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 1912/  90/  11                                                                                                     هاشمیان داکتر

 گشود بد بوی و گفت پوچ ستانیزی زمان داکتر
 

لیسی پوهنتون کابل محصل الیق گپارتمنت انید در او –زمانی میشناسم  دیر من آقای داکتر زمان ستانیزی را از
رشتهء تدریس زبان انگلیسی بوطن برگشت و درین  ماستری درپلوم ید با امریکا گرفت وه بود، بورس تحصیل ب

افغانستان متواری ساخت. آقای  از را امثال ما دوی ما و افغانستان هر رشته همکار من بود. اشغال اردوی سرخ از
 Mythodological)مطالعات اساطیری... -رشتهء  انجلس در الس یک یونیورسیتی در از أستانیزی بعد

(Mythotologic) Studies) جامعهء افغانی بحیث استاد برای تدریس مضمونی که  در داکتری بدست آورد و
محتویات این مضمون  عنوان و از آن شامل خوانده شده، معرفی گردید )من شخصا   در تصوف" نیز "الهیات و

احبات تلویزیونی او مص ستانیزی در (. اما ازبیانات و مصاحبات داکترام گرفته اقتباس کارز ا واقف نمیباشم و
 را ابیات موالنای بلخ بیشتر استفاده میکند، ولی موالنا از أ، خصوصتصوفیو ابیات  افکار ملتفت شده ام که از

لویزیون بنام یلویزیون )زرین( بحیث مهمان، توسط مالک آن تیت هیچگاه بلخی نمیخواند. شهرت سخنرانی او در
ه پابند ب افغانی بحیث شخص غیر جامعهء مهاجر مالک مذکور درمین گردید که أتشخصی با تخلص )وجوهات( 

 شد و لویزیون داکتر زمان ستانیزی با آقای محمود وثیق آشنایهمان ت افغانی شناخته شده است. در فرهنگ اسالمی و
 یغمبراصالت احادیث پ مخالفت با انجام داد، و از آنجائیکه آقای محمود وثیق در برنامه های او مصاحبه در چند

دیث دوری جست، معهذا وثیق  بحث درح مصاحبات خود از استانیزی در چه داکتر داشته، اگر اسالم)صلعم( قرار
مشکوک گردانید.  مطرح بحث قرارداد که افغانها را باالی داکتر ستانیزی نیز مسایل دیگری را مطابق میل خود

 ضدیت باه آغاسی( که ب یک ایرانی موسوم به )داکتربرنامهء  سه مصاحبه بحیث مهمان در زمان ستانیزی دو داکتر
چند مورد با آغاسی موافقت نکرده، اما داکتر آغاسی  چه در انجام داده و اگر زمعروف است، نی احادیث پیغمبر

صحییح بخاری( قابل اعتبار نمیباشد. مسلمانها ازین موافقت  احادیث )در متقاعد ساخت که اکثر ستانیزی را داکتر
 مشکوک شدند. نیز آزرده و  نادرست

مسموع   قرار زمان ستانیزی دریک پوهنتون امریکایی تدریس میکند و برگردیم بعنوان کورسی که داکتر حاال
تنها باالی  ندارم و محتویات)نصاب درسی( این کورس خبر تصوف( نیز شامل آن است.. گفتم که از )الهیات و

محصلین آن اتباع امریکا  %09ارد، صحبت میکنم. در صنفی که شاید د بر در تصوف( را عنوان آن که )الهیات و
عنوان باید طوری  الحاد( باشند، مطالب مربوط باین دو معتقدات ) مسیحیت، یهودیت و و های دیگر پیر کشور و

 کرده، معهذا اسالم راه پیدا مسحیت در تصوفی از اگرچه افکار -باشد مذاق محصلین برابره تدریس شوند که ب
 و ابیات موالنا درین کورس به انگلیسی ترجمه شوند )که قبال   هرگاه افکار مولود فرهنگ اسالم است وموالنای بلخ 

 چنین محصلین باید ترجمه طوری باشده موالنا ب تراجم نادرستی هم صورت گرفته(، برای مقبول گردانیدن افکار
 محصلین شکایت میکنند و اینکار)شکایت محصلین( درآن  غیر باشد، در اعتقادات محصلین برابر اق وذمه بکه 

