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ع( له خوا تاسیس سوې وه. دا ودانۍ د زاړه القدس په  ۱۶۳۳ــ    ۱۶۳۲زاویة االفغانیه د القدس د والي محمد پاشا )  
وروستنۍ زاویه ده چي  برقوق کوڅه کي واقع ده. د ودانۍ د معمارۍ عثماني بڼه تر یوې اندازې ساتله سوې ده او دا  

ورکوي او پرڅنگ ئې د    اذکارو او نورو هفته وارو مراسموته دوام   د شیخ عبدالکریم االفغاني تر مشرۍ الندي
  مراسم هم تجلیلوي.  معراج د شپې او مولود شریف

بندیه" هم لږ و ډېر  زاویو څخه پر زاویة االفغانیه برسېره " زاویة الهندیه" او " زاویة النقش ۴۶په قدس شریف کي له  
    پخپل ټول برم ژوندۍ پاته ده.  فعالیت لري خو د خوښۍ او شکر ځای دئ چي " زاویة االفغانیه" 

  تر دې تشریح وروسته به بیرته خپل اصلي مطلب ته راوگرزم.
القدس د والي    زما ) م.هوتک( راوي د زاویې ) خانقاه( د اوسنیو شیخانو له خولې وایي چي د زاویة االفغانیه اساس د

محمد پاشا په وخت کي ایښوول سوی وو. په یوه ویډیویي پاڼه کي ددغه والي نوم محمد پاشا ابن سلطان سلیمان پاشا 
ښوول سوی دئ. زما په گومان ددوی مراد به ددغه دوهم ترمیم او دوهم وار ودانۍ زمانه وي. خو د سلطان سلیمان  

  وړاندي وه. پاشا د واکمنۍ دوره تر دغي زمانې یو څه
ددې زاویې په باب تر دغه وخت یو اتیا کاله وروسته موږ ته په کندهاریو سردارانو کي د سردار رحمدل خان لمسی  
محمود طرزي بن سردار غالم محمد خان طرزي نسبتاً مفصل معلومات راکوي . د سردار غالم محمد خان طرزي 

ع( د پاچهۍ په سر کي له وطن څخه فرار ته مجبور  ۱۹۰۰  ــ  ۱۸۸۰کورنۍ د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان )
انګرېزي حکاموپه اجازه   د   وسول او په برتانوي هند کي له یو لړ سرگردانیو وروسته د عثماني دولت په موافقه ا

ع کي له کراچي  ۱۸۸٥هـ ق =  ۱۳۰۲دخپلي کورنۍ له ټولوغړوسره ، چي زلمی محمودطرزي هم پکښې و، په کال  
ې دعراق دوالي په سپارښتنه خپله  ئې په بغدادکي تیري کړې اووروسته  ئغدادروان سو . شپږ میاشتي  ب  څخه مخ پر

کورنۍ په بغدادکي پرېښووله اوخپل مشرزوی محمودطرزي یې دسفردملګري اوترجمان په توګه له ځان سره ملګری  
ې درنې ئځان ورساوه . سلطان ته  ې دسلطان عبدالحمید غازي دربارته  ئکړاودعثماني ترکیې پایتخت استانبول ته  

قصیدې وویلې اودهغه له خوا ورته دمیاشتي دوه زره قرشه تنخواه مقرره اوپه سوریه)شام( کي داستوګني له پاره یوه  
اندازه مځکه ورکول سوه . سردارغالم محمدخان طرزي دوې میاشتي ددولت دمېلمه په توګه په استانبول کي تیري 

ستون سو. خپل زوی محمودطرزي یې په کورنۍ پسي بغدادته ولېږه اوڅه موده وروسته کړې اووروسته سوریې ته 
ع کال یې یوواربیا استانبول ته سفر وکړ او د سلطان  ۱۸۸٦  هـ ق =۱۳۰۳په     یې کورنۍ هم ورسره یوځای سوه .

