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 زاویة االفغانیه 
 
 

 په القدس کي د افغانانو څلورسوه کلنه خانقاه()
 

  

 لومړۍ برخه 
  
  

 لیکوال 
 محمد معصوم هوتک 

 
 

 آټاوا ــ کاناډا 
 ع ۲۰۲۲

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 
  

ع کال چي مي د " کندهاري وروڼه" په نامه خپل کتاب کیښ، د موادو د راغونډولو پر وخت مي د عالمه  ۲۰۰۶په  
ع( په آثارو کي دده یوه سفرنامه چي " سیاحت سه قطعه روی زمین" نومېږي، د ۱۹۳۳ــ    ۱۸۶۵محمود طرزي )

یه افغانی" یادونه هم تر نظر تېره سوه او پخپل دوهم وار له پاره ولوستله او په هغې کي مي د" زاویه افغانی" ، " تک 
  مخ(کي مي هم اشاره ورته وکړه.۱۳۵تر لیک الندي کتاب ) 

ع(  ۲۰۲۲تر دې وروسته مي هر وخت تلوسه وه چي ددې زاویې )خانقاه( په باب نور څه هم الس ته راوړم. سږکال )
سید احمد موسی حج عمرې ته د سفر پر مهال له بیت المقدس څخه پیغام راولېږه چي "  زما تېروني دوست الحاج  

زاویة االفغاني" اوس هم فعالیت لري او دی ورغلی وو. په جواب کي مي د نورو معلوماتو د ترالسه کولو سپارښتنه 
و لړ معلومات او عکسونه د ورته وکړه. ده هم سمدستي د خانقاه له شیخ او نورو مسئولینو سره تر کتني وروسته ی 

   وتساپ له الري راولېږل. دده معلوماتو او زما نورو یاداښتو دغه ستاسي مخ ته پرته رساله وزېږوله.
ځان تره کی پښتون بولي. د زاویې زیاتره غړي  د زاویة االفغانیه د شیخانو کورنۍ ټول افغانان دي او اوسنی شیخ ئې  

معرفي کوي خو د وروستیو نسلو ژبه، نومونه، دود دستور، جامې او نور هر څه د نورو مهاجرینو     هم ځانونه افغانان
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په شان د هماغه محیط تر اغېزې الندي او له ځایي خلکو سره د خېښیو له اسیته بدل سوي او د چا خبره عربي سوي  
   د شاباسۍ ځای ئې دادئ چي تر درې څلور سوه کلونو وروسته ال هم ځانونه پښتانه او افغانان بولي.دي، خو 

  زما ددغه وړوکي زیار لوستنه گټوره تمامه سي.  زه هیله من یم چي ددې رسالې ښاغلو لوستونکو ته به
 

 آټاوا ــ کاناډا 
 ع۲۰۲۲اکتوبر  ۲۵

  قدس شریف
 

امه دهخدا کې کښلي دي چي قُدس د لویدیځ اردن له ښارو څخه یو ښار دئ. دا ښار د یهودو، مسیحیانو او په لغتن
د شنو     مسلمانانو په نظر مقدس او د درناوي وړ ښار دئ چي د" یافه" په جنوب ختیځ کي د پنځوسو میلو په فاصله

ه ښار کي واقع ده. ویل کېږي چي دا ښار  تپو پر سر پروت دئ. د مسلمانانو لومړۍ قبله ) مسجد اقصی( په دغ
وه چي د یوروشلیم     د کنعانیانو یوه طایفه   یبوسیان)یبوسیانو چي یو کنعاني ملت وو، ودان کړ او "یوریشلیم" ئې وباله.  

ښار په غرنیو سیمو کي اوسېدل. )دهخدا( ویل کېږي چي ددې ځای اصلي اوسېدونکي د عربستان لومړني عرب  
  (وسته د کنعانیانو په نامه مشهور سول.قبایل ول چي ور

  له هغې زمانې څخه دا ښار د عبادت مرکز او د ټولو ابراهیمي ادیانو په نزد د احترام وړ ښار دئ.
ته د خلیفه  د خالفت په وخت کي د شاماتو حکمران ابوعبیده جراح    رض اسالمي تاریخ راته وایي چي د حضرت عمر

)د بیت المقدس نوم باید د فتح له پاره تیاری ونیسي.    له خوا یو لیک ولېږل سو او ورته امر وسو چي د بیت المقدس
د میم په زور )فتحه( او د دال په زېر )کسره( تلفظ سي. د میم په پېښ )ضمه( او د دال په تشدید تلفظ ئې غلط مشهور 

