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 9/9/2022                                                     یستانی                    کاندیداکادمیسین س

 

 لوتپیومحمدعمر خان رهاشمیمی فداکاری از یاد
 

   
 در لباس پیلوتی محمدعمر     محمدعمر پیلوت              امانی عهدوزیرمالیه خان هاشم میر

 
 یعبدهللا کاظم،بود، مرد دیپدرکالن  داکتر س( 1929-1920از) یعهد امان یۀرمالیخان، وز رهاشمیم

 . دیبه شهادت رس ینادرشاه بطورمرموز ینیبه تخت نش یازشاه امان هللا در فردا یکه به گناه هوادار

 یازعل زانیم 2۳ خیبتار یمحمد نادرخان وقت:»من از قلم داکتر کاظم خوانده بودم که   نیازا قبل

او  داریاز بزرگان شهر به د ید،تعدادیو شب را درآنجا گذران دی( به قصر چهلستون رسای)پکتلیخ

خان  یمحمد ول کیهر یدوره امان نیاو موضوع سلطنت را مطرح کرد، سه نفر ازاراک یرفتند و وقت

کردند که:  شنهادیبه او پ هیرمالیخان وز رهاشمیشورا و م سیخان رئ راحمدیسلطنت، ش لیوک

جرگه موکول  هیبه لو یسلطنت شناخته شود وموضوع پادشاه لیوک ثیبهتراست سپهساالر به ح»

موضوع اشاره کرده و  نیخود به ا اناتیخودش بارها در ب کهی، اما محمدنادرخان باوجود.«گردد 

را  شنهادیپ نیبود، ا نمودهامضاء دیکالم هللا مج هیبه آن تعهد سپرده و درحاش لیخ یعل نمایپ زدرین

 شیبود، در پ کرده تالش سهایانگل تیآن به حما یرا که سالها به آرزو یگرفته و راه دهیناد

  بخش هفتادم(.«)خان ییحیمختصر به سقوط و عروج خانواده سردار  ینگاه»،مقاله  نی)پورتال  افغان جرمن آنال«گرفت.

 

سقاو حاکم کوهستان را در ارگ  ۀبچ یبود که وقت یوحاضر جواب یخان همان مرد شجاع رهاشمیم

 خان گفت: رهاشمیکرده بود،خطاب به م زانیپا آو کیبه درخت از  یشاه

 ! ی")کافر( بزرگ هستیتو"الت 
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 . دهستمیوس یقیبلکه مسلمان حق ستم،یداد:  من کافرن جواب

  ؟یرا ساخت جهیکه بود یستی:  مگر توهمان ندیدوباره پرس پسرسقاو

حساب است. درخانه، دکان همه  میقد ستمیس کی ست،یلفظ کفرن کی جهی،بودیگفت، بل ردرپاسخیم

پاسخ معقول خود، دهن شاه  نیا ربایاست که به محاسبه داده اند. م دینام جد کی جهیدارند.بود جهیبود

سقاو او را به صرف غذا دعوت نمود. )آتش  ۀوبعد بچ افتیرا بست و از مرگ نجات  سوادیب

 ( 11۷،ص  درافغانستان

خان  رهاشمیم ۀشجاعان یکتاب "آتش درافغانستان" از کارنامه ها ۀسندینو وارت،یست یتال هیر

از  یکیپیلوت را) ه،عمریرمالیوز رهاشمیم:» سدینویم ادکردهی گرید یشاه امان هللا درجا هیرمالیوز

خود برد  هوقت فرستاده بود( بخان یبه شورو یلوتیآموختن پ یرا برا یکه شاه امان هللا و یشاگردان

کیسه طالرا پیش روى وى نهاد وگفت: این طالمال شماست، بشرطیکه طیاره را بقندهار ببرى!  کیو

وصرف یک سکه را که نام عمر پیلوت با کمال شهامت کیسه طال را به میرهاشم خان مسترد نمود 

 زنىخان درآن حک شده بودگرفت و روز بعد درحالیکه طیاره بیش از رفت و برگشت غ هللاامان 

رود آید و از بنزین نداشت، طیاره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر ساخت به میدان هوائى قندهار ف

را  خود یغاتیاوراق تبل ارهیط نیخان استقبال شد. شاه امان هللا توسط ا هللاطرف هواداران امان 

