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 07/06/2018        احسان هللا مایار 
 

 سید خلیل هللا هاشمیان، چشم از جهان پوشید
 

را در ویبسایت "آریانا افغانستان  انیخبر وفات مرحوم داکتر هاشمدوست دانشمند و توانا در نوشتن جناب عباسی، 

 رسانید.به اطالع دوستان آنالین" 

گذارش رحلت مرحوم داکتر هاشمیان را با  برادر محترم عباسی

سوابق خدمات وی با کیفت خاص طوری به اطالع خوانندگان و 

دوستان رسانید که کمتر کمبودی را میتوان در آن تصور نمود. 

 و ادای َدین دوستی.احسنت با این درایت و کفایت 

استاد هاشمیان مرد ساده ای نبود و خدمات وی در هجرت در راه 

آزادی میهنش که بیحد به او عالقه و عشق داشت از بهترین ها بود. 

به تنهائی مردانه وار می جنگید و در برابر هیچ فردی کرنش و َسر 

 خم نمی کرد. آنچه حقیقت بود بدون بیم وترس می گفت و آنچه را 

 انیهللا هاشم لیخل دیس                

به خیر و بقای افغانستان و ملت افغان تشخیص می کرد، برای شنواندن و جلب توجه نمودن جهانیان در هر کوچه 

 ای در دنیا می شتافت و صدای آزادی خواهی ملت افغان را به گوش های َکر جهانیان می رسانید.

و دیدارش با مال عمر که با بوسیدن چشم معیوبش در رسانه ها پخش شد و عده ای در قبال سفرش به کندهار و 

خودش آنرا مردانه وار در "آئینۀ افغانستان" نشر نمود، مورد انتقاد قرار گرفت ولیک کسانی بودند که این عملکرد 

 وی را تقدیر نمودند.

نی ضرورت دارد که با مهره های این کمترین از جملۀ طرفدارن این حرکتش بودم و استم. ملت افغان به کسا

مؤثر در بر آوردن صلح در افغانستان با هر کسی باشد راه مذاکره را باز نماید و نه اینکه با کمک برادر بزرگ 

 بُکشد و خاک افغانستان را ِگل ماله با خون بیگانه و از خود نماید.

خصیت مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان که با تذکر این مقدمۀ مختصر بر می گردم به یاد و بود و بزرگ داشت ش

 در فیسبوک بعد از نشر نوشتۀ عالیی برادرم عباسی از دید مردم به نحوی درست تبلور نموده است. 

اینک شما و اینک شمۀ از نظر مردم در قبال شخصیت مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان که فردا به روز جمعه در 

 کلیفورنیا به خاک سپرده می شود.
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Mohammad Aref Abassi 
17 hrs ·  

 دوست محترم و خوبی را از دست دادم!
ساعت هفت بجۀ صبح امروز محترم سید محمد سرور هاشمیان، پسر ارشد داکتر صاحب سید خلیل هللا هاشمیان 

 ذریعۀ تلفون به من داد.خبر تأثر آور وفات پدر مرحوم خود را 
جناب داکتر سید خلیل هللا هاشمیان نظر به مریضی که عاید حال شان بود در دمدمۀ صبح امروز داعی اجل را 

 لبیک گفته جان را به جانان سپرد و راهی سفر مقرر به سوی دیار ابدیت شد.
 الحکم الی هلل و انا هلل و انا الیه راجعون.

ی شناخته شدۀ جامعۀ افغانی در بیرون کشور بوده شخصیت دانشمند ، عالم، صاحب داکتر هاشمیان از چهره ها
 مطالعه، محقق و نویسندۀ چیره دستی بودند.

