
 
عنوان مضمون: پیام ھای تسلیت نسبت وفات استاد محمد اسحاق نگارگر

 
اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 09.12.2021

بیاد نگار گر گرامی :
 

قطعھ شعری ازمرحوم استاد محمد اسحاق نگارگر!
 

بیاد کشتار کابل:
 

چگونھ بر زبان آخر بیارم نام کابل را
بھ اشک و خون نویسم داستان کابل را

 
ھمھ دیدانھ گان جمعند کو اھل دل تا من

رسانم با دل خویش بدو پیغام کابل را
 

دگر از(مھ جبینانی) کھ صائب دید یکتن نیست
کھ بی غم باشد و بخشد صفای بام کابل را 

 
تو گویی شھر شد میراث قصابان قدرت جو
کھ می شویند با خون چھرۀ گل فام کابل را

 
فلک بار دگر در دست این نابخردان گویی
ز زھره تیره بختی می کند پر جام کابل را

 
ز شھد میوه ای او کام شیرین داشتند اما
بھ نیکی می کنند اینک ادای وام کابل را

 
نگاه چشم شور زھدان گر این اثر دارد

خدا داند از این آغاز خون انجام کابل را
 

چرا چرخی نزد در آسمان او ھمای بخت
مگر گردون ندارد دیده ای آرام کابل را

 
شب دوشین سرورخواب نیکو داشت اما حیف

بھ خون تعبیر فرمودند روز احالم کابل را
 

ندارد گرچھ گیتی سر گذشتی غیر اشک و خون
ولی کم دیده کس گرگان خون آشا م کابل را

 
نمیدانم چھ کس با این ھمھ کین و قساوت کوفت

بھ سنگ نا مرادی شیشھ ای الھام کابل را
 

درین شھر گل و مل نسترن زار سخن پژمرد
کھ شیرین می کند از شھد عرفان کام کابل را

 
از این مشت ریاست جو گوش چشم سعادت بود

بدین سختی نبود آخر سزا اوھام کابل را 



 
گل احساس در باغ دل انسان اگر خشکید
زخاطر می برد این سال ھا آالم کابل را

 
خیال تند پروازم از این خانھ بدان خانھ
بھ ماتم می نشیند وای قتل عام کابل را

 
 -----------------------------------------------------

 
حیف و دردا کھ: «نگارگر» سال ھا بھ حسرت دیدار کابل برای ھمیش چشم از جھان پوشید.

 

اسم: عارف عزیزگذرگاه    محل سکونت: TOURSفرانسھ     تاریخ: 06.12.2021
وفات المناک جناب استاد محمداسحق نگارگر را شنیدم کھ از نبود آن برایم بی حد ناگوار آمد

غیر از اینکھ برایش دعای خیر کنم کھ خداوند بھشت برین جایش گرداند، دگر حرفی از زبان گویا نیست کھ در رفتن او سراغ گردد
افتخار دارم کھ با ایشان معرفت دیدار نداشتم اما از راه مجازی بسیار با ھم نزدیک بودیم، و کتاب اژدھای خودی مجروح را کھ تحلیل نموده

اند این افتخار را بھ من میدھد کھ آنرا در نشرات بامیان بھ چاپ برسانم، 
خداوند روحش را شاد گرداناد!

رون شان استاد محمد اسحق نگارگر در مقدمھ این کتاب چنین مینگارد:
امروز یازدھم ماه فبروری 2013 میالدی است. بیست و پنج سال پیش یعنی شامگاه یازدھم فبروری 1988 در شھر پشاور مردی متفکری

را بھ قتل رسانیدند کھ گناھی بھ ُجز عشق بھ آزادی نداشت و مردم خود را بھ خاطِر اژدھا پرستی معمول پشاور بیدار باش داده بود.
آری او را بھ خاطر این کھ اژدھای خودی را نوشتھ بود ھدف قرار دادند و یک جاغور مرمی کالشنیکوف را در سینۀ دردمندش خالی

نمودند. او رفت اما انکشاف اوضاع و حالت درد انگیز افغانستان و پاکستان ھر دو بر نظرات او صحھ گذاشت. من مدتی یادداشت ھای خود
را وقف بررسی و تحلیل اژدھای خودی، نگارش معروف او می کنم تا ببینیم کھ او کی بود؟ و چھ می گفت و چرا مردی را کھ غیر از قلم

ھیچ سالح دیگر نداشت، آن چنان ظالمانھ کشتند. دشمنان افغانستان در چھرۀ بھاءالدین مجروح در حقیقت یک «سید جمال الدین افغان» دوم را
می دیدند کھ نخست از کشورش بیرون راندند و بعداً در محیط غربت بھ شیوه ای بسیار فجیع کشتندش.

