
 
 

 

 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 

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

 
 

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

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

 

 

                              
  ۰۶/۰۶/۲۰۱۸                  يجهان عبدالباري

 يږېک ېړم يوېډ اچ وروسته د هر ياندړو
 

 يډېوي مړې کېږ اوړاندي وروسته د هر چ
 یه دـــا نــل د چــراغ بــوري څــر سبا پــت

 

 
 

  .ين سهار مي، د کمپیوټر له پرانیستلو سره سم، د خپل استاد ډاکټرصاحب هاشمیان د وفت پر خبر سترګي ولګېدن
  نانّا هلل و انّا الیه راجعو

کال کي، د ادبیاتو د پوهنځي په لومړي صنف کي، زموږ د متون دري په نوم  ۱۹۶۸ ډاکټرصاحب هاشمیان په
مضمون استاد وو. هغه وخت یې هم فیشني، په اصطالح فرینچ کټ ښایسته ږیره درلوده او ډېر فیشني سړی وو. د 

شهنامې څخه  ښې استادی او لیاقت په باب به یې څه ووایم؛ ځکه چي له عیانه څه بیان دی. په دري متونو کي یې له
د رستم او ُسهراب تراژیدي داستان راته انتخاب کړی او په داسي توګه یې راته لوست چي تا به ویل د دې پهلوانانو 

  .مد جنګ په میدان کي حاضر ی
ډاکټر صاحب هاشمیان مي، کلونه کلونه وروسته، په الس انجلس کي، په یوه واده کي ولیدی؛ او کله چي مي ځان 

ړ نو هغه ریښتونې مینه یې راکړه چي د یوه استاد پر یوه شاګرد باندي پېرزو وي. بیا مي هم کلونه ورته معرفي ک
کلونه وروسته په کندهار کي د طالبانو د نظام یا بې نظمی په وخت کي ولیدی. ما باید له ُمالمحمدعمر سره، څو 

صافي سره یو ځای د طالبانو لوی  ورځي تر دغه مخکي د نبي مصداق، سیدمحمدکارواني او جنرال رحمت هللا
ُمالصاحب لیدلی وای؛ خو ښایي هغوی نه غوښتل چي زه له دوی سره یو ځای سم ځکه چي دوی ځانونه د لندن 
هیات بلل. په هرصورت زه او ډاکټر صاحب هاشمیان او متوکل صاحب یو ځای د ُمالصاحب لیدلو ته ورغلو. د 

څو ځله یې، په مصاحبو او مجلسونو کي ُمالصاحب ته زما د سپینو  ډاکټر صاحب هاشمیان روح دي ښاد وي، څو
خبرو یادونه وکړه. له هغه وروسته مي ټلفوني تماس ورسره ساتلی وو. څه موده مخکي چي مي د اعلیحضرت 
محمدنادرشاه په باب یو مضمون ولیکی نو یوازینی سړی وو چي زما د لیکني قدر یې وکړ نه یوازي یې نشویق کړم 

ه خپل کاغذونه او یاداشتونه یې راسره شریک کړل. زه یې په سل هاوو او زرهاوو دعاګویانو کي یم. دی والړ بلک
  .او زموږ پسي الر ده. د ده روح ته دعا کوم. موت العاِلم موت العالم
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