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 2016/ 02/ 06                        خلیل هللا هاشمیان سید داکتر

 صافی در والیت کنر گیرامون واقعات جنپ
 

 در گاین جن ۀبار در زیرا ،خوانم میعالقمندی  دقت وه مستند داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی را همیشه ب مقاالت تحقیقی و
طریق میدیا وهم  هم از ساله جریانات را 1۸من بحیث یک جوان  رسید و ما میه کنر نیز اطالعاتی ب جالل آباد و وقت از همان
داشت رات ساعت نش )رادیو کابل( بود که شبانه چند آنوقت . میدیای افغانستان درکردم عالقمندی تعقیب می منابع بیرونی با از
 و از خیر غیر و ،ذشت  گ کنرمی و جالل آباد آنچه در و واقعات جنگ صافی ها کدام این هیچ در اما -انیس اصالح و جراید و

سه روز بعد به تفصیل  هر دو طور روایتی دره اخبار وقایع مهم ب . معهذانداشت خواندن وجود چیزی برای شنیدن و ،خیریت
آمد موترهای  داشت و رفت و نزدیک مسجد پل خشتی وجود لب دریا )سرای عبدالرحمن( در کابل رسید. در آنوقت در ما میه ب

ماهی  –دکان خوراکه باب )کبابی  اطراف این سرای چند گرفت. در همین سرای صورت می از جالل آباد الری بین کابل و
داران پشتون که از جالل وطن رفتم و از درمیان به بهانۀ های مختلف به آن سرای می من یکروز–داشت  غیره( وجود جلبی و
 های ضبط احواالت درین سرای می اوقات، چونکه رپوتچی اکثر آنها شدم. بودند، جویای احوال می شناسا می مدند وآباد می آ

 رسانی و کردم. این بود وضع خبر آنها صحبت می با آنجا من در شدند و تماس روانۀ مسجد پل خشتی می بودند، بدون گپ و
 کابل. وقت در آن برگیری درخ
فرقۀ نظامی و  حیث آمره صالح خان ب مرحوم جنرال سید مقاالت داکتر صاحب زمانی به ارتباط تقرر 15و  14بخش های  در

برطرفی  آن عملیات، و صالح خان در ناکامی سید وخان سرقوماندان جنگ صافی  داود محمد کنر توسط مرحوم سردار مفرزۀ
خواهم مشاهدات عینی خود  مطالبی خواندم. اجازه می خان به جالل آباد، داود محمد توسط مرحوم سردار کنر او از احضار و

 عرض برسانم:ه را درین باره ب
 ترین شان بود، لهذا آن مرحوم را ماما می سنم   پسر ماما 11جملۀ مامای ما بود، ولی در صالح خان پسر مرحوم جنرال سید
صالح خان  که سید کابل شایعاتی پخش شد فاصله داشت. در از خانۀ ما متر 60باغ علیمردان تقریبا سرک  خواندیم. خانۀ او در

 خانۀ اوه من ب از جوانتر کابل اعزام شده است. یک برادره زوالنه ب زنجیر و با گرفته و خان قرار غضب سردار داود مورد
طاق دهن ا دو ازین هیچکس نیاید. برادرم گفت که در که بعدیک زن برایش گفت  اجازۀ دخول نیافت و برای خبرگیری رفت اما

به هیچکس اجازۀ تماس  نشسته و دریشی دار عسکر یکی آن دو بود، در صالح خان می دروازه که پیشخدمت های شخصی سید
بایک خدمۀ شان  صالح خان سید سالۀ( 15) کالن کاظم( پسر )سید می دیدیم که تنها داخل حویلی را نمی دادند. روزهای بعده ب

 د وگرفتن کس تماس نمی باهیچ اما سودا اجازۀ بیرون رفتن داشنند، برای خریداری نان و بار روز یک پوشید، که چادری می
صنف ه که ب ما صنوف ابتدائیه بودند، خانه نشین شدند. درین مدت یک خواهر صالح خان که در کردند. پسران سید صحبت نمی

ه بود:"دگام او گفت کاظم داده بود و چادری به سید زیر از را دکان رفته یک پاکت محتوی پول نقده ی نان بپنجم بود به بهانۀ خرید
 داریم..." کار

