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 11/۶۰/۸۶1۲             زلمی کرزی
 

 د دکتور هاشمیان مړینه یوه دردناکه علمي او ملي ضایعه ده.
 

 
 داکتر سید خلیل الله هاشمیانند اپوهمرحوم     

 
د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، تکړه استاد  تأسف خبر سوم، چي د کابل پوهنتونپه خواشنیۍ او 
ګي رابد لپاره ستهاشمیان د جون پر پنځمه د سه شنبی په ورځ له فاني نړۍ څخه د سید خلیل الله 

پټي کړی، حق ته یی ځان وسپاره، خدای دی وبخښي. د هاشمیان مړیني په رشتیا زیات متأثر او 
 غمجن کړم. 

سیدانو ارواښاد هاشمیان د سید محمد سرور خان کنړی زوی، او د سید جعفر خان پاچا لمسی و، د 
ي کړی بشپړکړي یی په کابل کی  خپلي زدهدینداره او معززه  کورنۍ کی زیږیدلی و.په یوه عالمه، 

 م(کلنو پوری د باندنیو چارو په وزارت کی مامور و.1۴۹۹-1۴۹3وی. د)
پوهنتون کی محصل وم، دکتور هاشمیان په لومړی ټولګی کی موږ کابل ش په  13۹۲کله چی زه 

ته د)دستور معاصر زبان دری( تدریس کاوه، یوه میاشت وروسته استاد د لوړو زده کړو لپاره 
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کړ او هلته د اندیانا په پوهنتون کی شامل سو. دمخه تر دی چی په امریکا کی د امریکی ته سفر و
ه د ( په نامژبپوهني په څانګه کی تحصیل وکړي، په کابل کی یی علمی دارالترجمه د)ترانسکو

و یښووني او روزني د وزارت په اړخ کی درلوده، په شاهي دوره کی وزارتونو په تیره بیا د باندن
ې ده ته رالیږلی او هم یی لومړی او دوهم پنځه کلن پالنونه له دری څخه چارو وزارت مهمی ترجم

رجمان ت مسلکیپه دغه نامتو او الیق لیکوال هغه وخت په کابل کی و انګلیسی ته ژباړه کړي دي، 
د د په اړون)ترجمان کسبی( مشهور او هر چا پیژاند. استاد د ادبیاتو په پوهنځی کی د ترجمې دعلم 

 ترجمې مضمون تدریس کاوه.
د سور لښکر د تیري او اشغال په وخت کی، استاد د پوهنتون د استادانو او محصلینو د روسانو 

 ډاګی حکومت پرد)افغانستان د آزادۍ غوښتونکو په اتحادیه کی (شامل سو. استاد د روسانو او ګو
و کابل سفارت خانو ا انګلیسی ژباړه کولي، دضد د مهاجرت تر وخته پوری د اتحادیی، شبنامی په 

یي رسولې، هر څوک په دی پوهیږی که )خاد( د ده دغه فعالیت لیدلی واي، ژر خارجی مؤسسوته 
 ی فعال غړی و. تر ژره وژل کیدی.هاشمیان د مبارزې لپاره ولوله او جذبه درلودله او د اتحادی

بارزه کی پخپلو ویناو او مقالو کی د وطنی کمونیسټانو دا څرګنده خبره ده استاد هاشمیان په دغه ټوله م
لقیانو، پرچمیانو،او د پاکستان جوړسوی تنظیمونو( پر ضد فکري او جذباتی ضدیت ښکاره کړی )خ

حتی د پرچمیانو په وخت کی استاد هاشمیان ته  ،دی. په دغه ټول خبر دي ځکه د ده مجله یی لوستله
وهنتون رئیس او یا په تهران کی به سفیر مقرر سی، مگر استاد وړاندیز وسو که گوند ته راځی د پ

ً د مام د  وه. ا وکړه په پوهنتون کی دغه لومړنی رسمي او ښکاره استیعفافعریت څخه استیورسما
پړ تیا وه، استاد پیښور ته راغي او له هغه ځای څخه لومړی  هیواد اوضاع ورځ په ورځ مخ پر خړ