 (1۶۴،ص اثر پخش نمود. " )همان یبرفرازغزن

 نوشته است: میدابراهیاز کامنت گذاران بنام وح یکی

محمد هاشم خان  ریاشاره کرد که جانب م  دیمعلومات تان جهان سپاس اما با از جناب سیستانی،»

بر  اتیبار مال نیاول یافغانستان هستند که برا یعصر یمال ستمیگزاران س انیبطور خاص از بن

 یرا رونق دادند و برا یکنترول محاسبو ستمیو س یمحاسبو یکتاب دار ،یمحصوالت گمرک دات،یعا

محض  دیو انتقال پول را بوجود آوردند. پس شهرت و خدمات شان نبا یبانک هبار مفکور نیاول

 «باشد. لوتیشان به جناب محمد عمر خان پ تیمنحصر به هدا

هرچند هدف این نوشته معرفی ابعاد مختلف شخصیت میرهاشم خان نیست، بلکه بیان شجاعت 

ووفاداری میرهاشم خان به شاه امان هللا میباشد، اما ازاین اشارت کامنت گذار محترم معلوم میشود که 

 د.سیستم بودیجه سازی دروزارت مالیه نیز باید از ابتکارات میرهاشم خان بوده باش

 نیانجام چن یبراحمایت وطرفداری از شاه امان هللا کارخطرناکی بود و طیآن زمان ودر آن شرا در

 یاسیرهبر س کیکمک به  یخود را برا ۀشجاع ونترس باشد تا سرخود وخانواد یلیخ دیآدم با ،یکار

 نیچن خونخان درحق شاه امان هللا کرد.  رهاشمیرا م یواز خودگذر یفداکار نیوابرکف گذارد.

تعجب  نیدارد وبنابر انیزجریعبدهللا کاظم ن دینواسه اش ، داکتر س نیدر رگها و شرائ یمرد

خوش  ینوع شانیا یدر گفتار ونوشته ها شود،یم ادی یامان ۀاز استقالل و دور یاگر وقت ستیآورن

آندومردان حق پرست  یروانها. دشویمدیده  ینسبت به آن دوره و آن شاه مترق یو احترام خاص ینیب

 باد. یگرام ادشانیشاد و خواهیوترق

 

 داکترکاطم: ی تکمله
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 جز  ۀزیشب قبل از اعالم سلطنت محمدنادرشاه( انگ کی) هیمال ریخان وز رهاشمیشهادت م یاصل لیدل

 دیبکشا قتیحق انیزبان به ب توانستینم ینبود و در آنوقت کس گرید یزیاو به شاه امان هللا چ یوفادار

خان"  یبنام "مسجد اناظر و راننده موتر او ر یشد و حت یم دهیتراش یلیدل زیشهادت او ن یبرا دیو با

کردند. پدر مرحومم چون از اصل موضوع آگاه بود، بعد از  یسه سال زندان یقاتل برا ثیبردند به ح

، راننده و ناظر وفادار پدر خود را از زندان رها  یسه سال جرأت کرد و با ارائه ابراء خط رسم

 انیزندان ایمرگ  یکشت نانیدر کتاب "سرنش یکرد. شرح حال موضوع را مرحوم عبدالصبور غفور

محمد کتاب در  ضیکرده است. عالمه ف انیبود، ب یخان که در آنجا زندان یقلعه ارگ" از زبان مسجد

به  یخان مبن رهاشمیس محمدنادرخان و ارسال نامه به مکتاب "تذکر االنقالب" درچند جا از تما

شده  یافتاد و موجب زندان اه ینامه بدست سقو نیاز ا یکیبا او گزارش داده است که  یهمکار

که به شاه امان هللا داشت از  یخان با صداقت رهاشمی. مدیخان تا سقوط کابل کابل گرد رهاشمیم

مطلب را در حضور همه در  نیا یو حت دیاو به سلطنت ابا ورز دنیبا نادر خان جهت رس یهمکار

خان شوهر خواهر  راحمدیش رخان و سردا یمحمد ول دیبا نظر شه یقصر چهلستون خان  با همنوائ

 رهاشمیبا آنکه م د،یاور از همان اول الزم ند اتیکرد و لذا محمدنادرخان ادامه ح انیمحمدنادرخان ب

 کهیخان و سردار اسدهللا خان از مرگ در زندان خدمت کرد، طور اهشیعل اتینجات ح یخان برا