 بین راه هیچ بود، ولی در صالح خان صبح  وقت به حمام رفته که نزدیک خانۀ او که سید شنیده شد روز ماه یک چند بعد از
صحن حویلی دیده، دست بوسی  ماما را در رفت و او خانۀه یکی از برادران ب –ه است کرد سالم علیکی نمی او ترس با کس از

..." دیدن کاکایم می آیمه دیگر نیائید، من خودم ب ماما گفت "شما او در بازگشت گفت که قیود دهن دروازه رفع شده و -کرده بود
صالح خان ماما چاشت  خواند. روز دیگر سید می )الال( گاهی )کاکا( و فامیل بود، گاهی سفید که مو خان پدرم را صالح سید
 تر از سال مسن 12دومی حدود  بیست سال و مهتر من که یکی حدود برادر بود. دو ما حوالی شام با تا و آمد ما خانۀه ب روز

ا شبی که تحت از روز تقررش به کنر ت صالح خان ماما سرگذشت خود را مرحلۀ اول سید من بودند نیز حاضر شده بودند. در
سواالت متعدد پدرم پیرامون حاالت کنر که در دورۀ ه ب خانه اش اعزام شده بود به پدرم حکایت کرد وه باد بجالل آ الحفظ از
به اصطالح "سوال ترقانک" کردیم  را کدام ماما من هر از آن برادران مهترم و بعد حاکم کالن کنرها بود، جواب میگفت:امانی 
 تاجائیکه به آن مجلس طویل را صالح خان در لباب بیانات مرحوم جنرال سید دادند. لب و مالیمت جواب می خوشرویی و که با
 گیرد، درینجا صادقانه گزارش میدهم: مقاالت محترم داکترصاحب زمانی تعلق می 15و 14بخش 

 خان، من حربیه واالحضرت شاه محمود من ابالغ گردید، وزیره وزارت حربیه ب مشرقی ازه تبدیلی من ب امر و "" وقتی خبر
 نفر دو خان شما داود محمد فرمودند که سردار و وزارت حربیه احضاره ب حرب ترکیه را عارف خان ارکان دگروال محمد و
فرموده، شما همین اکنون  به  اعلحضرت منظور حضور نشاندن غایلۀ صافی انتخاب کرده و خود برای فرو حیث همکاره ب را

ف اعلحضرت مشر حضوره ب ما ازین چیزی نگفت و حربیه بیشتر باشند. وزیر می شماانتظار  که اعلحضرت در ارگ بروید
 سعی نماید خان سفارش کرده اند داود محمد سرداره فرمودند که ب تشویش نموده و اظهار قیام صافی ها اعلحضرت از شدیم.
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هم مردم  باشید و تجربه می با صادق و که شما منصبدار کرده گفتندمن ه ب مفاهمه حل شود. آنگاه رو راه مذاکره و مشکل از
ه ک طریق مذاکره حل شود این مشکل از و نرسد مردم ضرره ب کوشش کنید و مردم تماس بگیرید شناسید، با می را منطقۀ کنر

 با حیث قوماندان یک لواه عارف خان هم ب که لوامشر محمد اضافه کردند و خواهم داد، قرار تقدیر مورد را آنصورت شما در
معلومات  من تجارب و قدرت تعرضی مردم صافی معلومات خواستند و مورد ساختمان اجتماعی و اعلحضرت درروند.  شما می

 داود محمد امشب حرکت کنید که سردار دیدن صدراعظم  صاحب بروید وه که اکنون ب فرمودند امره عرض رساندم. را ب خود
 نصایح زیاد فرمودند، -ترتیب شده بود حضور صدراعظم صاحب رفتیم، یک عصریۀ مجهزه ب باشد. ما می شما انتظار خان در
وم صافی ق سران صافی و سعی کنید تطبیق کنید و را او خان اوامر داود محمد تحت قوماندۀ سردار گفتند که در تکرارمیه ولی ب

 سفارش مذاکره را برسانم که حضور اعلحضرت راه صلح و عرضه یک مورد اجازه خواستم ب حکومت بیعت کنند. من دره ب
 شرایط حکومت را این قوم جاهل اوامر و اگر خواهیم، اما البته ماهم صلح می :لهجه داده گفتند صدراعظم صاحب تغییر کردند.

