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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢۵

  استاد ھاشميان در امريکاهقابل توج

 
 

به ارتباط گزارش اينجانب در مورد وفات "  آزاد افغانستان– آزاد افغانستان"نامۀ انتقادی  شما را در پورتال معظم 

قبل از ھمه از جناب شما متشکرم که که به پورتال شجاعان نظر می افگنيد و . مرحوم عزيزهللا واصفی مشاھده کردم

ت أامت و جرکمتر سايتی وجود دارد که بتواند با اين شھ. مطالب ضد استعماری و ضد امپرياليستی آن را می خوانيد

 روز متوجه اين ١۵اما تعجب من درين است که چرا جناب شما بعد از   مدت . موضوعات مختلف را به نشر بسپارد

 ٨گزارش اينجانب مربوط به وفات مرحوم واصفی را به تاريخ "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . گزارش شديد

خدا نکند که کس ديگری شما را متوجه اين .  می نشر نمود٢٣به تاريخ می به چاپ رسانيد و نامۀ انتقادی شما را 

د که اينطور موضوعات را ياحتياط کن"  آزاد افغانستان–افغنستان آزاد "گزارش ساخته و به شما گفته باشد که با پورتال 

  .به ھر حال می پردازم به اصل مطلب. يت می دھدؤر

 نقل قول مراعات امنتداری رادر و استاد پوھنتون و نويسنده، اصل من متوقع بودم که شما منحيث يک دانشمند .١

اما شما بزرگوار . »فوت کرد" بچۀ سقو"بچۀ «: توجه فرمائيد که من گزارش را چنين عنوان دادم. می کرديد

البته ھر دو جمله عين مطلب را افاده می کند، الکن در عرف . »بچۀ بچه سقو مرد«: آن را چنين قلب ساختيد

شما اھل دانش  بھتر . است" ردُم"دبانه تر از کلمه ؤبرند، زيرا م کار میه را ب" فوت" کلمۀ ه مردم ھميشما
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دانيد که نقل قول مطالب بايد با دقت کامل انجام شود تا سوء تفاھم و سوء نظر را سبب نگردد، طوريکه  می

 که به غرض خاصی مورد استفاده قرار »".."« از آن گذشته از قلم انداختن عالمت.اکنون اتفاق افتاده است

امری که انجام آن شايستۀ فردی با القاب علمی تان . گرفته بود، نيز تحريفی در نيت نويسنده به شمار می رود

  .نيست

ھم ميھنان ما از کجا ". باشد می صحيح آن فيصد ١٠ و وجعلی غلط راپور اين فيصد "٩٠شما می فرمائيد که  .٢

صد در ٩٠ را که یجناب شما در نامۀ اعتراصيۀ خود منابع.  فيصد درست است٩٠ بدانند که معلومات شما

صد معلومات شما ھم در ٩۵پس ممکن است که حتا . يده ائيد بدارد، ارائه ندادأشما را ت" معلومات درست"

از که " بچۀ سقو " کلکانیلذا تا زمان حل علمی رابطۀ خونی مرحوم واصفی با امير حبيب هللا. ناقص باشد

 .  امکان پذير است، بر اين موضوع سنگ می گذاريم) DNA(طريق تحليل دی ان ای 

وجود دارد که اين دو " بچۀ سقو"مردم به اين عقيده اند که شباھت وزنی بين اسمای مرحوم واصفی و مرحوم  .٣

آخر اسم  ساير  از کلمۀ هللا.  و اسم واصفی عزيزهللاحبيب هللا بود" بچۀ سقو"اسم . دھد را پيوند خونی می

 . بودند که نيستند می... پسران مرحوم عبدالرشيد خان حذف شده است، و اال آنھا بايد  فريد هللا و حکيم هللا و 

مرحوم عزيزهللا . دھد تخلص خانوادگی ھم نا ھمخونی مرحوم واصفی را از مرحوم عبدالرشيد خان جلوه می .۴

اما ساير پسران شخص مرحوم عبدالرشيد خان تخلص . واصفی گذاشتپسر شادروان حبيب هللا تخلص خود را 

 حق دارد تخلص خاص خود را داشته باشد، یدرين شکی نيست که ھر فرد. انتخاب کردند" رشيد"را خويش 

 .    دھند  اعضای فاميل مورد استفاده قرار میۀاما معمول است که نام فاميلی را منحيث تخلص ھم

