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 زاویة االفغانیه 
 
 

 )په القدس کي د افغانانو څلورسوه کلنه خانقاه(
 

  

 برخه   دوهمه
  
  

 لیکوال 
 

 محمد معصوم هوتک 
 
 

 آټاوا ــ کاناډا 
 
 ع ۲۰۲۲

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 رسوله الکریم نحمده و نصلی علی 
  

  د فرمان متن : " قدوة االماجد واالعیان متسلمنا بالقدس الشریف حاال مصطفی اغا َزیّد مجَده  
بعدالتحیة والتسلیم تحیط علماً هو اننا ابتغا لوجه هللا تعاال و عمالً بأحادیث سیدنا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قد انعمنا 

علی رافعین مرسومنا هذا دراویش االفغان سلیمانی کابلیه القاطنین فی مدرسة القادریه  برطلین خبزوا و قین زیت یومی  
بالقدس الشریف فنبا علی ذلک اصدرنا لکم مرسومنا هذا علی یدهم فالمراد بوقوفکم علیه تدفعوا لهم الرطلین خبزوا و 

  و اعتمدوه غایة االعتمادقین زیت یومی و تکون جاریه من غیراالنقطاع الی ماشاء هللا تعالی اعلموا 
  ۱۲۲۴فی ...  

  امیر الحاج یوسف والی ...." 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hotak_m_zawya_afghanya2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hotak_m_zawya_afghanya2.pdf


  

 

 5تر 2 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

 

 
  

د رباط افغاني په باب وروستۍ )په مکه معظمه کي د رباط افغاني تاسیس هم د همدغو زاویو د لړۍ یوه کړۍ ده.  
ع کال خپره  ۲۰۰۱خبري زما د هغي لیکني یوه برخه ده چي د " رباط افغاني هم خرڅ سو" تر نامه الندي مي په  

  کړې ده. ) م.هـ(
. دا ودانۍ د لوی    ورباط افغاني د دوه نیمو سوو کالو راهیسي د حج په موسم کي د بې وزلو افغاني حاجیانو ټاټوبی و

  "حاجی خانه" سر بېره د" رباط افغاني" احمدشاه بابا په امر و سپارښتنه جوړه سوې وه چي په تاریخي متونو کي پر 
په نومو هم یاده سوې ده . عالمه عبد الحی حبیبي د افغانستان په تاریخي پېښلیک کي د " سلیماني کاروانسرای" او  

په مکه کي د افغاني حاجیانو له پاره "  ق کال د پېښو په ترڅ کي د دغي ودانۍ نامه ته داسي اشاره لري :    ۱۱۷۰
سلیماني کاروانسرای د احمدشاه په امر حاجي عبدالکریم بارکزي او حاجي محراب خان نورزي جوړ کئ . )ربیع  

احمدشاه بابا  وگ : غبار ـ  )غه خبره تاییدوي .  غبار او ډاکټر گنداسنگه هم دمیر غالم محمد  " .  ق  ۱۱۷۰االول غره  
  (ش کابل ۱۳۶۶مخ   ۴۴۹دراني احمدشاه ـــ گنداسنگهـ ــ ش کابل  ۱۳۲۲چاپ  ۱۷۴صفحه    –افغان 

په    خان سردار محمد داودد  دا رباط یا حاجي خانه د اعلیحضرت نادرشاه په پاچهۍ کي له سره بیا ترمیم سوه او   
ال( له خپلي شخصي  ُ  جمهوریت کي د کندهار یوه دیانت پېشه سوداگر مرحوم حاجي مال عبدالحق )مشهور په حاجي م 
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پانگي څخه ښه زیاتي پیسې د دغه رباط په ودانولو او ترمیمولو ولگولې . د رباط افغاني د پخواني شکل و جوړښت  
د یوه سرای  ع کال کي دغه ودانۍ ولیدله،  ۲۰۰۱ا چي په  مسوی نه یم خو     پر لیکلو مدارکو پېښ)م.هـ(په باب زه  

   څو خوني پرتې وې . ئې)تنگاچه( وه او شا ته    شکل ئې درلود په منځ کي یوه صفه
لوی احمد شاه بابا د پاني پت تر جگړې وروسته عثماني پاچا سلطان مصطفی ثالث ته په اوږده لیک کي د خپل  )

