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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۷/۰۶/۲۰۱۸                                                  داكتر مصطفي آریامل

 روح تان شاد باد دوست با صفا و فیاض چون باران
 مرحوم پروفیسر سید خلیل هللا هاشمیان!

 
 آن و اند یافته اطالع عظیم ضایعه یك از وطن بیرون و داخل در تاریخ و ثقافت زبان، ادب، شیفتگان همه امروز
 .است هاشمیان هللا خلیل سید عزیز وطن فرهیخته ژورنالست و ادیب دانشمند، جناب وفات

 
 در كوش سخت و اراده با شخصیت آن خدمات پیشگاه به و كرده ادا َدین اشكال، از شكلي به كه دارد شتاب یك هر
 .بفرستد دعا شان روح به و آورد بجا تعظیم تاریخ و ژورنالیزم ادب، راه
 

 با همسرم دوستي اما  داشتم را ایشان با دوستي افتخار باینطرف سال بیست مدت از آریامل مصطفي داكتر اینجانب
 .میگردد بر باوگي نو دوران به شان سیرت فرشته و غمخور همسر جان سامعه بي بي
 
 و دانشمند، بدیل، بي دوست یك نیك بخت از كه شدم معتقد رفته رفته دوستي، آغاز از سال چند مرور با

 .آهنین اش دوستي در ثبات و بخش نیرو نوازشش آموزنده، مجلسش گرم، آمدش پیش كه ام یافته  سخنوري
 

 و جان احمد  شان نیك فرزندان گزاري حرمت شان، همسر جان سامعه بي بي خاص نوازي مهمان و باز جبین
 .است ساخته شان همیشگي مجذوب مارا جان دیبا و جان انجیال شان هاي صبیه و جان ایمل

 
 عدیدهَ  مشكالت باره در مرحوم استاد اینكه آن و كرد صعود دیگري مقام به متقابله اعتماد بركت به ما دوستي
 .میخواستند استشاره هیجمدان ازین داشتند  كه صحي

 
 :بود گفته چنین شان براي عمر آخر هاي هفته در شان اورتوپیدي داكتر

 
  .اید رسانده شدید صدمه تانرا هاي گرده و فقرات ستون چوكي، باالي دوامدار نشستن از شما محترم استاد

 
 .بسازند نشر آماده را" افغانستان آیینه" ماهانهء مجله تا میبودند چوكي باالي سحر تا شبها بسا شان، خود گفته قرار

 
 عظیم توشهء با مرحوم هاشمیان صاحب سید جناب كنیم قبول عبادت قلم، با آنرا درج و نیك واندیشهء تفكر اگر

 .میباشند آخرت عازم
 

 .وطن بهبود و نجات براي نهایت در و هدف و مسلك راه در إیثار، عشق، اراده، اینست
 

 استاد  گرامي اسم شان، متعدد بسیار مقاالت و زباني و تاریخي ارزش با هاي اثر و" افغانستان آیینه" ماهنامه سلسله
 .نمود خواهد عالم جریده ثبت را هاشمیان هللا خلیل سید استاد مرحوم معظم

 
 شان عزیز بازماندگان همه و مرحوم آن به رحمت باران استدعاي با
 
 احترام با
 

 آریامل مصطفي داكتر
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