ه این موضوع را  ب -آن به طوالت کالم می افزاید ذکرامریکا دوبار رخ داده  که  دورهء هفت سال تحصیل من در
نصاب درسی یک کورس حق  برابر تربیه امریکا محصلین در سیستم تعلیم و شدم که در آور خاطری درینجا یاد

مدعیات یهودیت  نه در مدعیات مسحیت و زمان ستانیزی نه در مسایل و حالیکه آقای داکتر و دردارند  شکایت را
 مجبوراست از تدریس میکند، او تصوف( را بحیث یک مسلمان این کورس مخلوط با )الهیات و ذیصالح میباشد، و

مصاحبات  چنانچه در را راضی نگه دارد، معتقدات، محصلین خود طریق امتزاج فقه اسالم با مدعیات سایر
بهرحال، . " فقه" ندارند یهودیت حالیکه مسیحیت و امتزاج "فقه ها" صحبت کرده، در لویزیونی خود به تائید ازیت

 است: قرار مشاهده کرده ام که تفصیل آن ازین بچشم خودم نیز یک مجلس این وضع را من در
یک آدرس  را در چهلم( مرحومه خانم خود ترحیم )روززمان ستانیزی مجلس  لویزیون شنیدم که داکتریت اعالنی از

طول سالهای  در أبعد پوهنتون شاگردم بود و میکند. مرحومه )جهان( خانم ستانیزی در در الس انجلس برگزار
 شناخت طوالنی و اشتراک نموده بودم. بخاطر زنیجنازهء مرحومه ه مهاجرت تماسهای دوستانه داشتیم، چنانچه ب

مشکل آدرس ه چهل  بروم. ب مجلس ترحیم روزه مکلف دانستم ب را زمان ستانیزی خود داکتر ق باهمکاریهای ساب
نابلدی  از داشت و ش فارسی قراروعناوین منق طرف آن عمارت بزرگ با آمدم که بیک ساحه ای در در یافتم و را
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 مرکز یافتم که گفت اینجا ایی رامستخدم امریک نفر ما اطاقهای متعدد خالی بودند، یکاهمان عمارت رفتم  اول در
گفت  جناح مقابل این ساحه رهنمایی کرد وه ب مجلس ترحیم برایش گفتم، او مرا اعالن و تبلیغات ایرانی هاست. از

حدود  بزرگی دیدم که در تاالرمجالس بین المللی" است. وقتی به این عمارت داخل شدم،  تبلیغات و آنجا "مرکز
اول  صفوفطرف ه های بعدی خالی بودند. من بصفولی ه نشستچوکی( مردم  15دود ح قطار اول آن )هر صف15

رب  منبر خطابه بزبان فارسی ایرانی میشنیدم که خالق عالم و عین زمان صدای شخصی را از روان شدم و در
ستانیزی  اکترقطار اول نفر اول د یک گوشه نشستم در قطار چهارم در العالمین )ج( را دشنام میداد. همینکه من در

ایرانی  فاتحه آمده بودند، تشخیص نمودم. متعاقبا  ه ارتباط قرابت به که ب خانمش را عقب خود آقای ....فرهاد و در و
یک مدنیت  اطوارش معلوم میشد از و گفتار شد، زنیکه از ستیج باال یک زن به خطابه پایان شد و میز از مذکور

 با ءرا تمثیل میکند. این زن یک دایره بدست داشت و ابتدا فرهنگ خود ت ودرینجا عقید امریکا آمده وه بیرونی ب
برخاست  بپا که اونهمی دایره بپا برخاست، و های مذهبی عقیدت خوش، سپس با هایی خواند بیانگر درود دایره بیت

باال کرد، همه  را یک دست خود ءآن زن ابتدا -من و فامیل فرهاد( ایستاده شدند ینثاسته )ب همه حاضرین مجلس
قطار  در )وجوهات( را وثیق( و که من چهره های آقایان )محمود همین هنگام ایستاده شدن بود در متابعت کردند و

 سپس آن زن یک -جانب حاضرین متابعت شد کرد که از خود را باال آن زن دست دیگر ا  بعددوم دیدم  و شناختم. 
آنگاه آن زن  .را بلند کردند های خود پا زنیوثیق و وجوهات  محمود قایان زمان ستانیزی،آپای خود را باال کرد، 

 نشست، و دقیقه آن زن چیزهایی گفت و دو برای یک یا حاضرین متابعت شد جانب باال کرد و از را پای دوم خود
همان  ستیج پایان شد وزن دیگری ازز سر اازین رقص جمناستکی  نشستند.  زن مذکور بعد همه حاضرین نیز