با تأسیس مجلۀ آئینۀ افغانستان داکتر هاشمیان در یک موقع بی نهایت مهم و حساس آرزوی هزاران افغان گم 
انباشته شده و گفتنی های بی شماری داشتند  کرده وطن را که غصه های هجران وطن برسینه های شان

برآورده ساخته و خدمتی بس بزرگی به حیث روشن کنندۀ چراغ معرفت که وسایل دیگر نبود انجام داد. با 
زحمات شبا روزی، مشکالت مادی و محدودیت و نابلدی با وسائل عصری فقط با یک ماشین تایپ مجلۀ 

 تویات عالی نشر و به سه قاره ارسال می کرد.ماهواری که بیش از صد صفحه بود با مح
شناخت ما با هاشمیان صاحب از زمان سکونت شان در باغ علی مردان آغاز و در امریکا با همکاری در مجلۀ 

آئینه و همکار بودن در تلویزیون پیام افغان به دوستی مؤدتی تبدیل شد و هردو در سایت های انترنتی می 
 اختالف نظر داشتیم که بر روابط دوستانۀ ما اثری نداشت.نوشتیم و در بعضی موارد 

داکتر سید خلیل هللا هاشمیان مرد صاحب اصول، عاشق وطن، صاحب مناعت و جود سخی بود. راست می 
گفت و در راست گویی در قید آن نبود که کی مسرور می شود وکی ملول. او یک فعال سیاسی بود و بعضاً 

ی در صائب بودن مفکوره و طرز دیدشان برای شان مخالفین بار آورد. داکتر موقف گیری ها و اصرار ورز
صاحب هاشمیان طبع نازک داشت و مریضی های چند سال اخیر بیشترایشان را حساس ساخت. گاه گاهی بر 
افروخته و بر آشفته شده سخت می نوشتند و درشت می گفتند، ولی من با اطمینان می گویم با شناختی که از 

ان داشتم که خود شان هرگز دربرابر هیچ هم وطنی در دل کینه و کدورت را راه نمی دادند و قلب پاک ایش
 داشتند.

من در عقب پرده برای بهبود روابط شان با دیگران سعی می ورزیدم و اکثراً به گپ های من گوش داده از 
 رنچیده خاطران دلجویی نموده و معذرت می خواستند.

 به مستمندان و فعالیت های اجتماعی دست باز داشته و سخاوتمند بودند.در کمک و معاونت 
 داکتر صاحب هاشمیان کتب و رساالتی نوشته و در امور فرهنگی، تأریخی و ادبی خدمات شایانی نموده اند.

 با عقیدۀ راسخ مرگ را واقعیت دانسته و به زندگی دارالباقی ایمان داشتند. مرد عابد و متدین بودند.
گ چنین دانشمندی یک ضایعه است و من با اظهار تألم و تاثرات عمیق از بارگاه الهی برای شان طلب مر

 آمرزش نموده و به محترمه خانم صاحبۀ شان و اوالد ها و اعضای خانواده تسلیت گفته صبر جمیل می خواهم.
شتند رنجیده خاطر باشند و از هموطنانی که بنابر دلیلی از این شخصیت محترم که صفات بس بر گزیده دا

 خواهش می کنم که برای شان دعای مغفرت نمایند.
Shares 8 

138 Comments 

 
Taj Mazlomyar 

جنت فردوس نصیب وبه هلالج لج مرحوم داکترسیدخلیل هللا هاشمیان شخصیت دانشمند کشور ونویسنده توانا را هللا 
 بازماندگانش صبر جمیل خواهانم آمین

 
Khaled Afzalyar 

 شاد و یادشان گرامی باد روحشان
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Olomi-Najma Omar 

 باشد . خداوند)ج( روح شان را شاد داشته

 
Gholam Dastagir Habibi 

 روحشان شاد

 
Zinat Zaman Rustar 

روحتان شاد و بهشت برین جایتان باشد .خاطرات تان همیشه با ماست و خدماتیکه برای داکتر صاحب هاشمیان 
وطن کردید فراموش ناشدنی . خداوند همرایتان باشد. وفات داکتر صاحب محترم هاشمیان را برای همه مردم 

  افغانستان تسلیت میگویم

 
Farid Hakimi 
  اناهلل واناالیه راجعون
 اناهلل مع الصابرین

 
Ishaq Negargar 

 اد هاشمیان را غریق رحمت خود کناد وبه همه بازماندگانش اجرجزیل وصبرجمیل بدهاد!خدای بزرگ است

 
M Zahir Aziz 

داکتر هاشمیان صبر اعطا من برای مرحوم داکتر هاشمیان طلب مغفرت می نمایم. خداوند به خانواده مرحوم 
 نماید.

