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 ۶۰/۶۰/۸۶1۲          یسیستاناکادمیسین  یکاندیدا
 

 یومطبوعات یبزرگ علم ۀعیضا کی
 

 
 انیلله هاشما لیخل دیسداکتر پوهاند مرحوم 

 
 پوهنتون کابل ومطبوعات کشور المناک استاد داکتر سید خلیل الله هاشمیان، یکی از خدمت گذاران سابقه دار وفات

  .علمی ومطبوعاتی افغانستان می شمارم سبب تاثر عمیق من گردید وآنرا یک ضایعۀ بزرگ
مطبوعاتی کشور ما بود که کارنامه های درخشان ایشان در ذهن  وسیاسی و از رجال علمیداکتر هاشمیان یکی 

خواهد بود ویادش را گرامی  بخصوص خوانندگان مجله آئیینه افغانستان زنده شاگردان و همه اهل مطبوعات و وخاطر
 .خواهند داشت
یان مرا هاشم شهامت گفتار وشجاعت بیان استاد من با مجلۀ آئینه افغانستان آشنا شدم، قرن گذشته که 0۶از نیمه دهه 

آنچنان یک مطبوعاتی را در  ۸1زیادی در قرن  سخت به خود عالقمند و گرویده ساخت. بدون مجامله من تا سالهای
 مقامی به افشای حقایقیبدون ترس وامید از کسی ویا  همانند استاد هاشمیان داخل وخارج کشور سراغ نداشتم که

استاد مرحوم نیز ممکن است در  مربوط به وطن ما پرداخته باشد.البته هیچ انسانی خالی از سهو واشتباه نیست و
 و اما در مجموع میتوان گفت که انسانی وطن دوست وملی گرا برخی مسایل وطن دچار سهو واشتباه شده باشد،

 توسط مایه های ملی وغصب دارائی های شخصی مردم افغانستانغارت وچپاول سر علیه دلیر وبی باک افشاگر
نمیداشت.وی هیچگاه کالمی که به  روا تردیدی سرکردگان شورای نظار وحزب جمعیت بود وهرگز دراین مبارزه

قلمش تراوش نکرد ودر ابراز نظر وعقییده اش تردیدی بخود راه  ضررمنافع ملی ویا فرهنگ وهویت ملی باشد از
 .نمی داد

 روحش شاد و یادشدرگذشت این استاد فرهیخته را به خانواده وبازماندگان وتمامی وابستگان شان تسلیت میگویم
 . گرامی باد
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