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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.  

 

 خانم قمرگل    اینجا را کلیک کنید                         

 کشور  قمرگل آوازخوان سابقه دار خانم

میالدی در قریه شگه والیت   ۱۹۵۲جنوری سال    ۲۱خانم قمرگل بتاریخ  
ننگرهار چشم به جهان گشود. وی در هفت سالگی درعروسی ها و  
مجالس خوشی قریه اش برای آوازخوانی شرکت میکرد. آوازه هنرش 

توجه درقریه ها پیچید. تا سرانجام به والیت ننگرهار رسید و 
 هنردوستان را به طرف خود جلب نمود.

مردم والیت ننگرها از استعداد هنری او مستفید شدند و همه وقته در  
گذشت  نشست های خوشی از او دعوت می نمودند. خانم قمرگل پس از

یک هنرمند شناخته شده در سطح والیش مبدل گردید و  به چند زمانی
مقام خواننده محلی را از طرف مردم محلش کسب نمود. بعد از مدِت 
کوتاه یکی از عالقه مندانش او را به استاد خیال معرفی نمود. استاد 
خیال از وی خواست، تا آهنگ هایش را در رادیو افغانستان وقت ضبط 

 .…………کشور ازشنیدن آوازش لذت ببرندکند تا مردم در سراتاسر  
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