 
Khan Aqa Saeed 

  انا هلل و انا الیه راجعون روح شان شاد

 
Batool Safie 

 روح شان شاد

 
Sayed Wali Sharifi 

 ○اناهلل و اناالیه راجعون 

 
Latifa Popal 
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Basher Asar 
 اناهللا واناالیه راجعون

 ً  به مردم و بودند و راست گو رأست كار وعالم و استاد شخصیت عالى داشتند داكترسیدخلیل هاشمیان واقعا
  .عشق داشتند رح شان شاد میهن خود

 
MirNasseruddin Kaleem Zeewari 

 روحشان شاد و یاد شان گرامی باد -اناهلل وانا الیه راجعون 

 
SepehrKhorsheed  

 

 
  

 
Khalil Rahim 

 بادأن هلل وأنا الیه راجعون روحش شاد 
 

 
Nasim Azimi 

بزرگ مرد تاریخ معاصر دوکتور سید خلیل هللا هاشمیان مرحوم را خداوند غریق رحمت اش کند و برای بازمانده 
 فردوس برین جایش باد. .گان و اقارب و دوستان اش همه صبر جمیل می خواهم 

 
Rohulla Hossaini 

 بهشت برین جاي شان

 
Hamid Assadi 

 مغفرت جنت مكان وبه باز ماندگان صبر عنایت فرمایدخداوندمتعال هاشمیان را 

 
Abdul Basir 

 اناهلل واناالیه راجعون خداوند )ج( مغفرتش کند

 
Saleh Rahimi 
  اناهلل و اناله راجعون

خداوند ایشانرا مغفرت و براي فامیل و دوستان شان صبر جمیل تمنا دارم و جاي شان در میان دوستان و 
 د.اهموطنان ګرامي براي ابد خالي و یادش ګرامي خواهد ب

 
Fazlahmed Kamyab 

 روحش شاد و خداوند مغفرت نصیب شان بگرداند . عرض تسلیت به فامیلى محترم متوفى و دوستانش .
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Daoud Malikyar 

از خداوند متعال برای داکتر صاحب هاشمیان طلب آمرزش نموده و برای خانواده  محترم شان صبر جمیل استدعا 
 می نمایم.

 
Akhtar Yusufi 

 خدای وبخشی

 
Zalmi Tahmas 

 
Zemar Achikzai 

 

 
Ahmad Wali Ahmadiروحش شاد و یادش گرامي 

 
 .دوست بوداستاد ها شمیان شخصیت مبارز دانشمند عالم و وطن 

 

 
Qiam Mirzad 

از ایزد منان برای مرحوم داکتر هاشمیان مرد قلم و سخن طلب مغفرت وبرای بازماندگان ایشان اظهار تسلیت 
 میهن مایه تاسف و تاثر میدانمنموده و نبود ایشان را در قطار مردان عاشق 

 
Najibullah Najib 

  روح روان ایشان شاد جنت فردوس جاي ایشان
 نبود شان ضایعه و کمبود شان تا دیر زمان محسوس خواهد بود.

 انا هلل و انا الیه راجعون.

 
Ahmad Ashraf Hairat 

بوم ما نقش فعالیتهاى  و . البته تاریخ مرزدشان دوست برادرم مرحوم احمدصدیق )حیا( بودن بیامرزد خداوند
  با خطوط طالئي درج تاریخست.ایشانرا براى ازادى از دست اجانب فراموش نمیكند و 

 روح و روانشان شاد یادشان گرامى باد.