 صدارت آمده بود،ه وزارت حربیه ب عسکری از یک موتر ساعت دوام کرد و یک قبول نکند، چه چاره دارید؟ این مجلس حدود
 طرف جالل آباده خانه گرفته همان شب ب از را های ضروری خود اعظم صاحب کاال صدر خداحافظی با دست بوسی و از بعد

اعظم  مذاکره اما صدر شدیم که اعلحضرت صلح و آور یاد دو هر کردیم و زبان ترکی صحبت میه راه ب حرکت کردیم. در
حیث یک ه عارف خان ب لوامشر محمد خان از صالح سیدکردند.  خان را سفارش می دداو محمد سردار صاحب اطاعت اوامر
اعلحضرت  هم حیران بود که حضور گفت که او مردم دوست توصیف نموده می یک شخص فهمیده و صاحب منصب الیق و

ین ب شما در و که ماگفت خدا نکند  اعظم صاحب نوع دیگر سفارش فرمودند، و یک نوع سفارش کردند، اما کاکای شان صدر
 دوپالیسی ضرر نه بینیم...

حیث قوماندان ه ب و احترام پذیرایی کرد جالل آباد به گرمی و در خان مرا داود محمد گفت: سردار صالح خان ماما مرحوم سید
به جبهۀ  نمود امر و حیث همکارم مقرره راس یک لوا ب در عارف خان را لوامشر محمد و نمود  مقرر کنر عمومی به جبهۀ

مشوره داشتیم من شناخت  داود خان صحبت و محمد سردار سر باه شب سرب عارف خان دو محمد جالل آباد من و برویم. در کنر
 نشان چی خوب می گفتم مردم صافی مسلح و برایشان عرض کردم و مردم کنر اعتقادات قوم صافی و ذهنیت و از را خود

خواهد کابل برسد کفایت ن که از فرقۀ تازه دم دیگر کنیم نه تنها همین یک فرقه، بلکه دو آنها معامله راه جنگ با از باشند، اگر
 سنگرهای خود بدون نان و آذوقه برسد، اما اشرار صافی شبها در کوه پایه ها باید آب و و کابل در دره ها کرد، زیرا به عسکر
این اراضی کوهی  برای محاربه با عسکر ما کنند. تغذیه می آن از شناسند و و بوته های مفید کوهی رامی آب گذاره میتوانند

 شند، خیربا کوهی آشنا می پیداوار اقلیم و با آمده و تفنگ دست بار بعد شکارچی وه صافی از صباوت ب تربیه نشده، اما اشرار
 بگذرد و ی خودیک قسمت تقاضای ها صلح را به پیش گیریم، حکومت از ما درین است که عوض راه جنگ راه مذاکره و

 محمد خون صورت نگیرد. لوامشر کشت و میان آید وه آشتی ب تعداد تقاضا های خود بگذرند تا صلح و یک صافی هاهم از
 گوش کرد. سردار خاموش بود و می تائید اراضی کنر افغان در نابلدی عسکر  مورد خصوصا در نظریات مرا عارف خان نیز

بسم ت همین مشکالت روبرو بود، وه این قوم جاهل ب باعبدالرحمن خان نیز  امیر گفت: رسید،پایان ه وقتی عرایض من ب میکرد.
شاید  میگفتی، را این چیزها امیر حضور در بودی و می جنرال او اگر تو مزاق)مزاح( اضافه کرد که: طوره شاید ب کنان و

ا شم یک صحبت مشورتی با در نفر دو ! ماصاحب گفتم واالحضرت سردار ترابه درخت بسته میکرد. من کمی جدی شدم و
من مدت سه  حکمران بوده و کنر مستقل در طوره مدت یکصد سال ب خاندان ما حقایق گفته شود. مشوره باید داریم، در قرار

 می شناسم و می را گنجایش مقاومت آنها توانایی جنگی و سران همه اقوام منطقه و -بودم و لوامشر سال درین منطقه غندمشر
 ... سرداراست شوند، این خصلت پشتونها ذیخل می نمی ماند، اقوام دیگر نیز این قوم منحصر دانم که جنگ با قوم صافی تنها با