اسحق نگارگر.
** * **

انجمن فرھنگ افغانستان، «انتشارات بامیان» با کمال افتخار طباعت این اثر ماندگار را بسر رسانیده و بھ شما ھموطنان عزیز تقدیم میدارد.
البتھ این اثر بھ ھمکاری مادی و معنوی محترم استاد محمد اسحق نگارگر و محترم ولی احمد نوری بھ طبع رسیده است و خصوصاً کمک

مالی ایشان در تمویل این اثر، بھ انجمن فرھنگ افغانستان «انتشارات بامیان» امکان آن را میسر ساخت تا بتواند بھ طبع آن اقدام نماید، کھ بھ
ھر دو محترمین تشکرات عمیق خود را تقدیم میدارد.

اسم: آریانا-افغانستان    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 03.12.2021
درگذشت استاد نگارگر

 
ھنوز سوگواران مرگ چکامھ سرای نام آور دیار جامی، برات علی فدایی (شیخ الشعرا) سر از گریبان غم بلند نکرده بودند کھ افول ستارٔه

تابناک ادبیات، عرفان و سیاست، استاد نگار گر بر ماتم شان افزود.
 

اگر فدایی با شعر حماسی :روسھا از ملک ما بیرون شوید // ورنھ غرق رودبار خون شوید
 

آواز رسای ضد استعمار سرخ گردید، شعر (پرواز شاھین) نگارگر کھ آنزمان مضطرب باختری تخلص میکرد، سال ھاست کھ شعار ضد
دیکتاتوری داخلی و استعمار خارجی گردیده است :

 
تو شاھینی قفس بشکن بھ پرواز آی ومستی کن

کھ بر آزدگان داغ اسارت سخت ننگین است
 

استاد محمد اسحاق نگارگر زادٔه دیار موالنا است. تحصیالت ابتدای خود را در ھمانجا و تحصیالت عالی خود را در پوھنتون کابل بھ اکمال
رسانید. با تسلط و فھم عمیق در زبان دری و پشتو از نو آوران مطرح شعر دری دھٔھ ۶٠ – ٧٠ م. گردید.

 
طبع طغیانگرش او را بطرف سیاست کشاند و در جملھ رھبران جریان دیموکراتیک نوین -کھ در جامعھ بنام “شعلھ جاوید” شھرت داشت –

گردید. 
 

انتشار اشعار و نوشتھ ھای تُندش او را برای دو سال روانٔھ قلعھ کرنیل در زندان دھمزنگ ساخت. بعد از سال ھفتاد میالدی با ھای و ھوی
سیاست سازمانی وداع کرد و در عوض بھ موالنا، بیدل و عرفان گروید. چند صباحی ھم بھ حیث استاد ادبیات در پوھنتون کابل ایفای وظیفھ
نمود. گذشتٔھ اختالفات سیاسی اش با رھبران حزب دیموکراتیک خلق باعث زندانی شدن دوباره اش شد. بعد از رھایی از زندان پلچرخی بھ

پاکستان مھاجرت نمود. سالھای اخیر عمر خود را در انگلستان سپری نمود.
او در سیمینار ھا و سخنرانی ھای متعدد خود راجع بھ موالنا شناسی، تفسیر و معنی اشعار بیدل و عرفان در اروپا، امریکا و کانادا طرفداران
و مشتاقان زیاد دارد. تسلط و آشنایی اش بر فلسفھ شرق و غرب، شاعر با صالحیت در شعر نیمایی و آشنایی کامل بر متون ادبی قدیمی او را



از دیگران متمایز می سازد و پر کردن جای خالی اش دشوار می نماید.
 