 
Ghulam Muhammad Chakhmaq 

 خداوند غرق رحمت کند

 
Kawky Afzal Anwar 

 روح شان شاد و جنت فردوس جای شان باشد و بهمه فامیل محترم شان عرض تسلیت میکنم .

 
iWasima Tokh 

 روحشان شاد و فردوس برین جایشان.

https://www.facebook.com/davidmalikyar?fref=ufi
https://www.facebook.com/akhtar.yusufi?fref=ufi
https://www.facebook.com/zalmy.tahmas?fref=ufi
https://www.facebook.com/zemar.achikzai?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadwali.ahmadi?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007379028137&fref=ufi
https://www.facebook.com/najib.afghan.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009338482466&fref=ufi
https://www.facebook.com/ghulammuhammad.chakhmaq?fref=ufi
https://www.facebook.com/kawky.anwar?fref=ufi
https://www.facebook.com/wasima.tokhi.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/davidmalikyar?fref=ufi
https://www.facebook.com/akhtar.yusufi?fref=ufi
https://www.facebook.com/zalmy.tahmas?fref=ufi
https://www.facebook.com/zemar.achikzai?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadwali.ahmadi?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007379028137&fref=ufi
https://www.facebook.com/najib.afghan.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009338482466&fref=ufi
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Mazida Ibrahimi Soroor 

 روحشان شاد جنت فردوس نصیبشان باد

 
Homayoun Rahnoma 

كمبود جناب داكتر صاحب هاشمیان را در جامعه افغاني به مثابه یك ضایعه بزرگ فرهنگي، سیاسي و ادبي 
 .پنداشته روح شان را قرین رحمت الهي خواسته براي اعضاي فامیل و دوستان صبر جمیل تمنا دارم

 
Hashim Anwari 

 بازگشت همه بسوي اوست!
با تشكر إز جناب محترم عباسي صاحب كه شرح الزم را در رابطه به أوصاف و خدمات شایاني داكتر صاحب 

 در عرصه مطبوعات كشور به رشته تحریر اوردند،
ت عرض مینمایم و به بازمانده گان و با إظهار عالمي إز تأثر وفات محترم داكتر صاحب هاشمیان را منهم تسلی

 و دوستان داكتر صاحب خاصتا قلم به دستان محترم صبر جمیل إز هللا بي نیاز استدعا میدارم
 

 
Ahmad Akram 

 شان باد خداوند بزرگ روح شانرا شاد و فردوس برین جایگاه

 
Haji Maroof Kayumi 

  نفس" ذائقته الموت‘كل
اور  دانشمندان ضایع بسا درد مرك راچشیدنیستیم ولي وفات همچو عالمان و ۀواضعیست كه همه موجودات مز

 دوستانش صبر به بازماندگانش و و رحمت وجنت برین جایش باد هاشمیان صاحب راخداوند جناب  میباشد،
 دارم. خداوند تمنا عظیم از اجر جمیل و

 
Husain Sarhang 

شان، وبه دیگر بازماندگان و اعضای فامیل شان انا هلل و انا الیه راجعون! به شما به حیث یک دوست خوب 
 تسلیت عرض کرده و آنچه را شما نوشته اید شناخت همکاری مطبوعاتی با آنها تصدیق می کنم.

 
Abrahim Habibzai 

رحوم هاشمیان در كمال انسانیت داشت با قلم پر بار خود شرح دادید جناب عباسى صاحب آنچه داكتر صاحب م
من در بعضى مسابقات شعرى كه ابتكار نموده بودند در مجله آئینه با ایشان همكارى داشتم وآخرین بار شرف 
مالقات شانرا در شام عرفان نصیب گردیدم از صفات برازندهء شان كه میگفت حیاى حضور باعث تبائیست 

هركه را بد میدید بد میگفت اگرچه أوالدش مي بود خداوند جنت فردوس مقامش گرداند وصبرجمیل به ایشان 
 .فامیل ودوستانش استدعا مینمایم

 
Ashraf Shahkor 

شاد باد و به همه اعضاى خانواده و عزیزان مرحومى تسلیت روان داكتر صاحب هاشمیان این قلمبدست و سخنور 
 عرض میدارم .