 شریف په ې د حج سفر وکړاودبیت هللائع کال په پای کي  ۱۸۸٧هـ ق =  ۱۳۰٤له خواونازول سو . و  عبدالحمید
ع کال د ) ۱۸۸۹هـ ق = ۱۳۰٦زیارت مشرف سو . د حج فریضې تر ادا کولو وروسته بیرته سوریې ته والړ اوپه 

المسلمین   ةعثماني ترکیې سلطان خلیف  ې دئاخالق حمیده ( په نامه یو کتاب وکیښ اودخپل زوی محمودبیګ په الس  
قرشه    ۲۰۰۰ې دده دتنخواه ضمیمه کړه اوئل سواویو زر قرشه  سلطان عبدالحمید ته واستاوه چي دسلطان له خواوستای

خلیفة المسلین سلطان عبدالحمید    ع کال ئې بیا له۱۸۹۰هـ ق =  ۱۳۰۸. په  ې دمحمود بیګ د سفرخرڅ په نامه ورکړلئ
خان په اجازه د حرمینو شریفینو د زیارت اجازه واخیستله او په دې سفر کي ئې محمود طرزي له شام څخه تر  
اسکندریې پوري ملگری وو. محمود طرزي د خپل دغه سفر ورځنی جریان په یوه سفرنامه کي په دري )فارسي(  

په کابل کي د عنایت    ع کال۱۹۱۵هـ ق = ۱۳۳۳یاحت سه قطعه روی زمین" نومېږي او په ژبه کښلی دئ چي " س
مخ پوري په " یافه" کي د  ۶۶۰مخ څخه تر  ۶۵۰مطبعې له الري د کتاب په شکل خپره سوې ده. ددې سفرنامې له 

  خپلو مشاهداتو بیا ن کښلی دئ چي دلته به ئې پښتولنډیز راوړم.
له پورتسعید څخه یافې ته ورسېدم   ق کال د ذیقعده په شپاړسمه د یکشنبې په ورځ۱۳۰۸محمود طرزي لیکي چي د 

او دلته مي وغوښتل چي د واپور ) کښتۍ( له اوږده توقف څخه په استفادې سره په یافه کي د خپل پالر له پخواني  
ل چي د بیت المقدس زیارت ته افغان اشنا" مالجلندر" سره وگورم. له مال جلندر سره دده پالر هغه وخت پېژندلي و

  تللی وو او محمود طرزي ته ئې ددغه افغان مال د علمیت او ذکاوت په باب ډېر زیات توصیف کړی وو.
لوستونکو ته د هغه وخت " یافه"     محمود طرزي له مال جلندر سره د خپل مالقات تر کښلو دمخه د خپلي سفرنامې

  داسي ور پېژني :
کیلومترو په فاصله د    ۵۵له قدس شریف څخه د     صرفاتو څخه یو ښارگوټی )قصبه( دئ.یافه د قدس شریف له مت

   شمال خوا ته د "عکا" بندر او " غزه" تر منځ پروت دئ.
عکا : د اسرائیلو په شمال کي د مدیترانې سیند پر غاړه یو بندري ښار دئ. دا ښار د نړۍ یو لرغونی ښار او له  )

   (راهیسي د خلکو استوگنځی دئ.نژدې څلور زرو کالو 
نفوس ئې لس پنځلس زره تنو ته رسېږي . ددغه ښارگوټي شاوخوا د خورا ښونارنجو باغونه سته چي زیات شهرت  

لري او د تجارت له پاره ډېر گټور دي. لېمو،انار، انځر، بادام او نورو مېوو باغونه هم لري. کوڅې ئې تنگي او تیاره  
ښارگوټی دئ، خو څرنگه چي د بیت المقدس بندر دئ، ځکه نو ځانگړی اهمیت لري. دا ښارگوټی دي او یو بې ډوله  

