
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

 

  داکتر سيد خليل هللا ھاشميان

  ٢٠١۵ می ٢٣

  

  »افغانستان آزاد- افغانستان آزاد« وزين پورتال محترم متصديان به

 راپور اين ودرمتن  "مرد سقو بچه بچۀ" عنوان تحت امينی عبدهللا آقای قلمه ب خواندم ریراپو شما درپورتال امشب

 واصفی عزيزهللا که شده راپورنوشته درمتن و شده، نشر کلکانی هللا حبيب تصوير با واصفی عزيزهللا مرحوم تصوير

 خاندان که بود عبدالغفوربرشنا رحومم خواھر بينظيرجان و نظيرجان بی مرحومه بطن از بود کلکانی هللا حبيب فرزند

  ...بودند کرده پيشکش سقو بچه به یئمحمدزا

 مرحومه که دارداينست صحت راپور درين آنچه .باشد می صحيح آن فيصد ١٠ و وجعلی غلط راپور اين فيصد ٩٠

  .بودند یئمحمدزا قومه ب ھردو و بود برشنا عبدالغفور مرحوم مھتر و خواھرسکه بينظيرجان

 يکی واصف مولوی مرحوم ونواسۀ الکوزی قومه ب واصفی عزيزهللا مرحوم : ازينقراراست راپور اين غلط فيصد ٩٠

 مرحوم -بود)خان محمدھاشم صدارت درزمان( داخله وزارت معين سابق عبدالرشيدخان وپسرمرحوم مشاھيرقندھار از

 ھنگامی عبدالرشيدخان مرحوم .داشت دودختر و )واصفی عزيزهللا(پسر يک خود قندھاری اول ازخانم خان عبدالرشيد

 اورا و کرد سقوخواستگاری بچه بيوۀ بينظيرجان مرحومه از خان محمدھاشم اجازۀ به بود، داخله وزارت ھنوزمعين که

 عبدالرشيدخان مرحوم .بود درجرمنی خود لمانیا باخانم ھنوز درينوقت برشنا عبدالغفور مرحوم  .درآورد خود نکاحه ب

 اين پسرکالن - کردند می تخلص) رشيد( ھمه پسرھا که داشت دختر دو و پسر چھار بينظيرجان مرحومه بطن از

 اقتصادی مديرعمومی دخانومحمدداو جمھوريت ودردورۀ بود کرده تحصيل درفرانسه رشيد، داکترفريد خانواده

 حکيم محمد جگړن پسردومش - يافت وفات جرمنی بن شھر در مھاجرت در قبل ماه سه حدود که بود وزارتخارجه

 و رسيده شھادت به ستیيکمون دردورۀ پسرشان يک - کند می زندگی ودرويرجينيا داشته حيات که است رشيد

  .خبرندارم ازپسرچارم

ه ب را او زور و اصرار به سقو بچۀ بلکه بود، نکرده پيشکش سقو بچه به یئمحمدزا خاندان را بينظيرجان مرحومه

 می و بود خورده یئھا چيز ازدواچ اينه ب اعتراض قسمه ب يکبار قرارمسموع بينظيرجان مرحومه  -درآورد خود نکاخ

 و امر به ولی بودند داده نجات را او من مادری مادرکالن شموله ب یئمحمدزا خاندان سرسفيدان اما انتحارکند، خواست

 بعد را خود قبلی نکاحی زن سه سقو بچۀ - آمددر سقو بچه نکاحه ب و شد آورده ارگ به مادرش نزد از سقو بچۀ اصرار

  .بود فرستاده کوھدامنه ب بينظيرجان نکاح از

 و کرد می تخلص) واصفی( تاآخر او قندھاری اول خانم از عبدالرشيدخان مرحوم پسرکالن واصفی، عزيزهللا مرحوم

  .بود راندهپ توپ به اول دورۀ خواھان مشروطه درجملۀ خان هللا اميرحبيب را او کالن پدر
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 )رشيد( که خود برادراندرھای با واصفی عزيزهللا -او سکۀ مامای نه شد، می واصفی عزيزهللا اندر ماما برشنا مرحوم

 جنازۀ به قبل ماه سه زھير جسم با هچچنان داشت، حسنه مناسبات برادرکالن حيثه ب کنند، می و کردند می تخلص

 اشتراک ھم من که گرفت درکلفورنيا برادرخودرا فاتحۀ ًوبعدا کرد تراکاش بن شھر در رشيد، داکترفريد برادرخود،

  .بودم کرده

 بدکرد، يا کرد خوب که گويم نمی چيزی واصفی عزيزهللا مرحوم سياسی وفعاليتھای شخصيته ب راجع نوشته درين من

 را امينی عبدهللا آقای من  -راپورشماست تصحيح دارم، شما پورتال متصديانه ب که احترامیه سابقۀ ب من ھدف که چون

 با  .مرورکنم احتياط با بايد اورا راپورھای درآينده اما ، شناسم نمی کند می نشر شما رادرپورتال کابل اوضاع راپور که

  ٢٠١٥ می ٢٢ ھاشميان هللا سيدخليل - احترام عرض

 