 
 امان قناويزى

 روحشان شاد و یادشان جاویدان.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009123070990&fref=ufi
https://www.facebook.com/hrahnoma?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashim.anwari?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.akram.104203?fref=ufi
https://www.facebook.com/hajimohammadmaroof.kayumi?fref=ufi
https://www.facebook.com/husain.sarhang?fref=ufi
https://www.facebook.com/abrahim.habibzai?fref=ufi
https://www.facebook.com/ashraf.shahkor?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019446438587&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009123070990&fref=ufi
https://www.facebook.com/hrahnoma?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashim.anwari?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmad.akram.104203?fref=ufi
https://www.facebook.com/hajimohammadmaroof.kayumi?fref=ufi
https://www.facebook.com/husain.sarhang?fref=ufi
https://www.facebook.com/abrahim.habibzai?fref=ufi
https://www.facebook.com/ashraf.shahkor?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019446438587&fref=ufi
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Ozra Shaker 

 
Rooh een mard bozorg ra shad maykhowaham wa ba famil  Sakhi Ghulamatmar

daramazizash tasalyt arzo  

 
Amin Shaqiq 

مرگ یک پدیده طبعی است و همه کس باید بمیرد و همین که ما تولد میشویم برای انکه بمیریم و اگر مردن نبود 
میشود یک روز به مرگ نزدیک و در شاید تولد هم نبود و روز تولد بزرکترین سن ماست و هروزیکه سپری 
 See Moreحقیقت عمر کمتر میگردد . من شادروان هاشمیان را از زمان پوهنتو...

 
Ata Safi 

 روح شان شاد باشد

 
Saraj Husseini 

 برای خانواده  محترم شان صبر جمیل عطا فرماید. خداوند متعال داكتر صاحب هاشمیان را بیامرزد و

 
Ehssanullah Mayar 

شخصیت فرهنگی و مبارز بزرگ تأریخ معاصر افغانستان رهسپار منزل ابدی شان شدند. با استاد هاشمیان از 
ائی و دوستی داشتم که در زندگی بنده نقش مهمی داشتند. بدین وسیله از جانب خود و ده ها سال باینطرف آشن

تجاء لخانوادۀ مایار به بازماندگان مرحومی تسلیت داده و از بارگاه کبریائی جای استاد گرامی را جنت فردوس ا
که به روز بیست و  می کنم. داکتر هاشمیان شخص مومن و نماز گزار بودند و نیکبختی وی در آن مشهود است

یکم ماه مبارک رمضان جهان چند روزه را ترک می کند و برای ابد به رحمت ایزدی می پیوندد. انا هلل و انا الیه 
 -راجعون

 
Parween Pazhwak 

 "ما آن خداوند خویشیم و ما به سوی او شدنی ایم و با وی گشتنی" کشف السرار/خواجه عبدهللا انصاری
از خبر درگذشت داکتر خلیل هللا هاشمیان اشک بر چشمانم نیش زد و بغض گلویم را فشرد. "آیینۀ افغانستان" با 

ن درزی دیگر برداشت. کوشش و تپش همیشگی شان از برای قلم و کتاب و وطن برای من قابل مرگ ایشا
 احترام بود و با توجه به سن بلند شان در سالهای اخیر، حیرت آور و قابل تحسین.

  روان داکتر هاشمیان شاد و نامش به نیکی یاد باد!

 
Mir Enayatullah Ashufta 

 روح همه فرزندان صدیق، آزادیخواه وطن دوست شاد و یادشان گرامی باشد.