خورا لرغونی ځای دئ. د یونانیانو په پخوانیو جغرافیو په کتابو کي د " یوپه" په نامه یاد سوی او په تورات کي ئې  
ح په الس ایښوول سوی او د خپل نامه له  " یافو" بللی دئ. ځینو بیا ویلي دي چي ددې ښارگوټي تاداو د یافث بن نو

   اسیته ئې " یافه" بللی دئ....
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لنډه ئې دا چي د "یافه" بندر ته چي را وختلم، هوا ډېره ښکلې او تازه وه. په څو تنگو او تیارو کوڅو کي را تېر سوم 
کړه اوپه ښار او شاوخوا  او یوه پراخ بازار ته چي په نوي ډول ودان سوی وو، ورسېدم. دلته مي یوه بگۍ کراهیه  

   کي ئې یو ساعت قدر وگرزېدم. له بگۍ وان څخه د مالجلندر نومي افغان پوښتنه وکړه چي پېژني یې که یه؟
  راته وې ویل چي نه پېژنم ، خو ښایي د افغانانو په تکیه کي به چي د"عفار" جامع ته څرمه واقع ده، اوسي.

    ورته ومي ویل چي هورې مي ور وله.
تگ وروسته بگۍ د یوې جامع مخي ته ودروله. له بگۍ را کښته سوم، کراهیه مې ورکړه او     ۍ وان تر یو لږ څهبگ 

جامع ته ور ننوتلم. جامع ښه پراخ غولی درلود او شاوخوا ئې برنډې وې. په یوه برنډه کي مي یو افغان په سترگه  
  سو. هغه ته ورغلم او په پښتو مي ځني وپوښتل چي :

  مالجلندر چیري اوسي؟ وروره! 
دې افغان چي له رنگه راته اڅکزی یا کاکړ ښکاره سو او ښایي دې ځای ته به په نزدې وختو کي راغلی وو، زما  
کړو وړو او عینکو ته په ځیر وکتل، خپل انډیوال ته چي هغه هم په دغه برنډه کي په یوه خونه کي دننه ناست وو،  

  ور ږغ کړ :
د مکالمې لیکدود د سفرنامې له ثبت سره سم کټ )  وره چي دا تُرک څه وایي، زه نه پوهېژم!" " شابدینه! ته راسه وگ

  مټ را نقل سوی دئ. ) م.هـ(
  ورته و مي ویل:

  " زه پشتون یم په پشتو استا سر خبوري کوم څه راز نه پوهېژې؟" 
  وې ویل :

څه پوهیژم چه لک تاغندی چارچشمه پشتنوهم پیدا کیژی ! په خبر ده پوه شوم چه مالجلندرآخنددی غوشت بیاباورمی  "  
  " نشوچه تاسو په پشتوخبرکوی ! 

په دې وخت کي )شابدین( هم له خوني راوووت. کله چي ئې پر ما سترگي ونښتلې، " سردار صاحب" ئې وویله او  
ورته وکتل، دا هغه ساکزی شابدین )شهاب الدین( وو چي څو کاله پخوا مي په شام    پر السو مي را پرېووت. ما چي 

او ورسره پېژندلي مي وه. په پښتو مو روغبړ سره وکړ او وروسته دواړه د مالجلندر د اتاق پر خوا روان    کي لیدلی
  سوو.

