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 .*دگرمن احمد قندھاری 

 ٢٠١٧ فبروری ٢٣
  

 ؟ بود چه کسی "محمدی"مال 
الدين ل جماسيد" که در مورد مالقات ھای ديداری "معصوم ھوتک"  جناب ٢٠/٢/٢٠١٧ تاريخی ۀبه ارتباط مقال

 ۀ نبشته اش را متمم مقال"ھوتک" به نشر سپرده شده ، و جناب "افغان جرمن" با مشاھير علمی قندھار در سايت "افغان

 .ن شخصيت ھا مکثی داشته باشم  آاين قلم خواستم بر يکی از ،  تذکار داده"ھاشميان"اکترد

 روشنی انداخته و  به استناد تاريخميالدی) ١٨٩۶ -  ١٨٣٨( در بين سالھای  "سيد افغان"از زيستن  مقاله ۀنويسند

 در شھر قندھار طبق شواھد محلی "افغانيد س"ھير علمی قندھار و محل بودوباش ٔھمچنين در زمينه بيوگرافی مشا

 .توضيحاتی مبسوط پيشکش خوانندگان نموده که قابل توصيف می باشد 

 . می باشد "محمدی"نھا به اسم مال آ ش نام برده يکی ازکه در کتاب  از کسانی"انسيد افغ"

، به اجازۀ شان می خواھم با معرفی  را نمی شناسم"محمدی"د که مال نمی نويس" معصوم ھوتک"آقای ُنويسنده محترم 

 :وظيه ام را اداء نمايم" محمدی"مال 

محمد "شھور به مال ن دوران و در بين فارسی زبانان قندھار مآ  از رديف مشاھير علمی يا مال ھای "محمدی"مال 

 از نظر به حدس و تخمين انش دوران حياتعمر طوالنی نموده،  . ه اند و با احترام زيستی بوده شخص معزز"خندآ

  .ادامه داشته است شاه امان هللاواسط سلطنت  خان الی دوست محمد امير امارت زمان

کند و به شھر  از کجران ارزگان رو به شھر می قومی اش بلوچ  بوده در دوران نوجوانی ۀ که ريش"خندآمحمد "مال 

 که در گذر عليزائي "صبرھا"ست در مسجد خ محاسن سفيدان ما نۀبه  گفت. کندھار به تنھائی سکونت اختيار می نمايد 

  فارسی زبانان  قندھاری میبين مالئی ۀغاز می نمايد تا به منزلآموختن علوم دينی آحيث طلبه به  ھا موقعيت دارد من

 .سد ر

 مال ًاُ شخصی و مدرسه  تدريس علوم دينی داشت که شاگردان زياد تربيه نموده بود  و اکثرۀ از خود کتابخان"محمد"مال 

 .و يا ھم دبيران خوش نويس پيشکش جامعه می نمود ، که در دفاتر دولتی مصدر خدمت می گرديدند 

  "سيد افغان" "ھوتک" محترم ۀه ، نظر به نبشتبود شيرعلی خان واقع بازار ھرات ۀ در کوچ"محمد"محل سکونت مال 

 قندھار می باشد  سکونت  گزيده بود ، اين  )احمد شاھی( مرکز شھرقن در چھارسوآدرسرای  تاراسنگ که موقعيت 

ُات بايد تذکار نمود که ُ به فاصله کمتر از صد متر بوده و به گمان اغلب و به جر"محمد"سرای از محل بودوباش مال

 . فارسی زبانان  می باشد "محمد" که ياداور گرديده ھمين مال"محمدی" از مال"سيدافغان"
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 علوم فقھی را ھم در مکتب حنفی و ھم در مکتب جعفری به شاگردی  آموخته بودو طبق احکام مذھب "محمد"مال

که » امام«و نايب تھد جدر مربوطات قندھار از جانب مينده نمانائب امام بود يگانه نمايندۀ  او ، تشيعاھلجعفری و يا  

 بعداز دسيسه سازی انگليس ھا در شھر قندھار و به "محمد"مال.  بود "محمد" مال ،سکونت در عراق عرب داشت

 بلوچستان  شد ۀ دولتی قندھار بود برای مدتی مھاجر در کويتۀ که دبير خزان"محمد"شھادت رسيدن فرزند بزرگ مال 

 . شھر قندھار سکونت گزيدۀی بازھم به وطن برگشت و در توپخانول

ده ،   بوش.ھـ ١٣ ۀ اخير قرن دھواخرش مقارن به ا نامعلوم می باشد ، ولی وفات"حمدم"تولد مالھرچند تاريخ دقيق 

   است مانده تا اکنون در حالت مخروبه  باقی"غالم علی شاه" و يا پير"پيردکنی" زيارت ۀمحل دفن و مقبره اش در تکي

 زۀ البيرونی و در درواۀ ليسًا و بعد"احمدشاھی" بوده در عقب مکتب "صابر شاه کابلی" که مرشد "پيردکنی"زيارت . 

 .دخولی قول اردوی قندھار موقعيت دارد

ش پنج پسر و دو دختر داشت که فرزند بزرگ و ارشدش شھيد و دو پسرش در زمان جنگ ھای ازدواج ۀ مال از ثمر

 .ر ھندوستان مفقود گرديد قومی د

 . مورد توجه نويسنده محترم واقع گردد "محمدی"اميد که نبشته ام به معرفی مال 

  

  : يادداشت

گذشته از اين که نويسندۀ اين مختصر يکی از احفاد آن شخص دانشمند و اھل علم می باشد، حين تدوين اين نوشته از 

  .رئيس پوھنځی ادبيات و علوم بشری پوھنتون کابل، نيز کمک گرفته اماستاد و " ميرحسين شاه خان"مشوره ھای پوھاند

 .احمد

٢/٢١/٢٠١٧ 

 

 

 