های خود را  میداد. این زن نیز بیتها و درود شور بسیار را ماش با دایره به ستیج آمد، با یک تفاوت که کلهء خودق
عقب نشسته  که در استثنی سه نفره مجلس )ب در افغانهای حاضر عین عملیات جمناستیکی را انجام داد و خواند و

او  ستانیزی آمده با انجام نیایش خود نزد داکتر از زن بعد دو هر، را بلند و پایان کردند پاهای خود بودیم( دستها و
امریکایی که انگلیسی نوبت سوم یک زن سفید پوست  نشستند. در جای خود در روبوسی کردند و قول دادند و

نیایش میکرد، نه به عیسی  همرای آن درود و نواخت و می عوض دایره یک آلهء دیگری را او صحبت میکرد،
متابعت کردند، اما رقص  او همه از ایستاده شد و معبود خودش. این زن نیزه )ع(، بلکه ب موسی هو نه ب )ع(

ستانیزی به جای  اکتر بعد روبوسی باد ستیج پایان شد و از جمناستیکی انجام نداد، بلکه ایستاده پای چیزهایی گفت و
 نشسته چیز وده باشد، اول ایستاده و بعدا  که شاید امریکایی ب پوست قد بلند ارم یک زن سفیدهچ نشست. نفر خود

 من درین مجلس موجب اذیت افغانها وقت من ملتفت شدم که حضور درین –است  هایی گفت که معلوم میشد ملحد
ستانیزی وداع  داکتر اشارهء دست باه شده، ب رقصهای الحادی منزجر و مشاهدهء گفتار از میشود، و خودم نیز

 فامیل فرهاد نیز ترک کردم و من مجلس را اول بطرف من آمده، دست دادیم و قطار ل درچوکی او از کردم، اما او
 دقیقه بود. 15مجلس خارج شدند. نشست من حدود  عقب من از در
ستانیزی حساسیت  ارتباط داکتره مشاهدهء این مجلس ب میراندم، از مدت یکنیم ساعتیکه من بطرف منزل موتر در

این  تماس است و شغل خود با گروهای مختلف مذهبی و ملحدین در ارتباط مسلک وه و بنداشتم، زیرا میدانستم ا
 داکتره تسلیت ب نها همه برای اظهارآعملیات شانرا ندیدم،  و دیگری که من اطوار تعداد خانمها که نیایش کردند و

از رقصهای جمناستیکی آن  معیار اساس کدامه ب ستانیزی آمده بودند، اما تعجب من درین بود که این مسلمانها چرا و
 ترجمه و را ن مجیدآقر لویزیونی دارد ویهفته یک برنامهء ت وثیق که هر آقای محمود خصوصا   -متابعت کردند زنها
قران آیتی  یا درآداده باشد؟  که نیایش مسلمانان را باین شکل مجاز قرار قران آیتی می یابد یا او درآمیکند،  تفسیر

 شدم که چرا متفکر پیروی کنند؟ و به این نکته نیز نیایش ملحدین متابعت و اطور سلمانها باید ازوجود دارد که م
شنیده  نراآ من قسمت اخیر رسیدن من بخالق کاینات فحاشی میکرده و وثیق به آن مرد ایرانی که قبل از آقای محمود

وثیق نماز گزارده بودم،  زه ها عقب آقای محمودجنا در بار چند شکن نداده بوده است؟ من که قبال  ، جواب دندانبودم
برای تالوت  وثیق را هم آقای محمود ! اینکه مردم هنوزنخوانمآینده عقب محمود وثیق نماز  کردم که در عهد خود با

مشاهدهء رقصهای جمناسیتکی  از تقدیم اجرت استخدام میکنند، دل شان، اما من بعد مجالس فاتحه با قران مجید در
دین خود  ن وآقرز ااساس آنچه ه وثیق، ب متابعت از ملحدین، دربارهء مسلمان بودن اقای محموده مجلس ب آن در

 کردم ! فاعتبرو یا اولی االبصار  میدانم، شک پیدا
تجربه حضرت  شد که از وبسایت خودش ظاهر هم در همه افغانها وه زمان ستانیزی ب یک ایمیل داکتر متعاقبا  