 د جرمنی میونشن ښار او بیا امریکا ته کډوال سو.
الیست او پوه ژورن د امریکی د کلفورنیا په ایاالت کی د آیینه افغانستان مجله دمبارز، زړور لیکوال

ګوډاګیانو سره یو ځای د  په نوښت او همت میدان ته راووتله، له یوی خوا شوروی لښکر د خپلو
ورانولو لګیا و، او له بلی خوا یوشمیر اسالمی ګاونډي هیوادونه د افغانستان هیواد په ویجاړولو او 

لوبو او توطیو د افشأگریو او رسوا کولو لپاره،  ، نو د دغو ټولوپه ابدي ورانی او ویجاړی  بوخت و
آیینهٔ افغانستان مجله پخپلو  مخی هد اړتیا ل چی افغانان د دوی په شومو مرامونو خبر او پوه سي

نشراتو، مقالو، خپرونو او د با احساسه قلمی همکارانو په مرسته د قدر وړ خدمتونه پیل کړل. استاد 
نۍ شرایطو کی چی ناروغي،روحي فشارونه او اقتصادی ستونزي درلودی، په لوړ د ژوندانه په اوس

څخه وبیریږی د وطنفروشانو د پردیو جاسوسانو د کړونو پرته لدی چي د چا همت، جدیت، ثبات، 
و ا ایسته کړل څخه پردې پورته کړی، د پرون ورځی د درواغو او ساختګي قهرمانانو ماسکونه یی

 د هغوی د جاسوسی اسنادی میدان ته راویستل.
ادبي مسایل د  کاله د افغانستان ټول سیاسي، تاریخي،ژبني او۸3د آیینه افغانستان وزینه مجله اټکالً 

( په ډول خپرول، دا په زغرده ویالی سم چي عالم هاشمیان په افغانی ټولنه کی د )دائره المعارف
)تاج( و. مجلی د خپلواکۍ او د ملی هویت وطنپالو ملیګرایانو قافله ساالر او د علم،ادب او قلم خول

ه افظه کاران همکاران له السدښمنانو په مقابل کی قاطعیت درلود، په لومړینو کلنوکی یی ځینی مح
په مورچل کی ثابت قدم ، جدیت،او اصولیت خاوندان  به مبارزه کی دمجلی ورکړل مگر د قاطعیت

د ډال او سپر حیثیت درلود، دا ستاد په ټولو مقالو او  افغانستان د دښمنانو په مقابل کید پاته سول، 
د ملی  یه څرگند دی.شهامت له ورا د ده دلهجی صراحت او د لیکوالۍ زړورتوب اولیکونو کی 

 شتیا او حقیقت ویلو خصلت درلود.مسأیلو په بر خورد کی صداقت، ر
مجله د اروپا، استرالیا امریکا، کانادا او نورو هیوادونو اشتراکوونکو ته لیږل کیده او هم د مجلی 

ه کتابتونونو پوهنتون پ نیکسن، ریگان، او د نبراسکا د ،کارتر ی د امریکی د کانگرس په کتابتون،نسخ
 کی موجودی دي.

بیا ترتنظیمی او طالبانو دورو پوری د وی څخه پیل ااروا ښاد هاشمیان د کرغیړنی کمونیستی دور
هلي  اوخپل هیواد د خپلکواکۍ، امن، سوکالی او سمونیز ملی حکومت لپاره نه ستړیدونکی مبارزه 
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کنفرانسونو جوړول، په الریون کی ګډون، خپل  ځلي کړي دي. وینا وی، د مقالو اوراپورونوکښل، د
ملګرو  ي، دد يسفرونه کول او د بیوزلو خلکو سره مرسته کول فعالیتونه او خدمتنونه کړهیواد ته 

ملتو او د امریکایی سناتورانو سره یی څو پال خبري کړي دي څو د دوی پاملرنه د افغانستان مسایلو 
 . ته راواړوي