توحاتو په باب معلومات ورکړي دي او د لیک په پای کي ئې په مدینه منوره کي  جلوس او په هندوستان کي د خپلو ف
وگ     ځني کړې ده خو دې غوښتني ئې د عمل جامه وا نه غوستله.   ئې پخپل لگښت د یوه مسجد د ودانولو غوښتنه هم

، دانش  ۸۳ی، صفحه  غالم جیالنی جالل   : نامه احمد شاه بابا بنام سلطان مصطفی ثالث عثمانی ــ تعلیق و تحشیه
   (هـ ش۱۳۸۳ټولنه، طبع دوم، 

  
  د زاویة االفغانیه په اوسنۍ ودانۍ کي یو منار او څو نور تاسیسات د عثماني زمانې له وختو سالم پاته دي. 

لکه مخکي چي مو هم وویل دا زاویه د خپل تاسیس په لومړي سر کي د " مدرسة القادریه"،" زاویة القادریه" او 
"زاویة االفغانیه " په نومونو جوړه سوې وه او ویل کېږي چي زیات و کم دوې پېړۍ د همدې طریقې پیروانو ئې د 
سرښتې چاري پر مخ وهلې. تر دوهم ترمیم وروسته ئې د شیخانو طریقه شاذلیه ته اوښتې ده چي وروسته به پر  

   صه ده.وږغېږم، خو د زاویې دروازه د ټولو طریقو د پیروانو پر مخ خال
ددې زاویې د تېر حال په باب کوم اسناد او مدارک په الس کي نسته خو د تاسیس تر زمانې یو سل و شپږ اویا کاله  

ق    ۱۲۲۴هـ ق کال صادر سوی دئ.  ۱۲۲۴وروسته د زوایې له اوسنیو مشرانو سره همدغه یو فرمان سته چي په  
  ع کال سره برابر دئ.۱۸۰۹کال له  

د زاویة االفغانیه اوسنی موقعیت د القدس د زاړه ښار د مسلمان نشینو په برخه کي د حرم الشریف شمالي لوري ته 
په "برقوق کوڅه" کي ښوول سوی دئ. دا کوڅه د سلطان برقوق نامه ته منسوبه ده.سلطان الظاهر سیف الدین برقوق  

ع( او  ۱۳۸۹ــ  ۱۳۸۲وه واره سلطنت دوره ئې ) په مصر کي "مملوک برجی" د کورنۍ لومړی سلطان وو چي د د
ع( ښوول سوې ده. د اوسنۍ وانۍ دروازه له مځکي څخه درې زینې لوړه د یوه شیشک )طاق( په ۱۳۹۹ــ  ۱۳۹۰)  

منځ کي والړه ده. دواړو خواوو ته ئې د ډبرو چوکۍ پرتې دي او پر سر ئې پر یوه ډبره باندي د زاویې نوم او د  
وی دئ. په زاویه کي دننه مسجد، د اوسېدلو او تدریس کوټې، دفتر او نور لوازم سته چي ټول  تاسیس کال کیندل س

ق کال راهیسي د افغاني زایرینو له پاره وقف سوي ول او اوس ئې هم تََوال د یوې افغاني  ۱۲۲۴تاسیسات ئې له  
  االصله کورنۍ په الس کي ده چي وروسته به پر وږغېږم.
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ع( د سلطنت دوهم کال دئ.  ۱۸۳۹ــ    ۱۸۰۸دپورتني فرمان د صدور کال د عثماني امپراتور دوهم سلطان محمود ) 
ع( او په هغې کي د آل  ۱۸۱۱ددغه سلطان له مهمو کارنامو څخه په حجاز کي د آل سعود له سلطان سره جگړه )  

حجاز باندي د عثماني امپراتورۍ بیا ټینگول دي. ددې سعود د لومړني دولت ) امارت درعیه( ته خاتمه ورکول او پر  
  جنگونو په باب به لږ څه په تفصیل وږغېږم. ښایي د لوستونکو په درد به وخوري.

ع کال محمد بن سعود د عربستان په ټاپو وزمه کي خپل امارت تاسیس کړ او د امارت  ۱۷۴۴هـ ق =  ۱۱۵۷په  
   پایتخت ئې "درعیه" وټاکه.