معراج  سفر درمسلمانها اطالع داد که ه آقای ستانیزی ب. معراج ترجمانی میکرد سفر د)صلعم( درپیغمبر اسالم محم
 العالمین)ج( و محمد پیغمبر)ص( صورت گرفته است : برمکالمات ذیل بین 
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 ( : درود بادالطببات و الصلوات وهلل  التحیاتگفت:)داده  )ج( را مخاطب قرار هللا رسید،معراج ه ب "وقتی پیغمبر
  الیق شان خداوند است.  یگپاکیزخداوند را و درود و 

 مخاطب قرار را خداوند )ج( پیغمبر خود                                                                                  
 -باد تو رحمت و برکات خدا بر :اسالم علیکم ای پیغمبر و(برکاته واسالم علیکم ای النبی و رحمت هللا )فرمود:داده 

تعالی )ج( به نص  رسول هللا )ص( به هللا سبحانه و تحیات ورسول هللا )ص( و تسبیح  رحمت خداوند بر : )درود و
 به معراج اختصاص ندارد.(   بوده و وقت وارد همه در وقران کریم ثابت است 

ان الهللا االهللا و اشهد ان محمدآ رسول هللا .(( اشهد گفت:)داده  مخاطب قرار آنگاه پیغمبر)ص( خداوند )ج( را
 اوست . " پیغمبر شهادت میدهم که محمد بنده و شهادت میدهم که نیست معبودی  جز هللا )ج( و

 
معراج بین  سفر درمحیرالعقول خوانده بودم، زیرا  چنین چیز اول بارخواندم، چون  وقتی من این ترجمانی را

 سورهء دروقوع معجزهء اسراء  ،نداشت حضور، موجود سومی ذات دوهمان  ص( جز)پیغمبرش وخداوند)ج( 
را  حقیقت ومن کتاب مبارک )صحیح البخاری( را گشودم  شده و ابتث)النجم(  سورهء در جمعرا معجزهء و)اسراء( 

 نم ازاین ترجمانی  واقعیته بسپید راجع  دوستانی منحیث یک مو -شما گزارش میدهم ه ب ذیال  که  یافتم در
 را خود، کرده صادرهم  هاییی فتومذهبی اسالم  مسایل فقهی و در اواخرکه درین  ستانیزی داکترپرسیدند، گفتم 

 زبان شخص پیغمبر از نه و قران درمعراج شریک ساخته، ولی این ترجمانی او کفر است، زیرا نه  سفر در نیز
راوی ثقه که حضرت  یک ازی( روایتی است جلد اول )صحیح بخار 303 صفحه درچنین روایتی شنیده شده، اما 

 : قرار ازینسفارشاتی نموده اند،  نماز ء  اداپیغمبر)ص( به اصحاب خود پیرامون 
یعنی  ،خرآتا  علی عباد هللا صالحین( ....هلل  التحیات)بگوید:، پس باید اریدگز می نمازشما  "" آنگاه که یکی از
سالم  .باد تو بروی نیز  برکات وخداوند  رحمت وتو ای پیغمبر  سالم بر .تاس عبادت خداوند سزاوار تمام تعظیم و

 درمسلم(  : )احادیث مشتق علیه در)صحیح بخاری وصحیح بخاری ( نقل از )عینا  "خدا  کار های نیکو بنده و ما بر
 خوانده میشوند.( نماز قعدهء

 کلمهاین  زبان انگلیسی ریشهء در ی( است وزمان ستانیزی )مطالعات اساطیر آنجائیکه رشته مطالعات داکتر از
 (Myth).یک افسانه بسازند زنیمعراج  بمعنی )اسطوره، روایت، افسانه(، کسانی میتوانند برای سفر ،میباشد

 
هء پیسه افتخارات افغانستان اینست که یک جوان بچ زمان ستانیزی  با تفکر داکتر ارتباط طرزه ب موضوع دیگر

امریکا پناهنده شده، ه ب ها پرچمیجملهء  پدرش در اصر( که نواسهء یک سلمانی کابل میباشد و)ن تخلص باساز 
 و کرد فحاشی امریکا، دایر و ویگاس، مرکز قمار الس شهر رومی( در نسرتکرقص بنام ) و یک مجلس ساز

جهان ه ب ای روم راموالن وسیله ایننمود که به  ءادعا دعوت و را خارج افغانستان داخل و هنرمندان افغان از
 الس شهراسالم، نباید در  کردیم که از نام نامی عارف بزرگ بلخ و افغانها انتقاد یکعدهء دیگر معرفی میکند. من و