 
Shakila Zadran Hamidi 

 أمین
 

https://www.facebook.com/ozra.shaker?fref=ufi
https://www.facebook.com/sakhi.ghulamatmar?fref=ufi
https://www.facebook.com/amin.shaqiq?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/ata.safi.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/saraj.husseini?fref=ufi
https://www.facebook.com/ehssanullahm?fref=ufi
https://www.facebook.com/parween.pazhwak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/parween.pazhwak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/parween.pazhwak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mirenayatullah.ashufta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shakila.hamidi.73?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ozra.shaker?fref=ufi
https://www.facebook.com/sakhi.ghulamatmar?fref=ufi
https://www.facebook.com/amin.shaqiq?fref=ufi
https://www.facebook.com/ata.safi.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/saraj.husseini?fref=ufi
https://www.facebook.com/ehssanullahm?fref=ufi
https://www.facebook.com/parween.pazhwak?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mirenayatullah.ashufta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shakila.hamidi.73?fref=ufi&rc=p
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Zamarai Behsoodwal 

 0روح بزرگمرد تاریخ کشور شاد جنت برین جایش

 
Amin Farhang 

از بارگاه ایزد متعال برای مرحوم داکتر هاشمیان فردوس برین و برای خانواده و عالقه مندان شان صبر جمیل 
 استدعا دارم.

 
Hidayatullah Mehr 

 روح شان همیشه شاد و یاد ایشان گرامی باد.
خوش بحال ایشان که نام نیک از خود باقی گذاشته که افتخار به خانواده هایشان میباشد و مردم نیز از شخصیت 

 ک شان یاد آوری نموده و در حق ایشان دعا مینمایند انسان نیکو کسی است که مردم باالی شان افتخار نماید.پا
 خداوند جنت برین را نصیب شان نماید ان شاء هللا

 
Naser Oria 

 اناهلل واناالیه راجعون.
 روح داکترصاحب هاشمیان شاد و بهشت برین مکانش باد.

 
Hazrat Marouf 

 ارمگاز دربار خداوند كریم و رحیم فردوس برین را برایشان طلب

 
Ghulam Tokhi 

زما په فاکولته کی همنصنفی وو د افغانستان دعلومو عرفان یوه لویه منبع وه لوی خدای ج دی وبخښی او کورنی 
 ته یی صبری جمیل غواړم امین

 
Mustafah Aziz 

 خداوند متعال داكتر صاحب هاشمیان را بیامرزد و برای خانواده  محترم شان صبر جمیل عطا فرماید.
 

 

 
Mokhtar Darya 
 محترم عباسی گرانقدر.

احساس قدر شناسی شما را اجر میگذارم اری محترم زنده یاد هاشمیان شخصیت شناخته شده ی میهن دوست 
بود روح شان شاد و با عرض تسلیت خدمت همه دوستان این ضایعه ی جامعه فرهنگی و ادبی را ضربه ی 

 .دردناکی برپیکر فرهنگ کشور شمرده وبهشت برین را مأوایش از بارگاه حق استدعامندم

 
Shahid Atiqullah 

كارهایم تشویق میداشت بخانواده ودوستان شان عرض  سخت متأثر شدم روح ان بزرگمرد شاد باد همیش مرا در
 تسلیت دارم

https://www.facebook.com/zamarai.behsoodwal.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009824947464&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349760242&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/naser.oria?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010220114072&fref=ufi
https://www.facebook.com/ghulam.tokhi?fref=ufi
https://www.facebook.com/mustafah.aziz.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/mokhtar.darya.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/shahid.atiqullah?fref=ufi
https://www.facebook.com/zamarai.behsoodwal.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009824947464&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349760242&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/naser.oria?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010220114072&fref=ufi
https://www.facebook.com/ghulam.tokhi?fref=ufi
https://www.facebook.com/mustafah.aziz.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/mokhtar.darya.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/shahid.atiqullah?fref=ufi
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Essa Tokhi 

I present my deepest condolences to Samea Jaan his wife and every one of his  
children and grand children, and wish the Glory of Heaven for his great soul. Dr. 

as one of the honest nationalist figures of our nation. His hard work Hashimeyan w
See Morefor produci... 

 
Sultan Barekzai 
 هللا ج دی پر ورحمیږی.

 کورنۍ او دوستانو ته یی تسلیت وړاندی کوم او مرحوم ته د فردوس جنت غوښتونکۍ یم.