باالخره در سن ٨٢ سالگی در شھر برمنگھم انگلستان در جمع قربانیان ویروس کرونا قرار گرفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
 

انا � و انا الیھ راجعون

اسم: عبدهللا صافی    محل سکونت: ھندوستان     تاریخ: 03.12.2021
ثنا و درود بھ روان پاک استاد صاحبدل و صوفی وارستھ محمد اسحاق نگارگر.

انجمن قلمبدستان کشوری از ھمھ لحاظ فقیر ما، چھرۀ دیگری را از دست داد کھ در ھر صورت یک ضایعۀ جبران ناپذیر فرھنگی بشمار
میرود. خداوند عز و اجل استاد گرامی ما را رحمت کند و بھ بازماندگان شان صبر جمیل را اعطا فرماید.

 
استاد نگارگر نیکو زیست، نیک اندیشید و با افتخار جھان فانی را وداع گفت. افسوس و صد افسوس کھ آخر کاروان عمر ھمین است، چنانکھ

خود گفتند:
 

ھرکھ باشی و ز ھرجا برسی
آخرین منزل ھستی این است

 
 

انا � وانا الیھ راجعون
بااحترام

اسم: احسان هللا مایار    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 03.12.2021
اتحاف دعا بھ نگارگر

 
میدانم چرا شنفتن خبر فوت دانشمند گرانقدر محمد اسحق نگارگر مسبب تداعی خاطرات شاگردی صنف یازدھم مکتب نجات و تدریس

پروفیسر ھنکل گردید. آخرین صنوف مکتب نجات یکی از پُربارترین دوران زندگی ما بود. شاگردان آن دوره خوش طالع بودند کھ حکومت
از طریق بانک ملی افغان و شخص رئیس آن دیپلوم انجنیر امیرالدین شنسب، خود یکی از چھره ھای درخشان افغان کھ در سال 1923م
دیپلوم خود را از یونیورستی کالرسروھھ بھ دست آورده، پروفیسران و داکتران ورزیدۀ اطریشی را کھ شش نفر بودند برای مکتب نجات

استخدام نموده بود. 
 

پروفیسر ھنکل کھ خود از چھره ھای برجستھ در حلقھ معلمین بود، شاگردان صنف یازدھم را در ادبیات پُربار آلمان رھنمائی میکرد کھ کار
ساده ای نبود. لیک طرز تدریس وی شاگردان را در پیچ و خم ادبیات آلمانی با ظرافتی رھنمائی میکرد کھ شاگردان ساعات وقفۀ خود را در

منزل بھ مطالعۀ آثار بزرگان فرھنگ آلمان وقف میکردند.
 

گویتھ از بزرگان ادبیات آلمان در تدریس وی جایگاه خاص داشت، وی میگفت کھ اگر عمر تان را در راه فھم آثار یوھان ولفگنگ فون گویتھ
صرف کنید شاید قدم اول تان را در یک کوچۀ آن برداشتھ باشید.

گویتھ در زندگی خود (28 آگست 1749 – 22 مارچ 1832) ادوار مختلف فرھنگی کھ اروپا امروزی از آن شکل گرفتھ پیموده کھ از جملھ
دو دور آن را شتورم و درنگ (Sturm und Drang) و( Aufklkaerung) نام برد. 

 
بیشتر در این باره نمی پیچم زیرا ھدف این نوشتھ درود بھ روان دانشمند فرھیختھ محمد اسحق نگارگر بوده کھ باور دارم وی نیز مانند گویتھ
ادوار مختلف را در طول زندگی خود پیموده کھ در دورۀ مھاجرت خود بھ پرتو "روشنگری" تا سفر منزل ابدی خود وفا دار بوده است. دورۀ

اول زندگی نگارگر کھ گویتھ در قرن 18 آن سیکل را "طوفان و مضیقھ" نامیده مربوط بھ خودش بوده و بنده با آن کاری ندارم.
 

از دید بنده مروری کھ در دورۀ مھاجرت نگارگر می نمایم زیبائی از سرودن اشعارش و تدوین نوشتھ ھایش است کھ از سرآمدھا بوده و
جایش خالی خواھد ماند. ھمچنان رابطھ وی را با ھمسر محترمۀ شان کھ اندیوال مینامش، من این اسم زیبا را بھ ھمسرم از وی اقتباس نموده

ام، و اعضای خانواده اش و باغچۀ گل و برگش خوش دارم و نیک می پندارم.
 