امروز مملکتی  شما و برد، ما بین نمی از عبدالرحمن  خان ملوک الطوایفی را امیر اگر صاحب جدی شده گفت: جنرال صاحب،
 ه آنها کمک میهم ب کنیم و پذیرفتند صلح می آنرا کنیم، اگر قوم صافی پیش میه را ب رایط خودما ش -بنام افغانستان نمی داشتیم

د، اگر افغانی باالی آن مصرف میکن این عسکری که حکومت ملیونها تابع حکومت بسازیم. را آنها نپذیرفتند، باید کنیم، اما اگر
ر ما و آم واالحضرت شما :گفتم آنگاه من بپاایستادم، تعظیم کردم وخورد.  می عسکر چه به درد بین نبرد، اینطور از را اشرار
 شود. فرمائید اطاعت می امر طوریکه شما ون شما استیم، هریدما م

به جاهای  را فرقه مشر سابق کندک ها ن همان روز روانۀ منطقۀ کنر شدیم.سیدصالح خان ادامه دادکه: من ومحمدعارف خا
ی صاف -رسید بین مردم کنر می هم از ما و کندک های خود من استخبارات هم ازجالل آباد، هم ازبرای  -مختلف توزیع کرده بود

آنها گذاره کرده بودم وهم با خاندان ما شناخت و احترام داشتند.  آمدن من خوش بودند، چونکه قبال چند سال درین منطقه با از ها
های  من تقاضا فراهم سازم. مصالحه را کردند زمینه مذاکره و ا میتقاض فرستادند و من می نزد نفر را آنها هر روز یکی دو

بین  رد جالل آباد بفرستم وه نفر سران صافی را ب که چند برین شد قرار رساندم و صاحب می سرداره را تیلفونی ب مکرر شان
به  .اسارت بودند برادرش در و دو سخت گویی کرده بود مناقشه و نایب الحکومۀ جالل آباد بسیار که قبال با بود نفر آنها یک

نب جا محبوس ساخت. از را ندید، بلکه آنها غلط فهماندند، آنها را را آنها را ببینند. سردار سفارش کردم شخصا سردارعرض و
من عساکر تازه دم  سران قوم صافی ادامه دهم، بدون مشوره با با را تماس خصوصی خود من هدایت میداده حالیکه ب در دیگر
ت، داش ای حمله باالی مواضع صافی اعزام کرد، صافی ها باالی من بی اعتماد شده دربلندی یک کوه که جنگل وسیع وغلوبر

حمله کنیم، فرمودند نه که کدام دام باشد، طیارات  کردم اجازه بدهند تقاضا دادم و خبر سرداره ب -داشتند مخفی شده خیال حمله را
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 که حریق سخت رونما بمباردمان جنگل جلوگیری شود گیرم. عرض کردم از تماس می ماشه ساعت بعد ب دو کنم و روان می
که طیارات  لفونی اطمینان دادیت رفت. سردار دو دره بمب انداخت و در جالل آباد به منطقۀ کنرآمد و طیاره از گردد.دو می

 غیر آن احوال خیریت دادند.  در بمب ریختند و بود که احتمال خطر جا کشف در دو
 واآن ل عارف خان که آمر محمد و پیاده صورت گیرد دیگرعرض کردم که حمله باالی آن جنگل باید توسط قوای توپچی و بار

عل مشت بمباردمان باالی قریه جات شان در دره ها صافی که از نشد. اشرار کرد، اما امرحمله صادر تائید مرا بود نیز پیشنهاد
ۀ حمل چه در اگر افتاد. اسلحه بدست اشرار زیاد مقدار و یک دند، باالی یک کندک ما حمله کردند، تلفات زیاد رخ دادشده بو
لحه اس تلفات قبلی عسکر و از کشته شد، اما سردار اشرار زیاد گردید تعداد جالل آباد صادر از سردار که بازهم به امر دیگر

انرا وقتی تقاضای ش -مصالحه کردند من مراجعه کرده تقاضای مذاکره وه دیگر ب بار صافی ها -مشتعل شده بود خیلی متاثر و
زاق )معروف به عبدالر سید شرطی قبول کرد که از طرف او پاچاگل خان وه جرگه را ب مذاکره و رساندم، سردار سرداره ب

آنها  ند، باباش اعظم می نفر از نزدیگان صدر گفتند آن دو و قبول نکردند را سران صافی شرط سردار گی کنند.شال پاچا( نمایند
ابل ک جملۀ شش نفر سران ما که در جالل آباد یا کابل صورت گیرد، از اگر جرگه در سران صافی گفتند جرگه نمی کنیم.