یک نوشتهء سه  زمان ستانیزی در استفاده شود. داکتر سوء  ، الکیزموسه ساعتهء  سرتنکیک  ویگاس، آنهم در
ده مورد با طرفداری جدی خودش از این  شر ساخت، هاشمیان را درمیدیا منت وبسایت خودش و صفحه ای که در

 درینجا اقتباس میشود:  عینا  مورد آن  سه دوکه  داد قرارانتقاد  ، موردنسرتک
 به احتمال زیاد .نیست بد شناسندب شاعرانه هم را فیلسوفانه بشناسند، ولی اگر جوانان موالنا نیست که این ""ضرور

سره نامشروع قلمداد یک نباید آن متوجه هستند، ولی این را عاید مصرف و مه به ابعاد "تجارتی"این برنا ولینؤمس
 به جهانیان معرفی میکنند.  را مدت سه ساعت چگونه موالنا هاشمیان اینست که اینها در داکتر دیگر انتقادکرد.
 

ی است نه محتوی یک برنامهء صاحب عرضه کرده اند، برای تحصیالت اختصاص که داکتر لست مندرج مطالبی
 پس احساس همدلی و ،متصدیان این برنامه جوانان افغان هستند .رسد نمی بنظراین انتقاد وارد  ا  بنسه ساعته، 

 داکتر ، فرصتی نیکی است.است مصونمطبوعات  حمالت تعصب انگیز جامعه و همنوایی آنها با رومی که از
 را موالنا هیچوقت خود " معرفی کرده"، نه تنها"بلخی اشعارش را در خودبزرگ  "موالنایکه:  نویسند می صاحب

.......نه از ملک  سقسینم و بلغار ازنه  چینم ازنه  ازهندم)نه  :کرده رد را بلخی معرفی نکرده، بلکه چنین ذهنیت ها
های  ءادعاکه  نستآ بررا بلخی نه نامیده ...عقیدهء من  چ وقت خود خودت(... ولی هیخاک خراسانم عراقم، نه از
 محور ملیگرایی  می چرخد..."" خارات( تاریخی برتصاحب )اف
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 این بیت را حقیقی وستانیزی بمعنی مجازی بیت فوق متوجه شده، ولی معنی فلسفی  که داکتر شوید میملتفت 
 هویت و ، ولیمیدهد قرارجهان و عالم مادی مستثنی  را از " خود"جانبیت موالنای بزرگ بلخ درین  –نفهمیده 

" مربوط میسازد که ، به "خراسانمیکند زیست زمینانسان بروی کرهء  را، چونکه بحیث یک موجود "جسم" خود
را هرگز )رومی( هم نخوانده، بلکه ملت ترک  خودش )بلخ بامی( است. موالنای بزرگ خود و مقصدش زادگاه پدر

)رومی(  را پس درصورتیکه ترکها او –نده میشد قدیم )روم شرقی( خوا را )رومی( میخواند، چونکه ترکیه در او
ن موالنای )بلخی( خواند ستانیزی در داکتر چرا و )بلخی( یا )بلخی رومی( نخوانند؟ را افغان ها او میخوانند، چرا

 روم تعصب نشان میدهد؟
 

الس انجلس(  - آریانا) لویزیونیت درستانیزی با خانم زهره داود  زمان داکترمصاحبات ه ب گردیم می براکنون 
نوبت مصاحبات  دو هر متشکرم که در ستانیزی داکتر آقای ازملت مبارز افغان :  تاریخی وپیرامون افتخارات ملی 

این طرف هیج نوع تماسی )باستثنی ه سال ب چند اشتراک نموده، اما من ازه دعوت ب مرا ایمیل ارسال و منه بخود 
 که در ندیده ام. ولی یک قسمت مطالبی را نیز را اخیر او ءبرنامه هر دو موصوف نداشته ام و مجالس فاتحه( با

تعمق کردم، بمعنی  قدر " را هرجعبه از"فکرکردن خارج  مثال  بعضی چیزها  و کردم مروروبسایت خود مانده بود 
 و خود نارسایی ازبدن" باشد.  آن "خارج کردن بادی از از که شاید مقصد کردم تصورباالخره   -آن پی نبردم