وروسته راغی . تر روغبړ او    د مال صاحب کوټه ښه خواپاکې کوټه وه. دی اوداسه ته تللی وو. دوې درې دقیقې
احوال پوښتني وروسته مي د خپل سفر بیان ورته وکړ چي څرنگه استانبول ته او بیا اسکندریې ته راغلم، څرنگه مي  
حضرت قبله گاه حجاز ته روان سو او څرنگه شام ته د تلو پر مهال کښتۍ د " یافه" بندر ته راغله؟ په ضمن کي مي  

  ي تر مالقات وروسته بیرته کښتۍ ته ځم.دا هم ورته وویل چي ستاس
مال صاحب یو ډېر صالح، پرهېزگاره، عالم او فاضل افغان وو. ډېر کلونه کېږي چي له خپل وطنه راوتلی دئ او 
زیاتره وخت ئې د افغانانو په دغه تکیه کي د شیخ په صفت تېر کړی دئ. افغانان،د یافې خلک، محلي حکومت ټول 

ممنون ول او ډېر درناوی ئې ورته درلود. یو ساعت مي له جناب مالصاحب سره مجلس وکړ  دده له ښه سلوک څخه  
او له فیوضاتو څخه ئې برخمن سوم. د ماپښین لمونځ مو له ده سره په جماعت ادا کړ او یوه ښه افغاني قورمه مي 

  ورسره وخوړله.
دولت د نمایندگۍ نه شته والی او په دې لړ کي  تر دې وروسته مال جلند اخوند محمود طرزي ته په قدس کي د افغاني  

د افغانانو د ستونزو په باب او نورو مشکالتو په باب خبري کوي او تر خبرو وروسته پخپله مالصاحب او څو نور  
   او خدای په اماني سره کوي.  افغانان له محمود طرزي سره تر ساحل پوري ملگری کوي

( د مطلب ټکی دا دئ چي د امیر عبدالرحمن خان د پاچهۍ په یوولسم کال د له دې اوږده بیان څخه زما ) م. هوتک
" زاویة االفغانیه" مشرتوب د مالجلندر اخوند پر غاړه وو او دا مشرتوب ئې له څو کلونو راهیسي درلود او غالباً به  

رو. د محمود طرزي له  ئې د مړیني تر زمانې پوري ادامه ورکړې وي. د مالجلندر اخوند په باب نور معلومات نه ل
  لیکني داسي ښکاري چي غالباً به د کندهار د شاوخوا اوسېدونکی وو.

د مالجلندر اخوند وروسته بیا د خانقاه په باب معلومات په تیاره کي دي او متاخر مشر ) رئیس( ئې شیخ بهرام تره  
( وفات  تر  بهرام  د شیخ  )تره( زوی  ۱۹۳۸کی وو.  اکا  د  ئې  فات وروسته  تر  پر ځای ع(  تره کی  حاجي عبدهللا 

حاجي عبدهللا تره کی د رحمدل    کښېنوست چي د زاویې اوسنی شیخ د همدغه حاجي عبدهللا تره کي مشر زوی دئ.
ع کال په شاوخوا کي د غزني د قره باغ په سیمه کي زېږېدلی او په  ۱۸۹۰زوی او د احمدشاه لمسی وو چي د  

  ع څخه تر مرگه پوري پر غاړه وه.۱۹۳۸ئې له ع کال وفات سوی دئ. د زاویې توال ۱۹٧۹
  د حاجي عبدهللا تره کي وروڼه اولمسیان ئې هم سته .

د الحاج عبدهللا د اوالدو له خولې روایت دئ چي ده تر مرگه پوري ئې د فلسطین تابعیت وا نخیست او په افغاني 
  تابعیت ئې ویاړل.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
  

مه په عراق کي  ۱٧ش کال د سرطان پر ۱۳۲۲د الحاج عبدهللا د تابعیت پاڼه )تذکره( په خانقاه کي خوندي ده چي په 
  کاله ښوول سوی دئ. ۴۴د افغاني قونسلگرۍله خوا ورکول سوې ده. په دغه کال ئې عمر 

  قوم ئې " تََرک افغان"، کښلی دئ.
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
   

غړي په پښتو نه پوهېږي. د ځینو سپین ږیرو ئې څو محدود پښتو لغتونه په حافظه  د الحاج عبدهللا تره کي د کورنۍ  
  کي پاته دي چي له مشرانو ئې اورېدلي ول.

 
 نوربیا 
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