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 .دگرمن احمد قندھاری 

 ٢٠١٧ مارچ ٠٢

 ؟چه کسی بود» محمد«به ادامه مال 
معصوم «خی ، جناب  تکميلی  تاريۀ داشتم که نظرم را قسمت سوم مقالمول مروری بر سايت ھای الکترونيکطبق مع

ُکه طبق فرموده نويسنده محترم به گفته عوام  » ھوتک ُ   .ھستيم به محتوای مضمون معطوف نمود» ھمشھری«وطندار ُ

گاھی آُصاحب برگوشه ھای از زوايای نبشته اين قلم تکيه بر استناد ھای محلی و مردمی  جھت » تکھو«جناب محترم 

خواستم  بر نقاط  اند، با آنھم تانی و تاريخ زای قندھار روشنی مبسوطی انداختهخوانندگان محترم در شناخت به شھر باس

 :يل مکثی داشته باشم ذ

 ضد ۀ حادثآنُدر شھر باستانی قندھار که در نبشته قبلی ام تذکار داده بودم ، نخواستم به تفصيل از» انگليسھا«ُاز دسيسه  

  که در خور ستايش می باشد  اند ن ياد آور گرديدهآبه تفصيل از » ھوتک«ی يادآور شوم ، ولی جناب محترم ملی و قوم

 سبوتاژی انگليس ھا در شھر قندھار رياليستيک نبوده و کمی ۀروانشاد غبار دسيس» افغانستان در مسير تاريخ«درکتاب 

يروان حنفی کشته پس پسرک بيگناھی را از پ( ٧۶٢ٔجلد اول صفحه : ٔاشتباه شده به ارتباط واقعه سبوتاژی می نويسند 

و در سراچه سيد نورمحمد شاه خان قزلباش در زير انبار حيوانات دفن شد ، از ديگر طرف در شھر قندھار به غلط 

نخست سيد نورمحمد شاه از اھل سادات بود نه ) .تبليغ شد که قزلباشان شھر اين پسرک سنی را به تعصب مذھبی بکشتند

اين قلم موضوع را با پوھاند مير حسين شاه .  ميرزا قربان دفن شده بود ۀار خانبنًقزلباش ثانيا جسد پسرک شھيد در ا

 متوجه ءتائيد نمود و فرمودند که من از ابتدارا بدون آن که دليلش را بدانند اين  اشتباه  خان طرح نمودم جناب ايشان از

 سبوتاژ انگليسيھا  را دقيق ۀحادث آن»ھوتک صاحب«ولی جناب . شده بودم ، و راجع به تصحح موضوع خاموش بودند 

 در تصحح چه اشندو حقيقی تشريح نموده که ممنون ايشان نه تنھا اين قلم بل ھمه روشنفکران قندھاری می بايد ب

 :اما بعد . ثريت تاريخی داردؤموضوع م

شود که اشتباه نسبت می دھد فکر می » محمد اخوند«حيث پسر به مال  منکه ميرزا قربان بولکی را   نخست از اين

 .را تذکار نداده بودم » محمد« اشتباه من بود که اسم پسر مال صورت گرفته  و اين

مگر نويسنده به عوض .  دولتی انزمان بود ۀمی باشد و دبير خزان» فؤوعبدالر» «محمد«خوند مال آاسم پسر بزرگ  

 جمع آوری ۀ يا ناحيهبولک حوز.می باشد خزانه در مورد از بولک تعريف  خاصی شرح داده که قابل پذيرش تاريخی 

ٔمگر خزانه دولتی  يک تشکيل جداگانه در تشکل  . انگليسی مشتق شده باشد ) block  (ۀمالياتی بوده که ممکن از کلم
سيس نشده بود و پول مروجه سکه ھای ضربی طال و أنزمان بود ، چون سيستم بانکی تا آنزمان در افغانستان تآدولتی 
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 محافظ و .گرديد  میتناميده می شد محافظ» يخدان«يطه ھا و صندوق ھا که ر دولتی در خۀکه  در خزاننقره بود 

 . خزانه بود ندبير ھمي» محمد « پسر مال . نام حزانه دار مسمی بوده ن بآحسابدار 

صحبت ًنھا مفصال آ آنزمان و ارزش ۀاز مسکوکات مروج) افغانستان در مسير تاريخ(بھايش روانشاد غبار در اثر گران

 .استثبت تاريخ نموده و آنن را 

 قندھار ۀلحکومدر آن روز شوم که دفاتر دولتی از جانب نائب ا» محمد آخوند«فرزند برومند مال  » فؤوعبدالر«

مسدود گرديده بود ؛  از دفتر کارش که در ارگ واليت موقعيت داشت  دربين راه  رفتن به » خوشدل خان لويناب«

