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 ۱۱/۰۴/۲۰۱۶                                      هاشمیان هللا سیدخلیل
 

 فاتحه اعالن

ریل بسن پاطالع میدهم که بتاریخ ششم ا ،آقای بروس ریچاردسن ،ی افغانها وافغانستان  گباکمال تاسف از وفات دوست همیش

 .سالګی جهان فانی را وداع ګفته است  ۸۳

سال  25ببعد درمجلۀ آئینه افغانستان برای مدت  1990سال مقاالت ریچاردسن فقید بدفاع از حقوق و حق بجانبی افغانها از 

مسلسل نشر میشد. آن فقید یگانه امریکایی بودکه دولت و ملت خود را بخاطر مظلومیت و حق بجانبی  افغانها بطور رسمی 

ار کتاب نوشته، بلکه مالمت کرده، ونه تنها درتقبیح اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وتلفات جانی و مالی ناشی از آن، چه

 بمقابل حمله و اشغال نظامی افغانستان توسط عساکر امریکایی نیز سخت احتجاج کرده است.

ریچاردسن فقید در دورۀ جهاد با مجاهدین افغان بداخل افغانستان سفرکرده ودرجهاد افغانستان سهم گرفته وبعداز آن واقعیت 

یانتکاران و وطنفروشان، رابطور مستند و واقعبینانه افشا کرده است. های مربوط بجهادافغانستان، بشمول خیانتها وخ

کتاب در بارۀ افغانستان داشت وهمه راخوانده بود وچهار کتاب جنراالن روسی  150ریچاردسن درکتابخانۀ خود زاید از 

مقاالت متعدد باستحضار افغانها رابمصرف خود به انگلیسی ترجمه کرده و محتویات آنهارا که بیانگرخیانتها بملت افغان بود، در

ورتالهای )دعوت(و)تول افغانستان( نشر شده وبداخل پدرچند سال اخیر مقاالت آقای ریچاردسن در وامریکائیها رسانده است. 

 . افغانستان صدها خواننده داشته است

ه تنهااز هیچ خارجی دیګر ن عشق وعالقه وخدمت ومصرفی که بروس ریچاردسن فقیدبرای افغانستان تبارز وانجام داده  

. بپاس این همه خدمات او بملت مسلمان و ستمدیدۀ بلکه با خدمات هرافغان مبارز ووطندوست برابری میکند ،بمشاهده نرسیده  

 .ازدرباررب العالمین)ج( تمنا میکنم ګناهان اورا ببخشاید افغان  

   -او عرض تسلیت میرسانم بخانم و دودخترریچاردسن فقید ازجانب خود و همه دوستان افغانی 

 سابق مدیر مسئول مجلۀ آئینه افغانستان –سیدخلیل هللا هاشمیان 

 

پیامهای افغانهاو دوستان ریچاردسن که به این مناسبت برسد، همه به  -بعوض مجلس فاتحه نشرمیشودیادداشت : این اعالن  

تدفین ریچاردسن هنوز تثبیت نشده وتوسط فامیلش در  انگلیسی ترجمه و به خانم ریچاردسن ارسال خواهد شد. تاریخ مراسم

 آینده اعالن خواهد شد. 
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