در نھایت از بارگاه الھی منزل ابدی نگارگر را جنت فردوس مانند باغچۀ ُگلش در جھان زودگذر ما سبز و ُخرم التجاء نموده و بھ بازماندگان
عزیزش تسلیت عرض میکنم.

 
انا � و انا الیھ راجعون

اسم: دوکتور غروال    محل سکونت: ویانا     تاریخ: 02.12.2021
د ملت پھ غم ک�ی پھ زړه زخمی او ملت تھ صادق ستر شخصیت مرحوم محترم اسحق ن�ار�ر ددی فانی دونیا �خھ والړ او دده ملت درد

صادق اواز خاموشھ شو ، خدای پاک ددی سپی�لی افغان جنت پھ نصیب کړی او دده محترمی کورنی تھ د خدای مھربان �خھ صبر اوتسلی
ارزو کوم !!!!!

اسم: غ.حضرت    محل سکونت: سویدن     تاریخ: 02.12.2021



یاد و خاطرۀ مرحوم اسحق نگارگر مستدام باد.
چقدر گوارا میبود اگر در چمن زار زندگی یکدیگر را سبز می نگاریدیم.

اسم: عبدالقیوم میرزاده    محل سکونت: ھلند     تاریخ: 01.12.2021
خبر تأثربار وفات استاد محمد اسحق نگارگر جامعٔھ روشنفکری افغانی را بھ شدت متألم و متأثر ساخت. نگارگر فقید واقعاً یک دانشمند

متبحر، متفکر بزرگ و ستارٔه درخشان شعر و ادب کشور ما بود. او بھ سبک خاص معایب و معضالت اجتماعی کشور را با قلم ادب، نظم و
عرفان نشانی میکرد و برای رھروان کوره راھای تاریک کشور شمع می افروخت. او بھ قول خودش ھمھ نقاب ھا را نفرین کرده بدور افگنده

بود و تا آخرین دم حیات ُرک و راست بھ مردمش نوشت.
 

استاد فقید نگارگرغنیمت بس بزرگ جامعٔھ ما بود و نبودش ضایعٔھ جبران ناپذیر است. ایکاش ما، ملت ما و بلخصوص رسانھ ھا و سازمان
ھای نشراتی این توانایی را پیدا کنیم کھ ستارگان چون نگارگر را در زمان حیات شان مورد قدردانی، مواظبت، حمایت، شکران و سپاس

قرار دھیم. 
 

روان استاد فقید را شاد خواھانم، نام و آثار شان جاودانھ است. امیدوار ھستم مراجع فرھنگی کشور آثار گرانبھا و دست نویس ھای اندرز مأب
شان را بھ شکل مجموعھ ھا بھ چاپ برسانند کھ نسل ھای کنونی و بعدی کشور از آن فیض ببرند.

اسم: هللا محمد    محل سکونت: المان     تاریخ: 01.12.2021
نا� و اناالیھ راجعون

 
با شنیدن خبر در گذشت مرحوم استاد محمد اسحق نگارگر زیاد اندوگین شدم و ھستم.

دوستان در باره شخصیت استاد تذکرات داده اند کھ باالتر از ان از خرد بنده ھم خارج است.
 

از بارگاه ایزد متعال برایشان جنت برین را آرزو نموده و بھ بازمنده گان شان صبر جمیل آرزومندم. 
 

چو خواھی ستایش پس مرگ تو
خرد باید ای نامور برگ تو 

 
فردوسی

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: المان     تاریخ: 01.12.2021
رحلِت یک بزرگمرد در ھجرت (نامۀ تَسِلیَت)

 
با یکعالم بی باوری خبر درگذشت استاد بزرگوار "محمد اسحاق نگارگر" را در پورتال "افغان جرمن آنالین" خواندم و گریستم. شخصیّتی، کھ
برای اکثریّت مطلق نویسندگان افغان حیثیّت "استاد" را داشت، خاموشانھ و بیکبارگی رخت سفر بربست و رھسپار کوی جانان گشت. من مع
االسف حضور آن عالیجناب را درنیافتھ بودم، مگر میتوانم ادعاء کنم، کھ ھربار از خالل مقاالتشان گویا شرفیاب حضورشان میشده ام. نوشتھ
ھای گھربیز این استاد ممتاز و عدیم النظیر را با شوق و ولع تمام میخواندم و از آنھا لذتھا ھمیبردم. استاد نگارگر مختصر مینوشت اما بسیار
جامع؛ و آنقدر جامع و دلچسپ، کھ خواننده را با خود میبرد بھ عالمی، کھ خود میخواست. بھ یاد ندارم، کھ در جائی مطلبی از آن بزرگوار را

دیده باشم ولی بھ خواندنش نپرداختھ باشم.
 

