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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 

 ۴۱۴۱ آگست،   ۴۱                           لودین احمد: راپور

 دی نړولی مسجد احمدشاهي کې کندهار په افغان، میشتي ایران

 

 ځای پر او نړولی مسجد تاریخي عصر د احمدشابابا غازي امپراتور لوي د کې کندهار په ، افغان میشتي ایران یوه
  . دي کړي پیل چاري جوړیدو د مرکز سوداګریز یوه د یې
 
 خبریدو تر چې ، وایې چارواکي ځایي ، درلودی موقیعت کې مترۍ سل په کور د احمدشابابا غازي د مسجد دا

 .ده اچولې ته چوکاټ قانوني خبره یې وروسته
 
 د احمدشابابا لوی د کې بغل په کورونو همدې د ، دي ودان هم کورونه نور څو عصر احمدشاهي د کې سیمه په

 دا کې اوږدو په میاشتي یوې تیري د خو ، وو ودان هم یادیدی نوم په(  شاه مال)  د چې ، مسجد تاریخي عصر
 د مارکیټ تجارتي یوه د یې اوس او نړولی اوسیږي کې هیواد ایران په چې ، کس نوم په سروري هللا نجیب د مسجد

 . دي کړي پیل پري چاري جوړیدو
 
 مهال دا چې ، لمسي خان هللا سیف سردار د خوا دي په را خان کندل سردار د ، ورورسته عصر تر بابا احمدشاه د
 کور د احمدشابابا د درلود، قدامت تاریخي خورا مسجد چې وایې ، اوسیږي کې کور په احمدشابابا غازي د

 دې په هغه ، دی نړیدلی کې ورځو په اختر کوچني تیر د مسجد چې ، زیاتوي ابدالي عبدالظاهر حاجي اوسیدونکی
  . تورنوي توجه نه په دولت کې برخه

 
 مسجد عصر د احمدشابابا د دا ، وو جوړ همداسي هم مسجد دا وګوری کار خټین عصر احمدشاهي د چې تاسي)) 
 یې اختر په دی دا ، ونړوي یې به کله چې وه غله ورته خلک دا ، وه ګرځیدلی را پر شاوخوا مارکیټونه دا ، وو

 .ونړوی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

  (( . د دولت توجه پخوا هم کمه وه او اوس که دولت توجه درلودالی چا به نه وای نړوالی
اطالعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي د کندهار چارواکي وایې ، چې د مسجد تر نړیدو وروسته خبر شوي دي ، د 

ابداتو مدیر احمد قیس پیرعلي د نجیب هللا سروري له لوري د دې مسجد نړیدل مني او وایې ، چې په اړه یې پلټني 
  . رواني دي

کندهار ښاروالي هم د دې مسجد نړیدل او پر ځای یې د بلي ودانۍ جوړول غیر قانوني او د دوی د اجازې پرته بولي ، 
  . اروالۍ ویاند زمری څرګند وایې ، چې موضوع د والیتي اداري له لوري تر جدي تعقیب الندي دهد ښ

د کندهار اداره ، د دې مسجد د نړیدونکو د هویت له څرګندولو ډډه کوي ، خو یوه باوري سرچینه وایې ، چې نجیب هللا 
کې اوسیږي ، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نجیب هللا سروري سروري شیعه مذهبه افغان دی چې په ایران هیواد 
 . سره هم خبري وکړو خو په پیدا کولو ېې ونه توانیدو

  . د دې تاریخي مسجد د له منځه تللو په تور یو تن نیول شوی دی ، چې دا مهال د والیتي ادارې په توفیف کې دی
  . کسانو له لوري د له منځه تلو په حال کې دید کندهار یو شمیر نور تاریخي ځایونو هم د خپل سرو 

یوه نیمه میاشت مخکي د کندهار په زاړه ښار کې د نارنج ماڼۍ ځمکه یوه کس غصب کړي وه ، وروسته یې خبره 
  . رسوا او ترې را وګرځول شوه

، چې د نارنج ماڼۍ د د ښار په منځ او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یاد تاریخي مسجد په داسي حال کې له منځه وړل کیږي 
ځمکي د غصب د موضوع پر راپورته کیدو سره والیتي ادارې د تاریخي ځایونو د ساتني دپاره یو باصالحیته 

 . کمیسیون هم وټاکی

  

 

 


