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محمد معصوم هوتک

د
"صدراعظم سید نورمحمد شاه پښینی کندهاری"
تکمله
دوهمه ِ
د سید نورمحمد شاه او د هغه د وروڼو کورونه د احمدشاهي کندهار د برو شاه برج ته نزدې پراته
ول .برو شاه برج د ښار په شمال ختیڅ کونج کي واقع وو .د شاه برج مخامخ ته د حضرتجي بابا
زیارت دئ.
د سید نورمحمد شاه د کورنۍ دغه کورونه د امیر محمد اعظم خان د پاچهۍ پر وخت د سید د نور
جایداد په گډون ضبط سوي ول .هنري والټر بیلیو د بایزید بسطامي زیارت ته د سید نورمحمد شاه
د ورتگ او د امیر محمد اعظم خان قبر ته د سید دوعا کولوپه بیان کي کښلي دي" :سید دده ( محمد
اعظم خان) د مخالف گوندد پلوي په توگه د دغه غاصب له السه ډېر زیات زجرونه ولیدل او په
کندهار کي ئې ټول جایداد چي وایي پنځوس زره روپۍ ارزښت ئې درلود ،ضبط سو .خو ده له دې
موقع څخه استفاده وکړه او د[متوفی] روح ته ئې د مغفرت دوعاوي وکړې"1.
د امیر شیر علیخان په پاچهي کي دا جایدادونه بیرته سید ته مسترد خو د امیر عبدالرحمن په پاچهي
کي دوهم وار دولتي ملکیت وگرځېد.
په  ۱۳۱۰ش = ۱۹۳۱ع کال کي د ځینو ناعاقبت اندیشیو په لړ کي د احمد شاهي عصر د معمارۍ
یوه شاهکاره وداني ،د کندهار ښار د مرکزي چوک چارسو وداني د وزیرمحمد گل خان مومند په
حکم ونړول سوه .د چارسو پر سر د کوټوالۍ دفتر او د هغه څنگ ته بندیخانه (محبس) هم ور سره
تخریب سول.د نوي محبس له پاره د سید نور محمد شاه له دغو ضبط سویو کورونو څخه کار
واخیستل سو او بندیخانه ورته رانقل سوه  .2دغه کورونه وروسته په ښار کي د نووو سړکانو او
الرو په جوړولو سره له منځه والړل او اوس پر دغه سیمه باندي د احمدشاهي جادې لویه الر تېره
سوې ده.

 1وگ From the Indus to the Tigris :ـ ۳۹۵مخ
 2وگ :رشاد ،عبدالشکور ،د کندهار یاداښتونه ـ  ۲۳۵ /۱مخ

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

