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اسحق نگارگر" در بی   افغان های داخل و خارج از کشور تألم و تأثر  استاد "محمد    وفات غم انگی   

زیادی را باعث گردید. دردا که جامعۀ مهاجرین افغان ییک از میل گرایان و نخبگان  فرهنگ، ادب،  

    از دست داد که آثار    تصوف و عالم برگزیدۀ خویش را  
ی

ارزشمند وی برای نسل های ما غنیمت بزرگ

ود. به شمار   ، نوشتۀ  اژدهای خودی"  از   تحلییلن آثار آن بزرگ مرد تاری    خ، کتاب "ییک از ماندگارتری  می 

ود. است که یک شهکار ادبی به  بهاالدین مجروح""پوهاند روانشاد   شمار می 

و خردمندی  دانش  در کنار  زیست،  انگلستان یم  برمنگهام  در شهر  نگارگر که  اسحق  محمد  استاد 

ت بیدل بوده،   ت موالنا جالل الدین بلخ  و حض  عمری، شخصیت وارد در جهان معنوی و ادب حض 

یس کامل به لسان انگلییس و تتبوع و ترجمۀ مسائل مختلفه هم برخور  دار از تحصیالت عایل و دسیر

داخت.   بود و درین زمینه حتر به مناقشات و مباحثات نی   مییر
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خوشبختانه مرحوم استاد محمد اسحق نگارگر در پهلوی نشر آثار قیمتدار خویش، از طریق دنیای 

نتر افغاب  هم با نشر آثار ارزشمند و نهایت آموزندۀ خویش جای پای عمیقر در حلقات  مجازی انیر

یس داشته اند، از خود به یادگار گذاشته است  افغان ها و آنانیکه در د اخل مملکت به آن آثار دسیر

 که گنجینه ایست از ادب و فرهنگ افغاب  و حتر مسائل اجتمایع و سیایس افغانستان عزیز.  

با درد و دری    غ فراوان شاهد غروب آفتاب معرفت و علم و تقوی، زنده یاد" نگارگر" هستیم که در 

بۀ مهلیک اوضاع و احوال سخت ن ابسامان کنوب  کشور عزیز ما افغانستان، نبود جسماب  ایشان، ض 

 رفته و  یک ضایعۀ بزرگ محسوب میگردد.  شمار ه بر فرهنگ، علم و معرفت و تقوی ب

بی رسحد، شکسته نفیس داییم و ادیب و   روان آن شخصیت واال و نمونۀ از اخالق نیکو، تواضع

واسته و برای همش وفادار و فرزندان و فامیل عزیز و اقارب و شاعر و نویسندۀ بی بدیل را شاد خ

دوستداران آن میهن دوست و غریب نواز وارسته، صمیمانه تسلیت گفته و در غم بی کران شان خود 

یک میدانیم.   روح و  روان آن شخصیت واال شاد و یاد شان همیش گرایم باد.  را رسر

ازی":   شی 
 بگفتۀ "عرف 

"چنان با نیک و بد   خو کن، که بعد مردنت"عرف 

 د  وزان  س  ب دو  ن ه    د و  وی  زم ش   انت به زم م  ل مس  

. آن شخصیت واال سالیان با جرئت میتوان گفت که روانشاد استاد"نگارگر"، چنان شخصیتر بودند 

رژیم کودتا، سخت ترین شکنجه ها را  و شکنجه گاه های وحشتبار  متمادی در دخمه های تاریک  

وی خم نگردید و قرار نوشته های آن بزرگمرد تاری    خ کشور، رژیم   قامت افراشتۀو دیم هم    تحمل کرد 

کودتا بار بار جاسوسان بی مقدار خویش را به آن شکنجه گاه های مهیب فرستاد تا از زنده یاد"نگارگر"  

د کرد و دعوت به همکاری با رژیم کودتا کنند، اما استاد هر بار آن خواسته های شوم را مردانه وار  ر 

 کوبید. فرستادگان رژیم کودتا  خونی   با مشت کوبنده به پوزۀ 

 یاد آن استاد بزرگوار شاد و راه شان پر رهرو باد! 