کو ته لیک واستاوه او په هغه کي ورته ولیکل چي یا د اسالم دین ومني یا جزیه ابوعبیده د بیت المقدس اوسېدون(دئ.
)ایلیا د بیت المقدس یو بل ورکولو ته غاړه کښېږدي. که دا دوه کاره نه کوي نو جگړې ته دي تیاری ونیسي. د ایلیا  

کړه.د ښار دېوالو له رسېدلو  اوسېدونکو دا غوښتنه و نه منله او ابوعبیده هغه لور ته لښکرکشي ونوم دئ ) دهخدا(
سره سم سخته جگړه ونښتله او ډېر دوام ئې وکړ.په پای کي د ایلیا لښکریانو ابوعبیده ته د سولي پیغام واستاوه او د  
سولي له پاره دوهم خلیفه پخپله شام ته ورغئ او د بیت المقدس خلکو جزیه ومنله او ښار ئې مسلمانانو ته تسلیم کړ.د 

  پړه فتح د هجرت په شپاړسم کال کي پېښه سوې ده.بیت المقدس بش 
ع کال کي القدس ونیاوه، خو صالح الدین  ۱۰۹۹صلیبي جنگونه په همدې ښار کي پېښ سوي دي او صلیبیانو په  

( په  ۱۱۹۳ــ    ۱۱۳۷ایوبي   ) ونیو.  ۱۱۸۷ع  بیرته  کال  د  )ع  جنگونه  له  ۱۲۹۱ــ    ۱۰۹۵صلیبي  ترمنځ  کلونو  ع 
سیمو د بیرته تر السه کولو په نیت د اروپایي واکمنانو له خوا د پاپ په غوښتنه پیل سوي مسلمانانو څخه د مقدسو  

ول. صالح الدین ابوالمظفر یوسف ایوبي د مصر او سوریې لومړنی سلطان او د ایوبیانو د دولت بنسټ ایښوونکی 
او عراق باندي واکمني   ع پوري ئې پر مصر، سوریې۱۲۶۰ع څخه تر  ۱۱۷۱وو. ایوبیان په خټه کردان ول او له  

ع کال د حطین په جگړه کي صلیبیانو ته سخته ماته ورکړه. حطین په فلسطین کي  ۱۱۸۷کوله. صالح الدین ایوبي په  
ع کال وروسته د تُرکانو په الس کي او د استانبول تر مستقیمي ادارې  ۱۵۱۷ددې ښار تصرف له  (د یوه کلي نوم دئ.

ع( وروسته ددې ښار ډېري برخي د اسرائیلو له خوا  ۱۹۴۹ــ    ۱۹۴۷جگړې )  الندي وو. د عربو او اسرائیلو تر
ونیول سوې او پایتخت ئې ورته رانقل کړچي اوس ئې موږ د تل ابیب په نامه پېژنو.د تل ابیب ښار رسمي نوم تل  

  ابیب ــ یافه دئ چي په حقیقت کي د تل ابیب او یافه په نومو د دوو ښارونو څخه اخیستل سوی دئ.
 

  یافه ــ جافه
 

  ۱۹۴۸ښار تر میالد څورلس سوه کاله پخواد کنعانیانو له خوا تاسیس سوی وو. د عربو او اسرائیلو ترمنځ د     یافه
ع کال راهیسي د تل  ۱۹۵۰او اقتصادي مرکز وو چي د جنگ پخوا دا ښار د فلسطین عربي ښار او سیاسي،فرهنگي 

ابیب په حوزه کي شامل ښار دئ او له تل ابیب ښار څخه ئې واټن څه دپاسه شپږ کیلومتره کېږي. وگړي ئې یهودیان،  
  مسیحیان او مسلمانان دي. بیت المقدس د یافا د ختیځ په پنځه شپېته کیلومتري کي پروت دئ.

 

  خانقاه
 

په غیاث اللغات کې خانقاه ) د نون په زَور( د مشایخو او دروېشانو د استوگني ځای بللی دئ او زیاته کړې ئې ده چي 
  دا کلمه د " خانگاه" ُمعَّربه بڼه ده. د فارس خلک ئې د نون په سکون هم تلفظ کوي.

قول راوړی دئ او ورپسې ئې خورا اوږده څېړنه کړې  په لغتنامه دهخدا کي ئې د خانقاه په باب د غیاث اللغات نقل  
ده چي یوه برخه به ئې دلته په آزاده توگه د عباراتو په یوڅه بدلون پښتو ته راواړوم او خپل معروضات به هم پر  

  :  زیات کاندم
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، استانه  خانقاه هغه ځای دئ چي دروېشان او مشایخ پکښې اوسي او عبادت پکښې کوي. صومعه ، عبادتگاه ، تکیه  
  ، زاویه او رباط ئې هم بولي. جمع ئې " خوانق، خانقاهات" ده.