"استاد نگارگر" ادیب و شاعر چیره دست بود و بھ منوال قدیم و جدید شعر میگفت. سبک خاّصِ قلم ایشان و تبحر کاملی، کھ در القاء و افادۀ
ادبی داشتند، مقاالتشان را حالوت بیشتری میبخشید، بالخاصھ، کھ مطالب خود را با چاشنی یی از عرفان می اراستند.

 
استاد نگارگر در طول زندگانی خود چرخش عجیبی را از سر گذشتاند، کھ کمتر نصیب ابنای روزگار میشود. وی، کھ در جوانی اعتقاد راسخ

بھ مارکسیزم داشت و از رھبران آتش نفس یک جنبش سیاسّیِ چپ بھ شمار میرفت، از "مادیّت" برید و یکسره بھ "معنویّت" گرائید؛ مرید
ف غوطھ ور شد، حضرات خداوندگار بلخ، موالنا جالل الدین رومی و ابوالمعانی عبدالقادر بیدل گشت و آنقدر در بحر بیکران عرفان و تصوُّ

کھ خود یک تکھ معنویّت گشت؛ و نمونۀ خداجوئی و یکتاپرستی.
 

مردم المان ُمدام میگویند، کھ "مرگ جزِء زندگی ست"، و این چیز دیگری نیست، غیر از «ُکلُّ نفٍس ذائِقةُ الَموت».
حاال، کھ "استاد نگارگر" در میان ما نیست، از درگاه خداوند عالمیان استادعاء دارم، کھ فردوس برین و جنات نعیم را نصیب آن مرحوم

مغفور گرداناد و بھ فامیل گرامی و بازماندگان محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرمایاد. قلبم با یقین کامل میگوید، کھ:
 

یاد استاد تا جھان است، جاودان است!!!

اسم: دودیال    محل سکونت: کابل     تاریخ: 01.12.2021
انا� وانا الیھ راجعون

 
پھ ډیره خواشینی سره مو خبر ترالسھ کړ چې دافغانستان نامتو لیکوال،ژباړونکی، شاعر او لیکوال؛ اروا�اد استاد ن�ار�ر وفات شو. پرموږ
یې لوی حق دی. نوموړی د پوھې ډیوه او بی تعصبھ ملتپال -وطنپال رو�اندی و. د ده فرھن�ی ھ�ې د�وان کول لپاره د الرې مشال بولم. لھ



ژبې او ادب برعالوه یی فلسفھ، تصوف او عرفان کی ھم ژوره مطالعھ لرلھ. د ډیرو افغانی خپرونو، مجلو، اخبارونواو ویبپا�و لپاره یی لیکنې
کړي دی. د ده فرھن�ی او ادبی تخلیقات زموږ بډایھ شتمنی ده، خاطرات یی نھ ھیروو. پھ درناوي.

اسم: Akhtar Yusufi    محل سکونت: USA     تاریخ: 01.12.2021
استاد اسحق نگارگر مبارزه ًوصوفی راه آزادی حقوق زحمتکشان افغانستان بود.

روان پاک استاد معظم اسحاق نگارگر صاحب شاد و خاطزات آش جاودان باد.
 

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 01.12.2021
تند باد بی مروت اجل شمع زندگی اھل انجمن عاشقان پاک بازی را خموش کرد، و شخصیت با فضیلت و دانشی را از ما جدا ساخت یعنی

مشعل درخشانی در جامعھ خموش شد.
 

محترم اسحق نگارگر داعی اجل را لیک گفت و از معبر دنیای فانی عبور و بھ سوی دیار ابدیت شتافت و سفر مقررش را با اندوختھ ھای
معنوی و خجستگی ھا ی اخالقی آغاز کرد.