بچۀ "کلکانیامير حبيب هللا مرحوم  بين پدر و پسر يعنی مرحوم عزيزهللا واصفی و عکس ھا شباھت ھائی را .۵

تواند  يگانه راه حل تحليل دی ان ای است که میھر چند که در باال متدکر شدم؛  طوری.  دھد تبارز می" سقو

 باشيد، لطف را در اختيار داشته» رشيدخان«، با آنھم اگر جنابعالی عکسی از شک و ترديد را مرفوع سازد

 . در صد قضاوت شده بتواند١٠ درصد و ٩٠نموده آن را منتشر سازيد تا حد اقل از مقايسۀ عکسھا، بين 

اصرار و زور او را به نکاح خود "بی بی بينظير خواھر مرحوم برشنا را به "  بچۀ سقو"شما می فرمائيد که  .۶

 خانوادۀ محمد زائی چه بوده است؟ آيا اين اگر اين ادعای جناب شما درست باشد، پس عکس العمل". وردآدر

که  طوری. انتقام کشيدند که بايد ھم چنين می شد" بچۀ سقو"که از  خانوادۀ با غيرت خاموش ماندند و يا اين

ثری از خود أتنه تنھا " بچۀ سقو"دھد خانوادۀ محمد زائی به ارتباط ازدواج بی بی بينظر با  تاريخ گواھی می

 به گفتۀ خودتان که گويا در راضی ساختن بينظيرخانم به رفتن به خانۀ اميرکلکانی مادرکالن ، بلکهنشان ندادند

 . بايد مورد تأئيد قرار بگيرد که نظر پيشکش جنابعالی ھم سھيم بودند، شاھديست بر اين

 خلقيان شما. مستفيد شوم" کمونيسم"لوژی ئوخواھم از دانش بيکران شما پيرامون ايد که من می سخن اخير اين .٧

 ،که اين دو گروه خاين به مردم و پرچميان ميھن فروش وقاتل ملت را کمونيست خطاب می نمائيد در حالی

از جناب شما تمنا دارم که ذھن مرا درين خصوص روشن سازيد که کمونيسم . خود را کمونيست نمی گفتند

سط نويسندگان چپی و راستی به نشر اميدوارم آثاری را که به ارتباط کمونيسم تو. چيست و کمونيست کی است

کاران پورتال رھمچنان از دست اند. رسيده، در اخيتارم بگذاريد تا من ھم از فضليت شما بی نصيب نمانم

م شريک شده و و نويسندگان و ھمکاران آن آرزومندم که درين بحث مھ"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

 .  ندازندبيروشنی 

ً، از من شناخت نداريد، کامال حق به جانب ھستيد زيرا من در سن و سالی نيستم تا نظر اين که فرموده ايد .٨

فرد خود را با مدعا درگير بايد ھرچند به نظر من بھتر است در چنين مواردی . نموده باشمرا جلب جنابعالی 
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 بزرگ شده ينجاده و در ھمنمايد نه با مدعی، با آنھم جھت اطمينان خاطرتان بايد بنويسم، بنده در کابل زاده ش

يعنی سن و سالم در حديست که با تأسف در وطنی زندگانی نموده و بزرگ . اينک تازه به نوشتن آغاز نموده ام

شده ام که از سوء ادارۀ خاندان طالئی و حواريون آنھا تمام عمر را در دوزخی زيسته ام، که نام آن افغانستان 

افغان آزادی بوده و . چمی بوده ام، نه خلقی و نه ھم شعله ئی و يا اخوانیمی توانيد مطمئن باشيد نه پر. است

يات چون خود صبا ھمين خصو. ھستم که ھيچ چيزی را برتر از آزادی وطنم و سعادت مردمم نمی دانم

با شما ندارم، از جناب شما تقاضا دارم تا اگر در  را خودبه امريکا و معرفی مستقيم رفتن امکان خوشبختانه 

 افتاد و به ناگزير به افغانستان قدم رنجه نموديد، افتخار پذيرائی ھا"  بوسیديده"آينده باز ھم سروکارتان به 

، تا ھم شما شناختی از من پيدا نمائيد و ھم من تان را در شھر کابل از اين شاگرد دبستان سياست دريغ نورزيد

 .بتوانم، از دانش و تجارب گرانبھای تان مستفيد بگردم

  با عرض حرمت 

  عبدهللا امينی از کابل

 