خانقاه د ځینو څېړونکو په نظر د فارسي ژبي کلمه ده او اصل ئې " خونگاه" ده . خونگاه هغه ځای ته ویل کېده چي  
ته وایي. ویل کېږي چي د دغه راز استوگنځیو  سلطان به مړۍ پکښې خوړله. خو نن خانقاه د صوفیانو استوگنځي  

  ۱۱۳۷تر شپږمي هجري پېړۍ پخوا نه لرو او لومړنۍ خانقاه په مصر کي د سلطان صالح الدین یوسف )   څرک موږ
ع ( په زمانه کي جوړه سوه. دغه سلطان د خانقاه پر ودانولو سربېره د سالکانو له پاره ټاکلې اندازه خواړه  ۱۱۹۳ــ  

  رڅ او څوری هم وټاکه.او د الري خ
ځیني نور څېړونکي بیا د خانقاه جوړېدل څلرمي هجري پېړۍ ته غځوي او وایي چي د عبادت له پاره لومړۍ خانقاه  
دیوه اصحابي چي زید بن صوحان بن صرة نومېده،په الس جوړه سوه . ده د بصرې ځیني خلک ولیدل چي نه ئې  

ټه وټه درلوده، خو د حق سبحان عزوجل عبادت ته ئې ژوند وقف کړی  کوم تجارت او زراعت درلود او نه ئې بله گ
وو او په آرام زړه او خیال ئې د محبوب ازلي پرستش کاوه. ده د دغو کسانو له پاره یو کور وټاکه او د خوړو د  

  انتظام سرښته ئې ورته وکړه.
چي د بیت المقدس په " رمله"کي    یو روایت داسي هم سته چي په اسالمي عصر کي لومړۍ خانقاه هغه زاویه وه

  جوړه سوې وه.
ویل کېږي چي حضرت معاویه به په عراق کي خپلو امراوو او په تېره بیا زیاد ته امر کاوه چي " ابن سبیل، فقیران 

  او ذوی الحاجة" ته مرستي ورسوي .
د او رواج د اسالم د مقدس دین تر د خانقاه تاسیس او د مساکینو او متصوفینو د راغونډېدلو د ځای په توگه د هغې دو

د آنحضرت د زمانې له " صفه" سره ورته والی     راتگ څو پېړۍ وروسته منځ ته راغلی دئ، خو دا دود او دستور
لري. صفه هغه ځای وو چي بېوزله صحابه کرام به پکښې راغونډېدل. که به داسي یو څوک مدینې ته راغئ چي  

   آشنا او ټاټوبی نه درلود، صفې ته به والړ او هورې به ئې واړول. هلته به ئې د استوگني ځای،دوست ،
د خانقاوو په جوړېدو کي څو گټي پرتې وي. لومړی دا چي د بېوزالنو له پاره د استوگني ټاټوبی وو. بل دا چي د    

و په ظاهر او باطن متصوفینو د اجتماع او عباداتو مرکز وو. دوی به په خانقاه کي مشترک عبادتونه، مجلسونه کول ا
کي به ئې دغه ځای د یو بل له پاره د اتحاد او اتفاق مرکز گڼل کېده. په خانقاه کي به ئې ترمنځ مینه، محبت او قلبي  

  اړېکي سره ټینگېدل . ددوی دغه صمیمیت او قلبي نزدېکت به پر نورو وگړو هم مثبته اغېزه ښندله.
ئې پردېسان او    ډله  په خانقاوو کي اوسېدونکي دوه رازه خلک وي. یوهخانقاه ځان ته ټاکلي اصول لرل اولري یې .

بله ئې همېشني استوگن )مقیم( دي. صوفیانو چي به په سفر ووتل، هڅه به ئې کوله چي خانقاوو ته تر لمر لوېدو  
رینو سره روغبړ دمخه ځان ورسوي. خانقاه ته له رسېدلو سره سم به ئې دوه رکعته نفل ادا کړل او بیا به ئې له حاض

کاوه. معموال به ئې د مقیمو کسانو له خوا تر مړۍ راوړلو دمخه خبري نه کولې. که به چا ونه پوښتل ، څه به ئې نه 
ویل. په خانقاه کي به ئې تر درو ورځو تېرولو دمخه له هغه ځایه تر هغو پوري دباندي نه وتل چي د سفر له ستړیاوو 