احب ص فرستیم. سردار شرط تضمین میه ب کنر از نفر هم چند ما و باشند جرگه حاضر در نفرشان باید محبوس است، چهار
 زا او محمد عارف خان تماس داشتند و من قطع شد، ولی با صاحب با از آن تماس سردار قبول نکرد. بعد ارا صافی ه شنهادپی

الل جه شد ب من امره ب کنررسید وه عمومی مفرزه ب حیث آمره ب سابق جالل آباد فرقه مشر دیگر روز تمام جریانات واقف بود.
 هباشی و امیدوارم ب همه جریانات واقف می از عارف خان به او گفتم: تو با لوامشر محمدحافظی  هنگام خداه گردم. ب بر آباد

 بگویی. را حرب حقایق و واقعیت ها حیث یک ارکان
ل ومرا بی کفایت خوانده مسؤ کرد و من رفتار کلمات توهین آمیز با حقارت آمیز و وضع خشن و صاحب با جالل آباد سردار در

ه حالیک بودند. من هم در صحنه حاضر یک کندکمشر دیگر نیز در سردار و ضابط امر خواند. کنر رتلفات د و قتل عساکر
اما من  ست،شما اه اعدام کنید، اختیار ب برطرف کنید، حبس کنید یا مرا تیارسی ایستاده بودم، گفتم: واالحضرت، شما میتوانید

 هحال حاضر ب در خوشی می پذیریم. اماه ولو اعدام باشد ب محکمه راحکم  کنم و می تقاضا به اساس عدالت، محاکمۀ نظامی را
کرده اید،  عوض من مقرره که ب شما عرض میکنم جنرال دیگری راه ب موسفید حیث یک صاحب منصب تحصیل یافته و

ه شما ی که بنقیض به اساس استخبارات ضد و خودش به اساس وضع منطقه تصمیم بگیرد، اینکه شما از جالل آباد و بگذارید
وقتی که من  -های نظامی است که من در ترکیه تحصیل کرده بودم کنید، خالف همه معیار سد، جبهۀ کنر را رهنمایی میمی ر
صادر  حمله را روز امر کردم اجازه دهید همان شما تقاضا از دارند و خیال حمله را یک جنگل پنهان شده و در شدم اشرار خبر

 در -لفونی گفتید که صافی ها پراگنده شدندیمن ته منطقه ارسال کردید آنگاه به طیاره ب دو خواستید وساعت مهلت  کنم، شما دو
کنر  در موجود توسط عساکرحملۀ اشرار  باید از داشتیم و خبر اثرهمان بمباردمان، صافی ها مشتعل شده حمله کردند، ما

اثر ترصدات  که در واقعات کنر را حاالت و درست نیست که شماعلم حرب، این  در اجازه ندادید. شد، اما شما جلوگیری می
 ه درک رسید، تصمیم بگیرید شما میه نقیضی که ب از جالل آباد، آنهم به اساس استخبارات ضد و کرد، می شب تغییر هر اشرار

 رید.گی من چه تصمیم می بارۀ کنید در بود. عرایض من ختم شد، شما امر کنر می قوماندۀ شما در بود مرکز آنصورت بهتر می
را همین  آماده است شما توهین کردن متوقف شده بود، امر کرد: موتر دشنام دادن و از اما افروخته بود، بر که بسیار سردار
 ادرص را کابل آمدم امر محاکمۀ شماه گیرید، وقتی من ب هیج کس تماس نمی با باشید و خانۀ تان میه کابل برساند وبه حاال ب
راه یکی  بین در -کابل رسانده خانه ام به ب اثنای شب مرا عسکر مسلح در دو دست من بود با کنم. یک تولیمشر که قبال زیر می
ه بکرد. وقتی  قدمی تعقیب می درچند کمال اعتذار مرا کردم، تولیمشر با جا که برای ضرورت انسانی تقاضای توقف را دو

