه او را با توجه به تخلص هنر نام دارد ده ی او فر شد.با دهی از استاد مهوش نشن  یما باشد و نام نی سرزم

 می برکارنامه پربارن  یا یمتعدد و ارزشمندش گواه یکشور و آهنگها آواز خوانان زن در  نی راز بهت  یکی مهوش  استاد .  شناسندی م

ور زاده    شه ی خانواده پ   کی درشهرکابل در  ی شمس  یهجر۱۳۲۶مهوش درسال .  است  ما   نی سرزم  یقی مستمرش در موس  یتهای قرن فعال

  ی سرشار آوازخوان  حهی خانواده که صاحب استعداد و قر نی در  یبود و مهوش تنها کس یخوش در خانواده او موروث  یشد، صدا 

 .……بود

   

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-dic.com:8080/Afg_especial/Farida_mahwash.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_mahwash_ago.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_mahwash_ago.pdf


  
 

 

 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