 
بھ باور ما تسلیم شد گان، ھیچ مرگی در ھر سن و سالی نا بھ ھنگام نیست ، ھر کوچیدۀ این دیار را وقت و زمان معین و مقرر رفتن است .

 
نگارگر خردمند و دانشمند، در تنگنای تاریک اندیشوی شک و تردید و نا وری با تعقل، تفکر، درایت و جویندگی رمز واقعیت یافت و بھ

وادی روشنایی معرفت رھنمون شد. 
 

انوار معرفت از نگارگر یک متصوف دلباختھ ویک فرھنگی معتقد روشن نگر و روشن گر ساخت، فضیلت را در فروتنی یافت، یک فرزند
صدیق وطن دوست و یک شخصیت انسان پرور بود، در برابر واقعیت متواضعانھ سر تعظیم فرود آورد و ناحق را ھرگز حق نھ گفت و نھ

پذیرفت. در افتادگی و زمین گیری ایفای رسالت واقعیت گویی و روشن گری کرد.
 

نگارگر صاحب گرامی! روحت شاد و بوستان موعود رستگاران مکانت خواھم، از بارگاه ایزد الیزال برایت آمرزش طلب دارم.
بھ ھمسر محترمھ شان و جمیع بازماندگان تسلیت و تعزیت گفتھ صبر جمیل واجر جزیل استدعا دارم.

 
انا � و انا الیھ راجعون

اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 01.12.2021
بھ مناسبت درگذشت این فرزند معروف وطن بھ بازماندگان خانوادۀ آن مرحوم تسلیت عرض می کنم. ما ھمھ یکی پی دیگر ایشان را تعقیب

می کنیم. تأثر منی کھنسال ھم از آنجھت زیاد است، کھ دیگر امید مباحثات انتقادی با ایشان را ندارم. امید است نسل جوان این عنعنھ را حفظ
کنند. من مرحوم نگارگر را از دورۀ تحصیل می شناختم. ایشان در دھلیز ھای فاکولتۀ ادبیات و من در پوھن�ی علوم قدم می زدیم. یکبار

دیگر روح شانرا شاد می خواھم.
با احترام

یوسفی
آلمان

اسم: سلطان جان کلیوال    محل سکونت: کاناډا     تاریخ: 30.11.2021
انا � و انا الیھ راجعون،

 
پھ ډیرې خواشن� سره می د استاد اسحاق ن�ار�ر د نا�اپی مړینی ډیر تریخ او لھ درده ډک خبر واوریده. ډیر خواشنی او غمکین شوم. هللا ج
دی کاملھ بخ�نھ ورتھ وکاندی. استاد ن�ار �ر د افغانستان د فرھن�ی کور یوه درنھ او پخھ س�ھ وه. مړینھ یی ډیره ستره ضایعھ ده او پھ افغان

فرھن�ی کور کی بھ یی �ای د تل د پاره خالی وی. زه د مرحوم درنې کورن� او �ولو افغان فرھن�یانو تھ د زړه صبر او د دی لوی غم د
زغم غو�تنھ د لوی هللا ج �خھ کوم.

اسم: محمد داؤد مومند    محل سکونت: متحده ایاالت     تاریخ: 30.11.2021
وفات المناک استاد نگاگر

 
امروز مطلع گردیدم کھ یکی از ستاره ھای علم و ادب کشور یعنی استاد نگارگر بھ دیار ابدیت پیوستھ اند.

 
مرحوم نگارگر در دیار ھجرت با تمام نشرات خارج کشور ھمکاری قلمی داشت، استاد نگارگر باری نوشت کھ یکی از شاگردان اناث

انگلیس من در انگلستان برایم گفت کھ من مثل پدر ترا دوست دارم ولی افسوس کھ تو مسلمان استی.
 

استاد نگارگر در افغانستان دارای تفکرات چپی ماو اندیشھ بود، ولی در دیار غربت از وطن، بھ مشی یک صوفی فکر میکرد و موالنا شناس
بود.

 
وفات المناک شان را یک ضایعھ بزرگ بھ جامعھ ھم وطنان خارج کشور میدانم.



بدین وسیلھ ماتب تعزیت خود را بھ باز مندگان مرحومی و تمام ارادتمندان شان بھ عرض میرسانم.
 

شمع چون خاموش گردد داغ محفل میشود. 