ع څخه تر  ۱۷۴۴له     سعودي عربستان کي د ریاض په شمال لویدیځ کي د یوه پخواني ښار نوم دئ چي  : په   ِدرعیه)
ع کال د ابراهیم محمد علي پاشا په الس  ۱۸۱۸ع پوري د آل سعود د کورنۍ لومړنی پایتخت وو، دا ښار په  ۱۸۱۸

  وران سو. ) ویکیپیډیا(
هـ ق =  ۱۲۳۳دا دولت د سعودي عربستان لومړنی دولت وو چي د" امارت درعیه" په نامه بلل سوی دئ او تر  

  ع پوري دوام وکړ.۱۸۱۸
ع  ۱۷۴۵  هـ ق =۱۱۵۹له دې دولت سره یوې نوي راپیدا سوي فرقې چي وروسته د وهابیانو په نامه وبلله سوه په  

  ي تاداو کښېښوو.کي اتحاد وکړ او د آل سعود دولت ته ئې مذهب
ع کال په نجد کي زېږېدلی وو. پالر ئې  ۱۷۰۳هـ ق =  ۱۱۱۵ددې فرقې بنسټ ایښوونکی محمد بن عبدالوهاب په  

حنبلي مذهبه وو. ده په دمشق، بغداد او بصره کي تحصیل وکړ. تر تحصیل وروسته ئې په ځینو مسایلو په تېره بیا د 
  ه خپله الر بېله کړه او د خپلو عقایدو مخالفان ئې مشرکان وبلل.توحید په مسئله کي له اهل سنت والجماعت څخ

محمد بن عبدالوهاب په لومړي سر کي د اهل سنت علماوو د عکس العمل له بېري خپل عقاید په ډاگه نه کړل خو کله 
اکمنۍ  ع کال درعیې ته سفر وکړ او ددې سیمي له واکمن ابن سعود سره ئې اتحاد وکړ، نو ددې و۱۷۴۵چي ئې په  

   سیاسي مالتړ ورته د خپلو تعلیماتو د خپرېدلو له پاره مناسبه فضا منځ ته راوړه.
د آل سعود دې محلي واکمنۍ او له دې نوي فرقې سره د هغوی اتحاد عثماني امپراتورۍ چي حجاز ئې تر واکمنۍ 

عثماني سلطانانو په نظر  ع کال پوري د۱۸۰۳هـ ق = ۱۲۱۸الندي سیمه وه، د خطر زنگونه وشرنگول. دا مسئله د
یوه سیمه ییزه ستونزه وه او څرنگه چي عثماني امپراتوري په دغه وخت کي له یو شمېر بهرنیو مشکالتو سره مخامخ  

ع کلونو کي د آل سعود او وهابیانو بریدونه  ۱۸۰۵ــ    ۱۸۰۳وه، دې خطر ته ئې ډېر اهمیت نه ورکاوه. خو کله چي په  
ي ورسېدل، عثماني سلطانانو ددوی سیاسي اهداف جدي وگڼل او په دغه سیمه کي ئې  تر طائف، مکې او مدینې پور

د مصر والي محمد علي پاشا ) ــ (    د خپل حضور له پاره حیاتي خطر وباله. ددې خطر د لیري کولو له پاره ئې
لت او د هغه  ع کال پوري وتوانېد چي د آل سعود دغه لومړنی دو۱۸۱۸ع کال څخه تر  ۱۸۱۱وټاکه. نوموړی له  

  مالتړي وهابیان له درعیې څخه وشړي او حرمین شریفین د هغوی له السه وباسي.
" تر نامه الندي په Sufism in Jerusalemع کال کي خپل مشاهدات د" ۲۰۱۸د" زاویة االفغانیه" یوه مشاهد په  

  اړوم. یوه لیکنه کي په انگرېزي ژبه خپاره کړي دي چي لنډیز ئې دلته پښتو ته را 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 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

 

ددې پنځه سوه کلني زړې زاویې معمارۍ ته که څوک الندي باندي وگوري نو د چا په ذهن کي د صوفیانه افکارو 
یاد را ژوندي کوي. د زاویې د غولي په منځ کي له یوې ښکلي فوارې څخه اوبه راغورځي او شاوخوا ئې د خوشبویو 

