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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۱۰/۰۶/۲۰۱۸             ینور احرار یعبدالعل
 

 سید خلیل هللا هاشمیان در رثاي شخصیت علمي و اكادمیك كشور
 

مانند استاد هاشمیان با كمال شجاعت و جرأت و شهامت ، سراغ مي شود كه در میان نویسندگان كشور كمتر كسي 
 سال هاي طوالني عمر پر بارش را وقف انتشار مسایل فرهنگي، سیاسي و اجتماعي كشور كرده باشد

 

ه با الفاظ تند و درشت و حتي زننده توام بود، سیر اندیشه اش را صراحت لهجه ، قاطعیت ، برهنه نویسي او كه گا
  را به حیث یك شخصیت استثنائي درآورده بودبیان مي كرد او 

 

بر این باور بود كه باید حقایق را با خوانندگان شریك بسازد ، پرواي آن نداشت كه كسي از وي آزرده خاطر و یا نا 
اش مانند هر كس دیگر گاه مرتكب سهو و خطا و دچار اشتباه مي گردید ، چنانكه  راحت شود. البته در بیان اندیشه

این امر باعث آن مي شد كه احساسات دیگران را بر انگیزد و با او درگیري لفظي در جراید صورت گیرد و گاه 
 سخن از چهار چوب متعارف خارج و بیش از پیش زننده شود

 گویي در سرشت وي نهاده شده بود روحیه مبارزه جویي در وي غالب بود ،
آنچه نوشته آمد ، برداشت شخصي من از مقاالت و مضامیني بود كه در مجلّه " آیینه افغانستان" به نشر رسیده بود، 

 شاید هم این برداشت با سهو و اشتباه توام باشد
بودم و بیش از بیست سال از آن پیشینه شناخت من با مرحوم استاد هاشمیان از زماني آغاز شد كه من در افغانستان 

  .زمان مي گذرد
پیشنهاد طرح صلحي كه از سوي سران محلي مهاجرین در ایران به "بینانسوان" نماینده ملل متحد سپرده شد و بنده 
آن را ترتیب كرده بودم، از طریق غیر مستقیم كه من غرض نشر نفرستاده بودم سر از مجلّه "آیینه افغانستان " در 

رسید، پس از آن شناختي پیداشد و استاد مرحوم كتاب " خاك أولیا " را كه اولین ترجمه من بود در  به نشر آورد و 
 " آیینه" به معرفي گرفت

  

امید" به نشر مي رسید. روزي كه به امریكا مهاجر شدم براي سالها مضامین و مقاالتم در جریده "  ۱٩٩٦از سال 
در شهر فریمونت دیداري با مرحوم استاد هاشمیان دست داد، با صمیمیت و گرم جوشي با من بر خورد نمود و این 
نخستین مالقات بود ، به من گفت كه مقاالتم را در " امید" مي خواند و توصیف نمود سپس از من خواست كه گاهي 

 ینه" آغاز شدئرستم ، پس از آن همكاري قلمي ام با " آینه" هم بفئمضامیني به مجله "آ
  

و هر زماني كه مرحوم به شهر ما فریمونت مي آمد ،  آشنایي اندك اندك به دوستي گرایید و بارور گردید و ثمر داد 
 ام مي زد و گاه شبي را به من افتخار میزباني مي داد سري به كلبه 

  

شت ، به شیریني قصه مي كرد و از گرمي و سردي روزگار حكایت مي خاطرات بس جالب از گذشته هاي دور دا
كرد ، زماني سكرتر سفارت افغانستان در لندن بوده و با مرحوم پژواك همكار ، و در آن زمان مرحوم شاه ولي 
خان كاكاي مرحوم محمد ظاهر شاه سفیر افغانستان در انگلستان بود از مرحوم پژواك و اهلیت و شجاعت وي با 

 آب و تاب سخن مي گفت
  

مرحوم استاد هاشمیان از نظر من شخص عالم ، جوان مرد، به دوستي و رفاقت پایبند و نهایت پشت كار داشت و تا 
 دم مرگ تالش میكرد كه بنویسد و از این راه دیني را كه در خود احساس مي كرد ادا نماید

  

صه شعر و ادب نادر مي باشد سروده ام تا اندكي دین دوستي این مرثیه را كه قافیه آن به مصدر فعل آمده و در عر
را ادا كرده باشم و كاش مریضي اجازه ام میداد كه به جنوب كالیفورنیا سفر كرده و در مراسم سوگواري آن 

 مرحوم شركت مي كردم تا اندكي از اندوهم مي كاستم
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ehrary_a_shakhsyat_elmai_hashmyan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ehrary_a_shakhsyat_elmai_hashmyan.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 : مرثیه
  

 سراسر غم رسد هر دم ز سویي
 كشیدنچنین بار گران تا كي 

  
 نه یاراي شكیبایي ، نه صبري

 نه از داِم غم وا انُده رهیدن
  

 ز ضعف تن به خود پیچم شب و روز
 دریغا مرگ یاران را شنیدن

  
 یكي از رهروان علم و دانش
 نقاب خاك را بر ُرخ كشیدن

  
 خلیل هللا هاشمیان ز سادات

 ز قید زندگي ناگه رمیدن
  

 بسي صعب است و سنگین این مصیبت
 نه یاران را تواِن آرمیدن

  
 دلیر و راستگو مرد مبارز

 قلم اندر كفش بر سر دویدن
  

 به میداِن شجاعت بي مثل بود
 صفاي طینتش در " آینه " دیدن

  
 جوان مرد و سخاوتمند و جّواد

 ز ُحّب مال دنیا وار هیدن
  

 حیات او سراسر وقف دانش
 به اوجِ قلّه شهرت رسیدن

  
 آنچه گویم مقامش برتر است از

 "شنیدن كي بَُود مانند دیدن "
  

 ز تقصیرات او بگذر خدایا
 خِط عفوي به تقصیرش كشیدن

  
 بهشت جاودانش باد مأوا

 به روضات جنانت آرمیدن
  

 ۲۰۱۸هفتم ماه جون 
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