 زمینه بنویسم. در چیزیگردیدم و تصمیم گرفتم  لمأمت و متاثر شنیدم  خیلیکه  جفنگیاتی
 

اعظم سیستانی را  اسالمی  کاندید اکادمیسین  جناب استاد محمد افغانی و مستند و مقالهء عالی و متعاقبا  خوشبختانه 
 پا لبیک میگویم.  ات سر آفرین آنرا آن نوشته نمیتوانم، اما با صد نیستم مانند رخؤمخواندم که چون 

دسته گل  عطر وخواندم آنالین جرمن  -وبسایت افغان در سپس شعرناب میرمن دانشمند صالحه وهاب واصل را
 این بانوی وطندوست موافقم که: خالل امواج استشمام کردم و با را از شسرخگالب  غوزه صدشامل 

 
 سیستانی گفتار و جمله ره ازء پربار سیستانی .... شهامت باردخامه ،هردمحقیقت زاید 

 
 راصاحب عبدالرحمن زمانی  دهندهء داکتر عبرت و آموزنده ومستند، مدلل  پا تا ، سرعالی بسیارامروز مقالهء 

تاریخ مانند  آموز نوتمام واقعات دورهء تحصیل استقالل را پرده به پرده تشریح کرده و  رخؤمیک  که مانند خواندم
 کابل تولد شده ام و امان هللا خان غازی دراعلحضرت  سلطنت اخیر سال درمیتواند. من  تنویر من را تدریس و
میخواند، همه  صادق امان هللا خان" را "نوکر لمحهء حیات، خود آخرین تا( که کن سرور محمد پدرم )مرحوم سید

ظرم که اعالن زمانی همن با ادعای مستند داکتر زمانی گزارش داده، از زبان پدرم شنیده ام و که داکتر را واقعاتی
درین باره  "امواج جهش مشروطه خواهی " افغانها صورت گرفته، و نتیجهء درامان هللا خان  حضرتیاعلپادشاهی 

 شهادته بخان داوی شامل همین حلقه بود اسنادی دارم. پدرم که  الهادی عبدمرحوم  پدر مرحومم که همراه با از
هللا  حبیب امیرواقعهء شهادت  ( در19، صفحه 1912 می 39مورخ  19دستخط خود شان )نگاه: بیولتن شماره  

میگفت  ، اوگرفت قرارامان هللا خان  حضرتیاعلجملهء معتمدین  ها در بعد بود و کله گوش لغمان حاضر خان در
 مرحومه وملیگرایان شامل بود  و خواهان آزادیجبههء سوم  که در الدوله خان بود شجاع همانا که قاتل امیر

زبان  مانند کنری، زبان دری را زمانی، این دانشمند داکترسرپرستی میکرد.  تشویق و رااین جبهه  حضرتعلی
یک بیت ذیل مرحوم  را با کنایات او من همه مدعیات و چه خوب مینویسد، و مادری خود پشتو می نویسد، و

 .میکنم تا یا تائید الف ازملنگ جان(، )
                                             

 د وطن نه وی، ملنګ جانه........خلص داچی نه پښتون او نه انسان دی خیرخواه چی
 

به چبوله  قبال  که  خواندم راکاظم  عبدهللا سید داکترمحترم استاد  دانشمند نظرنظریابی این وبسایت  ستون درآنگاه 
 .       فریمانت ملتفت شده بودند شهر درمجلس )افغانی فرهنگی تولنه(  گوئیهای داکترستانیزی در

، من نظره ب –به آن افتخارمیکنم  خوانده اند و گرا ملی من از روزیکه بحیث یک کم سواد قلم بدست گرفته ام، مرا
 امپراطور حضرتیاعل از کرده ام، بعد خارجی مرور که در اوراق تواریخ داخلی و ای یطوالناستناد اوقات ه ب

افغانستان  کشور و بملتدلسوزی  و م افغان که با ایثارافغانستان نوین،  دومین زعی سسؤماحمدشاه بابای درانی، 
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اهانت نابخشودنی که داکتر زمان ستانیزی  اساسه بغازی امان هللا خان بوده است. لهذا  حضرتیاعلخدمت کرده، 
اسالمیت خنثی  افغانیت و او را از گرایان افغان ، ملی قطار درملت افغان حواله کرده،  افتخارات ابعام  مالی در

 هللا التوفیق . من و میشمارم.

 ببعد 1019مجله آئینه افغانستان از  ولؤمدیرمس –هللا هاشمیان  خلیل سید –افغانستان  خدمتگار
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