وندلی نه وو او د مشایخو د لیدلو کتلو له پاره به آماده سوي نه ول. له خانقاه څخه  څخه به ئې د باطن حاالت آرام م
به د دغه ځای د مسئولینو له اجازې پرته نه وتل. نوو راتلونکو ته به د خانقاه خادم الزم خدمات برابرول. که به نوي  

رت په سترگه نه کتل او له خانقاه څخه  راغلي کسان د صوفیانو له رسم و رواج سره نااشنا ول، خادم به ورته د حقا
به ئې نه منع کول. خانقاه ته که به داسي کسان راغلل چي ددې مقام صالحیت به ئې نه درلود، خادم به تر مړۍ  

  ورکولو وروسته په ښه خوله جوابول.
  . ایران او ځینو عربي هیوادو کي ځیني سیمي او کلي هم د خانقاه په نامه یادېږي  په افغانستان

  
  زاویة االفغانیه

  ) په یافه کي افغاني خانقاه(
 

دعثماني امپراتورۍ پر وخت یافه د نړۍ د ډېرو هیوادو د زایرینو، صوفیانو، دروېشانو او پردېسانو د ورتگ شاهده 
" جوړ سوي ول او په هغو کي به د پردېسانو او زایرینو وه. ددغو پردېسانو له پاره بېالبېلي " زاویې" یا " رباطونه

زاویه په لغت کي کونج ته وایي او په اصطالح کي )له پاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي او د استوگني کوټې مهیا وې.  
  (خانقاه، تکیه خانې، رباط او استانې ته ویل کېږي.

رائیلو له خوا ددې سیمي تر اشغال پخوا دلته د اسالمي  هري زاویې به یو مشر او څو خادمان درلودل. وایي چي د اس 
له دغو زاویو څخه یوه زاویه     نړۍ د مختلفو اقوامو په نامه څه دپاسه څلوېښت زاویې وداني وې." زاویة االفغانیه" 

   ع کال( پوري فعاله ده.۲۰۲۲)خانقاه( ده چي تر اوسه ) 
هـ( سنه  ۱۰۴۳ي، خو د هغې پر موجوده ډبرینه لوحه باندي ئې )  ددې زاویې تېر تاریخ او حاالت موږ ته معلوم نه د

ع کال سره برابر دئ. پر دغه  ۱۶۳۳دوه واره ) الندي ـ باندي(کښلې ده او گویا دا ئې د تأسیس کال دئ. دا کال له  
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

  ۱۶۲۳وخت د عثماني امپراتورۍ اووه لسم پاچا څلرم سلطان مراد د واک پر تخت ناست وو. دده د پاچهۍ دوره )  
  ع( کلونه ول. په دې حساب نو د زاویة االفغانیه د تاسیس کال د څلرم سلطان مراد د پاچهۍ لسم کال وو.۱۶۴۰ــ 

سلطان مراد د عثماني امپراتورۍ په واکمنانو کي یو مقتدر سلطان او خلیفه وو چي د " صاحبقران فاتح بغداد غازي"  
، ایروان، تبرېز، بغداد او بین النهرین فتح سول او صفویانو ته ئې لقب ئې درلود. دده په وخت کي قفقاز، آذربایجان

دوه واره ماتې ورکړه. یوولس کلن وو چي پاچا سو. لکه وړاندي چي مو وویل د موجودو اسنادو او مدارکو او زاویې  
  د مدخل پر سر باندي د اوسنۍ لوحې له مخي "زاویة االفغانیه" دده د سلطنت پر وخت تاسیس سوې وه.

  

 
  

هذه زاویة موالنا و سیدنا قطب العارفین و     د ډبریني لوحې په منځ کي ئې کښلي دي :" بسم هللا الرحمن الرحیم .
   ".۱۰۴۳سلطان االولیاء اجمعین الشیخ عبدالقادر الجیالنی قدس هللا العزیز. سنه 

د زاویې د شیخانو طریقه غوث االعظم شیخ عبدالقادر جیالني ته منسوبه د اوسنۍ لوحې له مخي ویالی سو چي  
  طریقه وه.

زاویة االفغانیه په اووه لسمه پېړۍ کي له سره بیا ودانه او پراخه سوه او د هغه وخت د القدس د والي له خوا د هغو  
ه اوسنیو شیخانو سره هغه فرمان  حجاجو او زایرینو له پاره وقف سوه چي له افغانستان څخه به ورتلل. د زاویې ل

یو ) سته چي د افغاني حجاجو له پاره ئې د سړي پر سر د ورځي دوه رطله ډوډۍ او زیتون غوړي حواله سوي ول.
  (رطل له تقریباً نیم کیلوگرام سره برابر دئ.

 نوربیا 
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