 
Farid Safi 

 

 
 

 
Abdulali Ahrary 

 خداوند غریق رحمتش كند شخصیت فرهنگي بي بدیل بود

 
Najibullah Patman 

 دید هللا تعالی حکم 
 خدای د جنتونه نصیب کړی

 دافغانستان د اسمان په لمن کی د هاشمیان د سپوږمۍ رڼا دریغا دریغادتل لپاره ولویدله

 
Haroon Nasir 

 اناهلل و انا الیه راجعون

 
M Arif Afzali 

 روح شان شاد ویادشان گرامی باد

 
Atiq Alemyar 

 روحش شاد و یادش گرامی باد!

 
Rafaty-Fauzia Namet 

 روحشان شاد یادش گرامی باد

 
GM Baher Formuli 

https://www.facebook.com/essa.tokhi.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/sultan.barekzai.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/farid.safi.3386?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740280952718151&set=p.1740280952718151&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740280952718151&set=p.1740280952718151&type=3
https://www.facebook.com/abdulali.ahrary.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/najibullah.patman?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroon.nasir.908?fref=ufi
https://www.facebook.com/marif.afzali?fref=ufi
https://www.facebook.com/atiq.alemyar?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006018402712&fref=ufi
https://www.facebook.com/gm.baherformuli?fref=ufi
https://www.facebook.com/essa.tokhi.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/sultan.barekzai.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/farid.safi.3386?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740280952718151&set=p.1740280952718151&type=3
https://www.facebook.com/abdulali.ahrary.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/najibullah.patman?fref=ufi
https://www.facebook.com/haroon.nasir.908?fref=ufi
https://www.facebook.com/marif.afzali?fref=ufi
https://www.facebook.com/atiq.alemyar?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006018402712&fref=ufi
https://www.facebook.com/gm.baherformuli?fref=ufi
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ن ، آیینه دار فرهنگ باستان زمین میهن قرین جوار رحمت الهی و به خانوار محترم روح دوکتور پرفیسر هاشمیا
 عرض تسلیت باد .

 
Abdul Wassey Mansury 

بازماندگان شان صبر جمیل و اجر خالق هستی ارواح هاشمیان صاحب رحمه هللا را جنت مکان فرموده و به 
 جذیل عنایت فرماید .

Manage 
 

Like 
h2 · Reply ·  

 
Abdulwahed Ahadzada 

  اناهلل وانا الیه راجعون
 

 See Moreخداوند استاد سید خلیل هللا هاشمیان را رحمت ومغفرت نماید،...

 
Mirzad Rahman 

 الحكم هلل
 مغفرت وبراى بازماندگانشان صبر جمیل ارزودارمبازگشت همه بسوی اوست برای مرحوم داکترهاشمیان 

  

 
Fawzia Amini 

 روح شان شاد یاد شان كرامي باد

 
MahmudHamed  

عباسي صاحب محترم ! وفات استاد ادب و نویسنده توانا سید خلیل هللا هاشمیان ضایعه بزرگ. جامعه ادبي كشور 
مان میباشد ، بمن كه هم سن وسال و زماني در وزارت امور خارجه همكار بودیم الطاف خاص داشت، با تایید 

مشریك دانسته. به روح وي دعاي مغفرت و به مضمون تسلیت أمیز شما نسبت رحلت هاشمیان مرحوم خود را غ
 د.باز ماندگان شان تسلیت عرض میدارم. روح اش شاد با

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/abdul.mansury?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011194985704768&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/abdulwahed.ahadzada?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1010896239067976?comment_id=1011073589050241&notif_id=1528279213325905&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/mirzad.rahman?fref=ufi
https://www.facebook.com/fawzia.amini.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/hamed.mahmud.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/abdul.mansury?fref=ufi
https://www.facebook.com/abdulwahed.ahadzada?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirzad.rahman?fref=ufi
https://www.facebook.com/fawzia.amini.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/hamed.mahmud.1?fref=ufi

