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

 

 

                              
  ۰۶/۰۶/۲۰۱۸                  انجنیر سلطان جان کلیوال

 
 ډاکټر هاشمیان د حق د الری زړور مبارز و

 

 انا هللِ و اِنا الیِه راجعون
 
 

 
 
 

استاد مرحوم ډاکټر سید خلیل هللا ها شمیان یو له هغو زړورو، عالمو، زړه سواندو او د حق د الری د سترو مبارزینو 
یی د خپل وطن د بی وزلی انسان، د حق آواز د ټولو ممکنه الرو څخه  له ډلی څخه و، چی د اوو لسیزو نه ډیر وخت

  .ری نه ورساوهد هر واکمن او چارواکی غوږونو ته بی له تمی او وی
 

له هیڅ ډول ستونزو او کړاو نه ځان و نه ژغوره او په ډیر  د خپلی خاوری او ملک د آبادی او ښیرازۍ په الر کی
  .اخالص سره یی خپله ټوله پوهه او تجربه د نیکو مشورو او الر ښونو په توګه د نورو سره شریکه کړه

د ډیرو پوهانو او محقیقینو د لیکلو اثارو په ال کره کیدو او تکمیل کیی د مرګ تر ورځی پوری خپلی هلی ځلی جاری 
د پاره یی د هیچا پروا ونه کړه او په ډیر اخالقی جرئت او سمی طریقی سره یی خپل رغنده  د رښتیا ویلو:وساتلی

  .نورو ته وړاندی کړ نظر
 

پیژندنی او د ملی او وطنی مسایلو په هکله خپل مستدلل نظریات په ډیره ساده ژبه ورسول او نورو ته یی د ملی ګټو د 
  .په دی برخه کی یی په بی شمیره بحثونو کی په پراخه حوصله برخه واخستله

 
 لنډه داچی ډاکټر هاشمیان د افغانی ټولنی د یوه مخکښ رسالت مند روشنفکر انسان په توګه خپل ټول ملی وظایف لکه

هللا  . څنګه چی ورته اړتیا وه په هماغه توګه سر ته ورسول او په ډیر ویاړ او سرلوړۍ سره یی ځان حق ته وسپاره
  .ج دی ورته د ټولو لویو او وړو خطاو نه تیر شی او جنتونه دی په برخه شی
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 د وطن ټولو پوهانو ته ډالۍ
 

 ړ شوی؟ـــی مـدلی چـیــکوم جانان دی چا ل
 دی دیـــان ژونـانـا جـیـاده وی دنـــو آبــڅ

 

  ؟هـــم تـــه وی عالـــل به افتخار څـدی ب رـت
 دی دیـژون دی ژوندی چی ترڅویو انسان

 

  یـجلس کـاست وی مـلکه تل چی حبیبی ن
 غان ژوندی دیـهاشمیان، پژواک، سید اف

 

 ورـور او نــجروح او نــم مـهم الفت او ه
 به چی څودا جهان ژوندی دی وی ژوندي

 

  وـــولــــه شی د ټـــرخــه بـه دی پـتونـنـج
 رکت افغان ژوندی دیـه بــی پدوــمــد ه

 
 تورنتو ــ کاناډا.   ۶/۲۰۱۸جون/
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