 حضرتیاعل یمهم زندگ یدادهایدر کتاب خود تحت عنوان "رو یمبسوط یاسدهللا خان شرح

فرموده اند، آوازه  میابراه دیوح یلذا آنچه اقا(. 9۸تا  92" تذکر داده است )صفحه دیمحمدنادرشاه شه

خان را از موقف  رهاشمیشهادت م یاصل لینادرشاه در آنوقت انتشار دادند تا دل انیاست که حام یها

 .«ندینما فیتحر یموضوع شخص کیاو به  یاسیس

 

 میرهاشم خان:مرحوم  خدمات دیگری ازهای گوشه 

   یزندگگوشه های دیگرکه بدست نشر سپرده  یتمقالدرقاموس کبیرافغانستان  دعبدهللایداکترس

 ۀدور یکشور،اعن خیدوران تار نیکشور را در بهتر ۀنخب یها تیازشخص یکیخان  رهاشمیم

 . دهدیشرح م یپرشکوه امان

 جهیوبود یوحسابدار یخدمتگزار امور مال کی یووفا وصفا یمشحون از صداقت وکاردان سرگذشت

 ۀبازماندگان ودوستان خانواد یبرا یسال(عهد امان کیومصارف دولت در دی)سجنش عوایساز

 افتخاراست. یۀما یعهدامان یۀرمالیخان وز رهاشمیم

برشته  ییبدون مبالغه وکزافه گو ینیشاهدان ع اتیوروا ینامه که با اسناد ومدارک کتب یزندگ نیا

وشکوهمنداست که خواننده از مطالعه اش احساس سرور و از  ریچنان دلپذ در امده است، ریتحر

از صدافت باید وطن فرزندان . کندیکارفهم وپراستعداد وطن احساس غرورم تیشخص کی با یاشنائ

از کتابت تا وزارت را بدانند و او  یترف یکردن پله ها یو طاین مردمجرب  یو زحمتکش یوکار دان

 ند.بیاموز دیراه دور ودراز وپراز سنگالخ را با یخدمتگزار یعالبمدارج  دنیرس یبرا

بخصوص  یدولت امان یافتصاد یها فورمیدر ر یسهم موثر یعهدامان هیرمالیهاشم خان وز ریم

 وکوتاه کردن دست  یبه نقد یاز جنس اتیمال یجمع اور رروشییو تغ یاتیمال  ستمیاصالحات درس
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 کرد. فایدهقان ودولت،ا انیم یو ارباب از واسطه گر ملک

 ،یو محصول گمرک اتیافغانستان، لغو انواع مختلف مال یاتیدر نظام مال رییکه تغ دهدیم غبارشهادت

و بدون مداخله خان و ملک با دفاتر  ما  یدهندگان مستق هیمال یعنیاز جنس به نقد  یاراض اتیمال رییتغ

. کردیم یداریخود را به پول نقد و خوش به رضا خر حتاجیو دولت تمام ما دیدولت مربوط گرد یمال

 ادداشت،یبطور جنس که مشکالت ز اتیمال یده لیو اجبار بر مردم به مقصد تحو گاریاز ب لهینوسیبد

و مصارف دولت در چهار چوب بودجه ساالنه با اتکا به "  دیحساب عوا جیبعمل آمد . ترو یریجلوگ

آنرا در جلداول  توانیخان بود وم رهاشمیبار اول درکشور از ابتکارات م یبرا“ نظامنامه بودجه 

 مطالعه کرد .( ۷92-۷90غبار)ص خیتار

مرکز در  یدولت یدور تا به گدام ها یاز فاصله ها یجنس اتی)رساندن مالنګیبار سن نیا برداشتن

 انیقبل از دوش مود یسالها یاتیمال اتیبود(وهمچنان عفو باق یادیها که توام با مشکالت ز یولسوال

کشور  رعبنوزا نیبه نفع دهاف یمتماد یاند که بعداز قرنها یاز اقدامات فوق العاده مهم اتیمال

 خان بوده است. رهاشمیدرواقع م یخیتار  کاربررگ نیبرداشته شدو مبتکر وموجد ا

بود که شاه امان هللا به او  یواقتصاد یخان در امور مال رهاشمیابتکارات پر ارزش م نیهم بخاطر