  شورشيان قرار میۀ قندھار مورد حملق شيرعلی خان بود در حال رسيدن به منزل در چھارسوۀر کوچمنزلش که د

رسد ؛  که طبق داستان ھای  محاسن سفيدان قومی اشخاص شورشی ھويت نامعلوم داشتند و اين  گيرد و به شھادت می

 .نطرف سرحد استخدام و گماشته شده بودند آ انگليس ھا بودند که از ۀاوباشان نامعلوم و بی ھويت جاسوسان گماشته شد

دسته  در يک قبرھا ن آٔ و عده زياد ندايدر چوک شھھا ن آٔتعداد شھيدان اين توطئه ھشتاد نفر گفته شده که يک عده 

 چوبی و شمعدانی ۀخر دارای قفسچآ و تا ساليان   در کنار سرک  دفن شده اند يدانجمعی به استقامت جنوب چوک شھ

ولی . بر جا بود ) به ياد اين شھيدان مردم به عرف اعتقادی شان در شب ھای جمه شمع روشن می نمودندمحلی که (

 . ديده نمی شود آن يادگاری تخريب و اثری ازۀمدن انگليس و القاعده اين عابدآاکنون با 

 :ی تکميلی برآن داشته باشم  کشته شدن خود ميرزا قربانعلی بوده که اين قلم را وادار نمود  تا مکثۀحادث:  دوم ۀنقط

می باشد که سينه به سينه ) شاعر و اديب واالی زبان دری و پشتو(قندھاری » طالب حسين«داستان نقل شده ازروانشاد 

 .استدر بين مردم محل حفظ خاطره ھا گرديده 

بوده و » قاآ الجوادسيد عبد«  وان کودکی و نوجوانی تحت نظر و تربيت مرحومآقندھاری در » طالب حسين«روانشاد 

 شاھی مقابل ارگ دولتی موقعيت ۀطويلمحلۀ در » قاآعبدالجواد سيد «کرد ، منزل در منزل سيد روحانی زندگی می 

وقتی . دارد و اکنون به مخروبه مبدل گشته ، طالب قندھاری قصه می کند که من ناظر صحنه ھای بلوا و چور بودم 

يد ، در بين کند که وی را نزد قاضی شھر ببر دھد و امر می رسد امر دستگيری ميرزا قربان را می خبر به لويناب می

گيرد و به  توسط يک شخص ناشناس و مجھول الھويه به تبرزين مورد حمله قرار می» قربانعلی«راه محکمه ، ميرزا 

تا اکنون با داشتن لوحه سنگ سفيد » یپيردکن« پيرغالمعلی شاه ۀدر تکي» قربان«محل دفن ميرزا . رسد  شھادت می

  .استايستاده موجود می باشد و داستان کشته شدنش به شعر بروی لوحه سنگ مزارش با تاريخ شھادت حک 

بنيانگذار شھر باستانی قندھار » احمد شاه ابدالی«که زمينش به ھدايت و فرمان » پيردکنی «ۀ تکي:ست نجايسف اجای تا

نام صابرشاه کابلی تمليک گرديده و صابر شاه کابلی که در تاج گذاری احمد شابابا ، با ه جريب ب» ۶٠ «ۀبه مساح

مرشدش که ھمان پيرغالمعلی شاه » پير دکنی«ی دارد ؛ به ئحيث سمبول تاج پادشاھی نقش واال ٔنصب خوشه گندم من

 .نده  اش وقف می نمايد ي آۀمی باشد  برای بست دربار روحانيت و مقبر

لی به اثر جنگھای دوران مقاومت نا گرديده ، ون محل بآاشاره نموده که شامی و مسجد در » ھوتک«ناب که ج طوری

ًو بعدا ھم  از بی توجھی حکومت ھای پاتک ساالر و . نه از مسجد و نه ھم از سرسبزی آن محل اثری ديده می شود 

 . است مبدل گشته زبالدانی کثافات شھریووری خاکروبه آپوشالی به مخروبه و محل جمع 

چندان دور در زمان ھای ن» غالمعلی شاه« پيرۀمحوطموضوع اضافه گوئی نخواھد بود اگر از سيمای تصويری قبلی 

 ۀ  شھر قندھار مقابل دروازۀدر قسمت  بيرونی  قلع» پيردکنی «ۀتکي . تقديم بدارم خواننگان عزيز خدمتتفصيلی 

گالب ھای جنگ خانمانسوز دارای خيابان ھای پياده رو که به بته ھای گل  هتوپخانه موقعيت دارد  که قبل از پنج دھ

