AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۶/۰۹

داكتر مصطفي آریامل

جنازه و فاتحه با عزت مرحوم پروفیسر سید خلیل هللا هاشمیان!
طوریكه همسر عزیز و پسر برومند شان توصیه هاي قلمي استاد مرحوم را با من شریك ساختند باور كنید از
دوراندیشي ،دقت و توجه خاص شان براي آسان ساختن سفر آخرین خویش بسوب آخرت ،انگشت به دندان گرفتم.
طوریكه انجنیران ،پالن و مراحل اعمار یك آسمان خراش را با دقت موشگافه ترسیم میكنند استاد مرحوم نیز پالن
سفر ابدي مكمل خویش را آماده و به بازماندگان خویش سپرده بودند.
نتیجه آن بود كه جنازه و فاتحه آن خدا آمرزیده ،به سطح بسیار موزون و شایسته كه سزاوار یك دانشمند نخبه است
صورت گرفت.
نماز جنازه شان بعد از نماز روز جمعه كه تعداد زیاد اشتراك كنندكان و نمازگزاران حاضر بودند در مسجد Chino
 Valley Islamicانجام شد.
تابوت آن مرحوم به حضیره فامیلي انتقال یافت كه در آنجا نیز ازدحام برپا شده بود.
میت با دقت و حرمت چشمگیر در حوالي ساعت سه ونیم روز جمعه  ۸جون  ۲۰۱۸به خاك سپرده شد.
بعد از خواندن دعا هاي جنازه  ،پسر عزیز شان ایملیار هاشمیان ،سوانح بسیار با محتواي كاري و علمي پدر مرحوم
را به خواندن گرفت.
متعاقبأ ،همكاران سابقه و اراتمندان سخنان و خاطرات دلنشین را تقدیم حاضرین نمودند.
بعدأ حاضرین به مقصد فاتحه عازم مسجد مذكور شدند.
مسجد  ،Chino Valleyنه تنها یك مسجد نهایت آبرومند است ،یك موقعیت مركزي نیز دارد كه رسیدن فاتحه
دهندگان را سهلتر میسازد.
فاتحه از ساعت پنج آغاز و الي هشت شب ادامه یافت.
در خالل قرائت آیات مباركه و اتحاف دعا ،به دوستداران ،شاگردان و همكاران استاد مرحوم موقع سخن داده شد كه
هركدام از منظر خویش جنبه هاي زندگي نهایت پربار مرحوم پروفیسر هاشمیان بیان نمودند.
بعد از دعاي آخر ،حاضرین افطار نموده و صرف غذا آغاز شد.
همان عنعنهء درخشان افغاني یعني مهمان نوازي در هر گوشه سالون درخشش داشت.
حق را باید گفت كه بازماندگان استاد مرحوم و خصوصأ همسر عزیز شان سامعه جان ،فرزندان شان ایمل جان و
انجلینا جان ،در به جا آوردن وصیت هاي پدر و خوشنود سازي روح شان سعي بهترین بجا آورده بودند و اجر هردو
جهان را برایشان استدعا مینمایم.
روح دوست مهربان و استاد بزرگوار مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان شاد باد.
با احترام

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