دي. د غولي جنوبي او لویدیځ لور ته د زیارت کوونکو او گالبو بوټي، د زیتون درختي او د گالنو نور بوټي شنه  
صوفیانو د استوگني له پاره یوولس کوټې وداني دي. د اوداسه ځای او نور لوازم ئې د غولي په شمالي کونج کي واقع  

خوانی د غونډو پ   پراخه صفه ) تنگاچه( د زایرینو د را غونډېدلو له پاره سته.   دي. د غولي په جنوبي خوا کي یوه
سالون د غولي په ختیځ کي دئ او دوه پوړه لري. کښتنی پوړ ئې له پنځلسمي مېالدي پېړۍ راهیسي والړ دئ خو 
پورتنی پوړ ئې وروسته پر زیات سوی دئ چي اوس د شیخ د استوگنځي کار ځني اخیستل کېږي. د مسجد دوه پوړیزه  

  فلزکاره زرغون منار والړ دئ.ودانۍ ئې په جنوب ختیځ خوا کي ده . په غولي کي یو گردی 
ابوناصراالفغاني نومېږي چي په قدس شریف کي د الشاذلیه طریقې د مشر شیخ عبدالکریم    د زاویة االفغانیه مستحفظ

کشر ورور دئ. دلته د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو کي د ماښام تر لمانځه وروسته خلک د ذکر له پاره راځي. د  
  قې پیروان اروپایي جامې اغوندي او سپیني گردۍ خولۍ پر سر کوي.دې ځای مقتدیان او د طری

  ابو ناصر االفغاني په قدس شریف کي د صوفیزم او شاذلیه طریقې د تېر تاریخ په باب داسي ویلي وو :
امویانو،  د  دئ.  ورکړی  رونق  ته  هویت  او  دین  اسالمي  افکارو  صوفیانه  راهیسي  پېړیو  له  کي  شریف  قدس  په 

مدرسو،  فاطمیانو اړوندو  ورسره  او  طریقو  صوفیانه  د  القدس  کي  دورو  په  عثمانیانو  او  ،ایوبیانو،ِمملوکو 
خانقاوو،زوایاوو او رباطونو د پرمختگ شاهد وو. دا تاسیسات د سلطانانو، امیرانو او نورو بډایانو له خوا د ا خروي  

  اجر په نیامت ودان سوي ول.
ړۍ څخه د غیر عربو هندیانو، افغانانو،د مرکزي آسیا د وگړو، انډونیشیایانو د عثماني دورې په سر کي له اسالمي ن

  او ت رکانو ډلي پر القدس باندي راماتي سوې چي د هغوی اوالدې په همدغو زوایاوو کي پاته دي. 
لو هر قوم به په خپلو اړوندو زوایاوو کي د خپلو هغو طریقو روحاني پېشوایان او شیخان موندالی سوای چي پخپ

د خپلي اتنیکي ټولني د روحاني کړیو     وطنو کي به ئې د هماغي طریقې پېروي کوله. د ټولي اسالمي نړۍ زایرین به
له خوا ځای پر ځای کېدل او هر قوم به په دغو زوایاوو کي خپل روحاني پېشوایان موندالی سوای. ورځني عبادات 

وفیانه طریقو اړوند ریاضتونه به ئې په دغو زوایاوو کي  او لمونځونه به ئې په الحرم شریف کي ادا کول خو د ص
  سرته رسول.

په القدس کي د شاذلیه طریقې مشر شیخ عبدالکریم االفغاني خپل زیات وخت په االقصی کي په عبادت تېروي. دده په  
چي دا زاویه   زما سره د معلوماتو په راغونډولو کي مرستندوی وو. ده راته وویل  غیاب کي به ئې ورور ابو ناصر

په اول سر کي د قادریه طریقې په توگه تاسیس سوه خو وروسته د شاذلیه طریقې ته واوښتله. دې اوښتون په صوفیانه 
  مراسمو کي هم بدلون راووست.

هر شیخ او هره طریقه خپل شعائر لري او هر صوفي الرښود د تصوف د اساسي عناصرو په خوندي کولو سره خپل 
    دونه ، او نومونه پخپلو حلقاتو کي تکراروي.خاص ذکرونه، ِور

 
 نوربیا 
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