 اطالع ثانی از اینکه تا و به خانه رسیدن خود از کرد تقاضا می به امضای سردار القاب رسمی رسیدم، یک استعالم با خانه
شود.  واالحضرت اطاعت می استعالم نوشتم: به امر گیرم، اطمینان بدهم. در کس تماس نمی هیچ با خانه برون نمی شوم و
 ینجا میثانی ا آنجا بیاورم که تا امر کر ازنفرعس روم تا دو باشند، من به قوای مرکز می عسکر اینجا می تولیمشر گفت این دو

 خالی کردم. تولیمشرصمیمانه  تقاضا برای آن دوعسکر یکی را اتاق برای مستخدمین بود، دو دهن دروازۀ خانۀ ما در -باشند
 دارد. بیرون جلوگیری شود که خطر تماس با کرد از

تی ح پول نقد و -بیرون نگذاشتم من از حویلی خود پا گذشت، و هرطوری بوده صالح خان ادامه داد: مدت تقریبا سه هاه ب سید
همسایگی  رساندند. در آب می نان خشک و ها از طرف شب از راه بام نمی آمد. همسایه ها خانۀ ماه ترس ب از سقاء آب نبود و

یک  -دیدن من می آمدند هها ب عید در من احترام داشت وه خودش نیز همیشه ب شناختم و می بود که پدرش را ما یک تولیمشر
 فامیله دادم که در بام ب خود خان لوی درستیز نوشتم و به دختر عمر عنوان جنرال محمده یادداشت مختصر در سه صفحه  ب

 قگی ووضع فا آن کاغذ وزارت حربیه تسلیم کند. در لوی درستیز در و تقاضا کند که آنرا به ضابط امر آن تولیمشر برساند
 در هم من رسانده شود، وه که قابل تادیه باشد، ب قدر بابت معاشات سابق من هر تقاضا کردم که از و ذکر راتشنگی خانواده 

کند، هدایت خواستم. آن همسایۀ  این حبس خانگی تاچه وقت دوام می باشم و که قابل حبس یا محاکمه می باب سرنوشت خود
 زاره و مبلغ دو مشر لوازم از وزارت حربیه با یک استعالم رسیدیک بلوک بعد مرجعش رسانده بود. روزه ب شریف کاغذ مرا

ه مضای لوی درستیز نوشته شدا صالح خان فرقه مشر( با استعالم القاب رسمی )ع.ش. سید در -رسید گرفت من داد وه افغانی ب
 د که وضع به زودی تغییردا دلسوزی اطمینان می صمیمیت و لوازم با رسید دادم. ضابط  امضا و استعالم را با تشکر بود.
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انجام داد.  را کار ساعت این ظرف یک او در و آب برساند. ماه کرده ب پیدا را کردم یک سقاء )سقو( تقاضا او خواهدکرد. از
 شویم.  تشنگی هالک نمی فاقگی و مطمئن شدم که از

مدت سه ماه ریش  وزارت حربیه برد. دره مرا ب جیپ آمد و موتر خان لوی درستیر با عمر بعد ضابط امر جنرال محمد روز
بغل  در اصمیمانه مر بسیار دوستانه و وزارت رفتم. لوی درستیزه تنبان ب پیراهن و با موهای سرم رسیده بود و نتراشیده بودم و

 را در خانه تشریف دارند، کاغذ شما است در روز صاحب حربیه نسبت عاللت مزاج چند گفت واالحضرت وزیر گرفت و
باشید.  وزارت حربیه حاضره روزانه ب و فرمودند بخش "احتیاط" دادند از را تادیۀ معاش شما ون برایشان خواندم، امرلفیت

 موی سر ریش و یک اطاق مجاور فرمود که در احضار مشاهدۀ وضع من یک دالک را عمرخان لوی درستیز با جنرال محمد
دیدن اقارب  شفاخانه وه اینکه من اجازۀ بردن خانم خود ب عسکر محافظ و مورد دو حافظی در وقت خداه ب اصالح کرد و مرا
د. باشی شما مثل سابق آزاد می عسکرهای محافظ رخصت شدند و فرمودند هدایت خواستم. لوی درستیز خیر، از دارم یا را خود
 علیمردان همه بادست بوسی و دریشی عسکری قصدا پای پیاده روانۀ وزارت حربیه شدم دکانداران سرک باغ بعد من با روز