او نگماشت  یرا بجا یگرید یخود کس یو در دوره زمامدار ستینگریبچشم احترام واعتماد م

 تیودراماندند. شاه امان هللا به فهم  ینم یاز دوسال درمقام خوباق شیب نهیوزراء کاب ریسا کهیدرحال

 اتیشمرد. واز نظر یاو نم هیرا هم پا یکس چیبرده بود وه یپ یخان بخوب رهاشمیم یستگیوشا

مربوط  یونظامنامه ها نیگفت قوان توانیجست . م یبهره م یوابتکارات او در کنار قانوان دانان ترک

 بوده است. نهاشم خا ریوتجربه م شهیکار واند جهیعمدتانت یواصالحات ارض جهیوبود یبه امورمال

صداقت و شجاعت وازجان  زین یامان میبعد از سقوط رژ یحت شیمرد راستکار ودرست اند نیا

افتاد وتاسرحد  یبزندان سقو یوفادار نیخود را نسبت به شاه امان هللا نشان داد و برسر ا یگذشتگ

، نه یسقو یگیبه قلعه ب زیام عیتطم امیپ  کیاما بنابر هوش سرشار خطر اعدام را با  شرفتیاعدام پ

.  دینجات بخش یازمرگ حتم زیتنها از خود رفع نمود بلکه دونفر از اعصاب خاندان نادرشاه را ن

نادرخان در  یهاشم خان جلو چشم نادرخان را نگرفت و وقت ریم یکمک ها نیمتاسفانه که ا

 اهخان مشورت داد که انتخاب پادش رهاشمیشد وم ایدرمورد انتخاب شاه نظر او را جو قصرچهلستون

که از قبل  د،نادرخانیوکالت نما جرگه خود از اموردولت هیلو ریجرگه بگذارد وتا تدو هیرا به لو

جرگه شاه امان  هللا را  هیلو قیاز طر خواهدیازطرفداران شاه امان هللا است وم یکیاو  دانستیم

 د.یخوش نگرد راحمدخانیوسردارش خانیخان و محمدول رهاشمیازمشورت م  قدرت برگرداندب

شاه محمود با  دارید رای ب ،عصرهمان روزدر قصر چهلستون نادرخانبعد از دیدار هاشم خان  ریم

روبرو  بیحب دیس یدروازه با برادرخود مستوف رونیناگاه در ب شودیم رونیاز منزل خود ب  پسرخود 

که چرا با حضرت شوربازار دست یکی کرده  دهدیوشماتت قرار م یواو را مورد مالمت شودیم

 یشنوائ فیتکل زوا رودیشاه محمود خان م داریسپس بد .و....وی.وبرضد شاه امان هللا فعالیت میکن

او  نهیمعا یرا برا یشیداکترقر دهدتایوشاه محمودخان وعده م دیگویخود به شاه محمودخان م

قبل از صرف  و رودیخان م یبفرستد.بعد از بازگشت از نزد شاه محمودخان به خانه ناظر خودمسجد
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رهاشمیوم رودیوم چکاندیم شیدرگوش ها یدوائ نهیوبعد از معا رسدیاو م داریبد یشیغذا داکتر قر

و  شودیشب دچاراستفراق م مهیدرن یول کندیخان غذا صرف م یدرخانه مسجد گریخان با مهمانان د

توسط  یخانه سفارت جرمن نهیاستفراق در معا ناتیمعا جیپوشد.نتا یم ایهمان شب چشم از دن

گفت  توانیمسموم شده بود. م یشیخان توسط داکترقر رهاشمیپسرش درکابل نشان داد که م رکاظمیم

روبرو  بیدحبیکه اگر ان مرد باوقار وباصفا هنگام رفتن به مالقات شاه محمودخان با برادرخود س

 مرد. ینم یبه ان زود دیشا دادیو برادر را مورد شماتت قرار نم شدینم

 !ستندیباهم برابرن یند ولست:پنج انگشت باهم برادراگفته اند  یقدما بدرست

 همکار صادق شاه امان هللا شاد باد! وقارو باروان ان مرد بزرگ 

 

 : نوت

یک ساختن بخاطر شر ړو  قدرت هللا اند نیجان حص یلیومحترمه ه محمود لوفرجانیمحترمه ن از

 .کنمیتشکر م  (لوتیخان ومحمدعمرپ رهاشمیمرحوم م :)دوقهرمان گمنام این  یعکسها
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