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 1تر 1 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 
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 ۰۸/۰۶/۲۰۱۸         مسعود فارانی 

 
 هاشمیان رستگار شدسید خلیل هللا پوهاند 

 لیه راجعونااهلل وانا ان

 دبلبل در چمن، فصل خزان پیدا شو قدرمي شود قدر سخن سنجان پس از رفتن پدید ... 
 

 بی تاثیراست های بزرگانسان  ربگ مر
 خته هایشوخدمات واندبا  زیراهر انسان بزرگ

 تنهامرگ  . پیوسته است وبقا جاودانگیبه قبال ً 
رده تفکرات و ک  اما  پذیر استفناکالبد ازجدایی 
ه شدحاصل انسانی نیک  هایاندیشه  ازکه  های
و  دنباقی می مانمحبوب جاودانه در دلها  ،باشد
جاودانگی می به انسان که  ستهابواسطه آنبه 

جاودانگی  به عزیز هاشمیاناستاد .پیوندند
همیشه در تالش زیرا  استپیوسته بود وه پیوست
 اش بود. مردمجامعه و ،وطنوشگوفایی پویایی 

ازخود کمی وکاستی  هیچآنها و در راه خدمت 
  .ه بوددادنشان ن

 ند. او استادی رسا دکتوربا لیاقت  بمراحل را  رفیعتحصیلی   پلۀ هایکه با فروتنی آرام  بود  یانساندرجوانی هاشمیان 
برضد منافع علیای  دادند  و سازمان برای تخریب کشور را های گله به وطن پشت نمودند  و انت بی همتزمانیکه  و

با امکانات را « آئینۀ افغانستان »نشریۀ بخدا کرده توکل تنه  کیوبی قرار شد هاشمیان آنگاه  دندنموصف آرایی وطن 
که در آن زمان از سهولت های  اساس گذاشتزمانی و مهاجرت ت بغرآنهم در فقط با یک تایپ کهنۀ بسیار محدود  

و ذیر پنا لارادۀ خلفقط با  ،انخاکفروش خالف بر را سنگری  ،هاشمیان با تالشپوهاند. خبری نبودنوز هکمپیوتری 
بعد از استقرار رژیم روسی بود اش عاشق وطن بخاطریکه  موصوف  براه انداخت.با سربلند  چراغ حقیقت در دست 

هر بی انصافی را که میدید  خدا، وطن، دین وناموساو در راه   . گردیدبیقرار شخص  ناآرام وسخت ستی ( ی) کمون
  و مستدل سخنان واهی دستگاه ها ی جاسوسی بیگانگانحقیقت را برمال میکرد برخالف آن به اسناد متوسل می شد 

، بوده شداشغال سرزمین پدری اش ناشی از آن بود که  قراریی این ب  .را بی اعتبار می ساخت انو گماشتگانش
، اهانت مستقیم به بود محبوب ملتآن عاشق  هاشمیان سید خلیل هللا پوهاند  که  ه بودشداهانت مستقیم به ملتی 
ریزه خوار رد که ک با کسانی پرخاش می موصوف .بود در آن مضمرومردم مظلوم  جامعهتمام مقدسات وعقاید 

 یکم سید. می زدندجا فرهنگی بیگانگان تهاجم شانرا مدیون های  یاد گرفتهودار وندار  بودند ان وطنخوان دشمن
جنایات از و از حقایق کسانیکه  مقابلدر موصوف. برتر میدانستدیگران  مغالطه شده  یزیاد نسبت به خود را اصیل 
ودر اشاعۀ  دندنمومی جامعه تاخت و تاز مقدس عقاید وداشته ها به  دشمنبا پیروی از  وداشتند  چشم پوشیایران 

را که در  ولی کسانیهیچ گاه سر آشتی نداشت.  ،کار شده بودندابزارگی دشمنان افغانستان ناجوانمردانه نتهاجم فره
ودرین  .عزیز میداشتاش  مردمک چشم مثل  داشتند وطندوستانه تالش  حقایقجسته کردن بر خدمات وطن وراه 
  .می نموداستادانه ورهنمایی  مقدس بیشتر تشویق  ۀعرص

   رستگار شد.  ،ابدیبا وداع  بقدر توان مسئولیت هایش را در برابر وطن اداء کرد و هاشمیان  
  .عرض میکنمتسلیت  هللا هاشمیانخلیل سید محترمخانوادۀ  به بازماندگان  و جامعه این ضایعۀ اجتماعی را به 

که با عزت حقجو و وفرهنگیان   خوشنامقلمداران  بلند طبع وشاعران  ، تعدادی ازاستاد هاشمیانبدی ابمناسبت وداع 
   :بقول شاعر عرض می کنم که و همه را خواندم  ،متکی برحقایق یاد آوری کرده انداستاد بزرگی های از 

 د... چون مصرع بلند ز یادم نمي رو ان هر جلوه اي که دیده ام از سروقامت
 .گرامی استهمیشه هاشمیان در دل وطنداران نیک سیر جنت مکان 
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