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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 

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

 

 
۵۲/۳۰/۵۳۰۲                     انجنیر سلطان جان کلیوال                                                             

 استاد پروفیسور هاشمیان ته ډالۍ.
  

 افغان د وړاندی څوکاله دی. لیدلی یوکرت یواځی صاحب هاشمیان محترم ما : ونه یاد

 مشری یی صاحب هوتکی احمدشاه محترم ښاغلی چی خوا له اداری نشراتی د رسالی

 د کاناډا د غونډه درنه یوه یاد د خدمتونو ټولنیزو او ادبی د هاشمیان استاد محترم د کوی

 هپ فرهنګیانو ګڼو د ښار دی د چی وه شوی جوړه  کی ر ښا هپ تورنتو د ایالت د انتاریو

 خبری اړخیزی هر باندی برخه هره په شخصیت د استاد د و. کړی ګډون پکی ماهم کی ډله

 یو او لوست و هلته می یو چی و لیکلی شعرونه دوه ته شخصیت استاد د هم ما وشوی،

 تاداس شکر هم ال چی سره انودوست درنو له یی س او چی شو پاتی لوستلو بی راسره بل

 کړو خپل د هم استاد کی اخر په غونډی پرتمینی دی د شریکوم. دی تکړه حیثه هره له

 او  وکړه مننه یی نه ګډونوالو او جوړونکو د یډغون د ، وکړی خبری لنډی هکله په وړو

 هءآین » په مطالب ټول غونډی دی د بیا او . هڅاوه و ته ویلو رښتیا د یی کول ځوان

 شول. پچا خوا له استاد د  کی « افغانستان

 کړو النیکو د او کوم دعا عمر زیات د سره روغتیا ښی د ته استاد محترم زه

  کوم: ډالۍ هم داشعر ورته مینه ډیره په او غواړم، حوصله پوره ورته پاره د وړو
 

 
 له ریا او تمی خالص چی وی انسان دی
 چی لری په زړه کی مینه بس جانان دی

 ه څیره نه پیژندل کیږیــاک پــاک ناپــپ
 رګند د هر چا شان دیـــه عمل سره څــپ

 و هللا ج په سترګو نه دیـــالیدلی خـــچ
 رڅوک کافر یا مسلمان دیــاور هــه بــپ

 ی انکار کوی ګمراه دیـــه چــــحقیقت ن
 ه پوهاند دی که ناپوهه که نادان دیــک

 چــی څـوک نورو ته وښــائی ســـمه الره
 او که ځوان دیرهنما دی که څوک زوړ دی 

 ی خیر و بل ته رسـي عزتمـند ديـــی یــچ
 ه سلطان دیـــری فقیر دی کـــوړ مقام لـــل

 ی درانه خلکــرو وطن کـــډیر ل هونږـــم
 دی« هاشمیان » له دی ډیرو نه یو مشر 

 اره ـــر ډیره دی ژوندی زمونږ د پــــوی 
 ور د پوهانو د افغان دیــــایسته ـــــپری ښ

 ورت ُدعا کړیـــه د روغ صـــــکلیوال  ور
  و د کاروان دی.ـــــونکی د لیکوالـــــالر ښ
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