 شما هم خبر شدید... چک چک استقبال کردند و
 

 تحضور اعلحضرت بروید و واقعیه : حاال الزم است شما بگفت خواند، به او صالح خان ماما را "صالح جان" می پدرم که سید
اعلحضرت دیده است  با آمده و به کابل بار عارف خان درین مدت دو شدم که محمد خبر زودیر :ماماگفت –ها را به او برسانید 

عارف خان  ماما گفت که محمد -مقدار واقعیت ها خبر شده است یقین دارم همینکه مرا به زندان روان نکردند، پادشاه از یک –
ت شما استخبارات نادرسه شکایت کرد که ب به سردارلفون یت حضور من در یکبار در شکایت داشت و کنر هم از یک بابت در

مسایل  عمش اعلحضرت هیچ فایده ندارد؛ اینها در خان به پسر داود رسد. از جانب دیگر، شکایت من از دست سردار محمد می
 خان شخص پاکنفس و بسیار داود محمد اضافه کرد: سردار صالح خان ماما متفق استند. مرحوم سید بین خود یکی و خاندانی در

کامی او عدم شناخت مردم استفاده جو از قبیل رپوتچی های ضبط احواالت بود که راستکار ووطندوست است، اماعلت اصلی نا
کردم محاکمه  خانه نشینی فکر می مدت سه ماه در در :گفت دادند. او به او استخبارات غلط می او حلقه زده بودند و دوره ب

ن م وزارت بیایند، یقین دارم ازه حربیه ب یررا مفصل و با اسناد نوشته بودم، همینکه واالحضرت وز میشوم، لهذا دفاعیه خود
 شان عرض خواهم کرد. حضوره اسناد را ب خواهند که حقایق و مسایل معلومات می بسی در

ر ظاه بود که اعلحضرت محمد واقعات بعدی ازینقرار -حضور پدرم این بود مختصر بیانات مرحوم جنرال سید صالح خان در
حیث قوماندان گارد شاهی مقرر نمود. چند سال بعد وقتی مرحوم سردار ه او را ب وکرد  صالح خان را احضار شاه سید

ه صالح خان را ب دفاع و جنرال سید حیث وزیره شدند، جنرال محمدعارف خان را ب ظم مقرراع حیث صدره محمدداودخان ب
ماینده ن لوی درستیز آتش ملیترها و جنرال سید صالح خان واقعۀ حملۀ پاکستان برمغلگی، در -نمودند حیث لوی درستیز مقرر

 شرن را خود به والیت جنوبی برده بود که جراید آنوقت هر روز تصاویر او گان خارجی را برای مشاهدۀ تخریبات درمغلگی با
حیث رئیس عمومی امنیه وزارت داخله ه صالح خان بعدا برای تداوی چند ماه به ترکیه رفت و در بازگشت ب سید –کردند  می
رحمت ه کودتای کمونستی ب دورۀ جمهوریت، سه ماه قبل از متقاعد شد و در رتبه مریض و درهمین چوکی و –رر شده بود مق

 انا الیه راجعون. انا هلل و -حق پیوست. روحش شاد باد
باشد،  من نمی چقدر فراموش شده قصور حافظه ام باقی مانده و ساله دارد، اینکه چقدر در 70آنچه من در فوق نوشته ام قدامت 

 باشم. باعرض احترام . فیصد می ول صداقت آنچه نوشته ام صداما مسؤ
 2016فروری  6شنبه  –سیدخلیل هللا هاشمیان 

 
 

ت و همه اش پند ذیقیم کدام و یادداشت :نصایح پدر دانشمند را که جناب محترم انجنیر احسان هللا مایاراقتباسا نشرکرده اند، هر
 شکیباتر یافتم : تای آنرا مهمتر و دنی هست، اما دوعمل کر کردنی و باور
باش، آنها جای شان همانجا است، دقیقا پشت سرت )گذشت داشته  ءبه کسانی که پشت سرت حرف میزنند، بی اعتنا -

 باشد( ! 
 انسان به اخالقش هست، نه به مظهرش !  -

 کنند. امید است انجنیر صاحب مایار این نصایح را بهمه جا نشر
 
 هاشمیان-عرض تشکر واحترام با 
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