ارک کی په نیوی 1۴۴۰په افغانستان کی د سالم حکومت د جوړښت په هکله د استاد یو لوی خدمت 
منورین او روښان فکران د امریکا او د نړۍ د نورو  ،، افغانی پوهاند تاریخی کنفرانس جوړول و

س په دغه کنفرانهیوادنو څخه د کنفرانس د گډون لپاره راغلی وه، ټولو خپل نظریات وړاندی کړل، 
د . هښت پیدا کړ او د ده ستاینه او زښته ډیره قدر دانی وکړګران انانو کی ډیرکی هاشمیان په افغ

دغه د وطن د رښتنی زوی خدمتونوته په نیک نظر ګوري او هیڅکله  به یی هیر نه افغانستان خلک 
استاد د  سره یی ښه چلند او خواخوږی درلوده وکړی، استاد صادق،متواضع، پاک نفس، او دخلک

 یرمانت( په پوهنتون کی د استادی وظیفه تر سره کوله. کلفورنیا د )کل
(ژباړه د استاد ستر فرهنگی خدمت د موهن الل د دو ټوکو کتابونو )د امیر دوست محمد خان ژوند 

پ او چاپ کی ډیر زیار او زحمت ګاللی دی. په تیره بیا ده، خدای بخښلی استاد د کتاب په ژباړه، تأی
پاره وړاندی لپه دغو کتابو کی استاد په لمن لیک کی خپل یاداشتونه لوستونکو ته د تاریخی معلوماتو 

وسیه در افغانستان و اسیای کړی دي، بله مهمه رساله د بروس ریچاردسن لیکنه ده )د سیاست ر
 کړی ده. ( تر سر لیک الندی ژباړه میان

 

 استاد په یو مقاله کی داسی کاږی: 
 

د اروا ښاد عالمه سید جمال الدین افغانی سره د کنړ د ساداتو د کورنۍ دو سپین  ږیرو په استانبول 
سید حسین پاچا د فرقه مشر سید حسن شیون پالر او بل سید جعفر پاچا د  ښادکی لیدلی وه، یو اروا 

یت الله شریف څخه د راستنیدلو په الر کی استانبول ته تللی وه چی هاشمیان نیکه، دواړه له حج او ب
څو اوونۍ تیری کړی. خو دا لیدنه د پوالدی امیر عبدالرحمان خان په واکمنی د خپل عالمه اکا سره 

مقرب مشاور او د مشرقی والیتونو  دربار(کیکی سوی ده، سید جعفر پاچا د امیر په پالزغولی )
م.د دربار د 1۲۴۹سالکار و. امیر ته یی د خپل سفر رپوت د استانبول د تګ په شمول وړاندی کړ 

یی ورته وویل: چی د خپل اکا سره مو په پښتو مجلسونه وکړل او سید افغانی مخورو په حضور کی 
 ښخ سی. امیر ورته وویل: غواړی چه آخری خپل ژوند په کنړ کی تیر کړی او هم هلته 

چی تا دلته وکړه، زما او ستا سره دي وي، بیا یی تکرار نکړی او نه یی بل پاچا صاحب: دغه خبره 
خان په دوره کی د بغالن په محال غوری کی حاکم  ځای وکړی.  سید جعفر پاچا د امر عبدالرحمان

عنایت الله خان معین السلطنه د دربار و. د استاد پالر د ادب او شعر سره یی عالقه درلوده د سردار 
 .سومقررپیژند ګلوی له امله د واخان حاکم  د بیدل شناسانو په ډله کی شامل و نو له دغه 

په پای کی خپل د زړه له کومی د همدردی او غمشریکی د تسلیت مراتب د استاد محترم فامیل، 
د ده نوم او یاد به  ،جنت فردوس غواړم دوستانو او قریبانو ته وړاندی کوم، ده ته د لوی خدای څخه

 ز موږ سره تل وي، لوی خدای دي پر و رحمیږي. 
 افسوس که سر مایه ز کف بیرون شد 

 از دست اجل بسی جگر ها خون شد
 

 په درنښت 
 

 شاگرد او دوست زلمی کرزی 
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