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 2تر 1 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

  
  
 2020-06-01 صالحه واهب واصل  

 

 !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.  

 

   محترم مسعود فارانیاینجا را کلیک کنید                        

  03/ 21و روزنامه نگار در  شاعر نویسندۀ توانا،  ی ران مسعود فا

در یک خانوادۀ آگاه چشم به جهان گشود. پدر  کابل شهر در  1947/

ایشان سید محمد فارانی ) بامداد( ) صاحب امتیاز ومدیر مسئول نشریه   

بنام "بامداد"(  و مادر ایشان خانم مستوره حسن،  دختراندیشمند جنرال  

سید حسن حسن شیون شاعر توانای زبان پشتو  و ناشر نشریه  بنام  

ندیشه های آزادیبخش اش در زمان ظاهر  بود )که بخاطر ا   دکورغم" " 

شاه دوره صدارت هاشم خان گرفتار  و به گناه امانی بودن اعدام شد(  

 جد محترم فارانی میباشند. 
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