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 ۰۷/۰۰/۸۰1۲            رمندیف، ه
 

 به تفکر معاصرانش ریگینسل مسؤول و پ کیغروب  ینشانه ها
 

 
 انیالله هاشم لیخل دیسمرحوم پوهاند داکتر 

 

ز اوشان ا نکهیاست؛ ا زیاز جهات متعدد غم انگ ان،یالله هاشم لیخل دیالمناک جناب دکتور س وفات
 دیبا طرز د یو مل یعموم لیبا صفا و خلوص به مسا تینها یبوده اند که ب یها تیمحدود شخص

درنگ  یاز امور وطن یبانیو پشت تیهم در حما یلحظه ا نکهیاند، ا ستهینگر یخاص خود شان م
منتقل  یبعد یحس و درک را به نسل ها نیبوده اند که هم یمعلم و مدرس آگاه نکهیاند، ا کردهیمن
 هیر علب یافغانستان" را به سنگر ۀنی"آئ یغاتیو تبل یجدل فرهنگ ۀدر حوز نکهیساخته اند، ا یم

 ۀحرب ۀابدر برابر کجروان وگمراهان به مث شیاز قلم خو نکهینابکاران ساز و سامان داده بودند، ا
 یدوستان در کار وبار وطنخواه ریسا ییو رهنما قیدر تشو نکهیا برده اند، یکننده استفاده م تیهدا
 .... نکهیاند، ا دهیورز ینم غیدر
 ینوشتار یو کار ها ییقلمفرسا یایدر دن ینه کرده بودم ول ارتیز کیآن بزرگوار را از نزد من
 یمدرج علم کیمرا با القاب  یدارم که بار  ادیشان بوده ام، به  ناتینوازش ها وتحس ونیمد شهیهم

 ندشتنو شانینمودم، ا یحاتیعرض تصح یام مخاطب قرار دادند، من به زود از آنچه مستحق شتریب
 .مرتفع بوده ام یدر آن مدرج علم ریحق نیانگاشتند که ا یکه م
ه ب داشتند،یم یو مل یوطن لیاز نگارندگان که تما کیرا با هر یسلوک نیچن انیمحروم هاشم جناب

 .آوردند یعمل م
 ۀندیا یبا ما و نسل ها شهیاو هم یو قلم یعلم یکار ها ست،یما ن انیحاال که در م انیهاشم پوهاند

 یبعد یبه نسل ها یو راثیم ،یو حرمت به فرهنگ مل یوطن ما خواهد بود و خون پاک وطنخواه
 .شان و جنت فردوس مکان شان باد دیخواهد بود. الله پاک ببخشا

 فرانسه .رمندیه ف،
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