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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  انا هللا و انا اليه  راجعون

  :زادۍ د الرې  اتل شهيد آهاشمزاده، د هيواد  د 
ل بيا د هيواد په  ه  خبريال ،زادۍ مين ، آنن يو  د ژورنالست  او ليکوال ، دروند جان اهللا هاشمزاده نامتو او تک

  .  يوشمير نامعلومو کسانو  له اړخه  په داسې حال کې په شهادت  ورسيد  چې د خپل کار په لورې  روان و 

   .نا هللا و انا اليه راجعونا

ر و  آ شهيد جان اهللا هاشمزاده  د هيواد  د ين  سن ران  هيواد د .  زادۍ او استقالل په الره کې يو والړ  او  په  

کرو  روسانو وان  هاشمزاده چې نوې  نوې  خبري  رسنيو  او د سرول  د تيري  او  د اشغال په وخت  کې 

وبي  د  ا اې  شوې و د خپل   شپه  او ورځ  نه  او د هيواد  د سرلوړۍ  له پاره زادۍ آژورناليستکي  بهير سره يو 

ونو ته  نه و تسليم  شوې   وا کله هم   ي ،  هي او  اوس   چې په خپله  دنده کې  هيريدونکي  خدمتونه  تر سره ک

ې  وه   نو په  پوره  م او  متانت   سره   يې  د هيواد  د سياسې  استقالل  د منانو په   يې پوره  تجربه  پيدا ک د

  .مقابل کې  خپلې  قلمې  مبارزې  ته  دوام ورک 

منی  نه درلو اې  يې  قلم  په  په داسې حال کې  چې شهيد هاشمزاده  له هيچا سره   شخصې  د وپک  په   ده ، د 

ۍ  له السه  نه ورکوله    نود  الس کې  و  او د خپلو  مظلومو  هيوادوالو د  غ  د  پورته کولو  له پاره  يې  هي 

و کې  زادۍ او آهيواد  د  منانو په ستر منانو  استقالل  دد يدلې و  نودا دې  د همدې  ډول  د ر  تل پاتې   اغزې  

ه  يدن ر   . و

خه  ت   رو په السو د يو ستر تاريخي ازمي ل بيا د بهرنيو نيواک   دا په داسې حال کې  چې زمون هيواديو 

ريوان  دي او هره ورځ  په کې د بې وزلو او مظلومو  ي او هيوادوال  مو  د ډيرو  بدو  ستونزو  سره  الس  و تيري

ير پريمانه  وان جان  اهللا هاشمزاده  پاکو وينو   دغه  غميزه    نوره  هم   انسانانو  وينی  لکه د اوبو په  ي ،  د  بهي

ه   لې ک   .غم ل

منان  غواړي  زمون  د ولس  دغسې روڼ  اندی،  ند خوړلي د  هيوادوال  بايد په ياد ولري  چې زمون د ولس  سو

ه  يوسي  ي  او شخصيتونه   له من   .په ازادۍ  مين  جوړونکې   و

داسې حال کې  چې دشهيد ويرجني  کورن  ته د  دروند او اتل  شهيدد شهادت  په  هکله د زړه  له کومې زه په 

خه  د زړه  صبر  او  اجر غواړم د   پژواک  د خبري  ولو  هغو آدمخلوقاتو د پيداکونکی د ستر  ذات   ژانس  او 

و ته  چې  شهيد  ورسره  نژدې  همکار پا انونو او  ور .  ي درلوده ، د زړه  له کومي  تسليت  وړاندې کومخبرې  ار

اد وي    .  روح دې  يې 

  .د حزب اسالمي  پخوانې  وياند او د افغان  خبری  اژانس  پخوانې  مشر 

    