  ، ارغوان زرد ، بته ھای چنبيلی زرد وسفيد که بوی عطرش در بھار سال از مسافات دور به نرنگی ، بته ھای نستر
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ستانی افزوده بود عالوه درخت ھای تاخوم ، توت و صبر به سرسبزی اين پارک قبره رسيد ، تزئين شده بود ب مشام می

 عالوه هازی به عمق و مساحت استندرد حفر و اعمار شده بود ب ببآو در يک کنج تکيه به جوار شامی و مسجد حوض 

 . آب نوشيدنی هچا

خصوصی برای سرسبزی شھر ه بياری بآ ۀسيس قندھار شبکأش برای شھر نو تتوسط معماران» د شاه ابدالیاحم«

به اساس سھم  شھربياریآ کۀاز ھمين شب» پيردکنی «   ۀن بود که حوض تکيي شھر تعيۀقابسيس و اعمار نموده بود و حأت

 .ر می شد آب پحقابه اش

 هن توجآکبير جھت بازسازی مجدد » احمد شاه بابا «  تاريخی و يادگار ۀاين نشانبه  یولؤسفانه که ھيچ مرجع مسأمت

 .د نمی کن

د شاه قلعه تاريخی شھر که معماری خاصی داشت و ظاھرشاه و داؤکه در زمان حکومت فاسد و پوسيده ھمان طوری

 مرکز شھر توسط سرداران  مستبد و خودخواه  و ق چھارسوۀ قلعآن از  وسعت بخشيدن شھر تخريب شد و قبلۀبه بھان

 .بی دانش تخريب گرديد 

 . بزرگی بود بر صنعت جھانگردی و توريزم شھر باستانی قندھار ۀاين يک ضرب

 چوک توپخانه توسط نويسنده  محترم ۀدر کوچ» قربان « ن روشنی انداخت محل بودوباش ميرزا آوم که بايد برنقطه س

 قبرشاه ۀ به کوچًابعده می نويسند که نام اين کوچه ک ح می باشد از ايني صحًتذکار داده شده کامال» وتک صاحب ھ« 

از فوت   قبرشاه از ھمان اول بعدۀشتباه کرده باشد ، چراکه کوچده در مورد ايسنر نام شده به نظرم نويتغي» احمدشابابا «

و کوچه . مسمی به کوچه قبرشاه توسط مردم نامگذاری شده و تا ھنوز به ھمان نام شھرت دارد » احمدشابابا « و دفن 

 . ممکن صد متر به طرف غرب بازار موقعيت دارد ۀ قبرشاه به فاصلۀچوک توپخانه از کوچ

داخل قلعه موقعيت دارد که اين ه  توپخانه بۀ در بين دروازه عيدگاه و درواز، توپخانهرگانخبو رخين ؤ مۀنظر به گفت

ن نزديک به ديوار قلعه محل آحيث کارخانه برای ساختن توپ و لوازم حربی بنا شده بود و در يک کنج  محل من

اين محل که ربع شھر قندھار در سمی گرديده ، نام توپخانه مه  شھر بقسمت اين ًءاروت خانه و باروت سازی بوده بناب

گيرد تنھا پارسی زبانان زيست ندارند بل پشتو زبانان و پارسی زبانان که از اقوام مختلف متشکل ھستند  را در بر می

در بين پارسی زبانان قندھار يک . در پھلوی ھمديگر برادر وار زيسته اند و در غم و شادی ھمديگر شريک ھستند 

مگر با از بين . بازی سازی بوده تشآيشه اين خانواده باروت سازی و پنام فاميل باروت سازان شھرت دارند که ه بفاميل 

. بازی سازی ھم از صف افتخارات بيشه وری ما نابود گرديد تشآنھا صنعت باروت سازی و آرفتن  بزرگان واستادان 

ر محتوای تاريخی به نشر سپرده شده ولی کتاب و مقاالت پ رخين محترم چند رساله ،ؤدر مورد شھر باستانی قندھار م

 ادهطور مشخص شرح ده با آنھم زوايای مشخص  کرونولوژی  و مھندسی جغرافيائی ، تاريخی شھر و باشندگان آن ب

رزومندم اين مختصر ممد نبشته ھای آ. گردد  خبره ضرورت مبرم احساس میاھل رخين و ؤنشده که به سعی و تالش م

 .شده باشد » ھوتک صاحب«خی جناب تاري

» کابل ناتھه«حسين شاه خان در سايت الکترونی ٔ تاريخجه شھر قندھار مقاله مفصلی توسط پوھاند ميرۀدر بار: ياداشت 

  . استنشر گرديده

 .و فردای بھتر وطندارانم وطن زادی آبه اميد 

٢/٢٨/٢٠١٧ 

 

 


