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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  سو ھمکارۍ ته رابوليښت تانپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ١٢/ ١٠                                                                                      معصوم ھوتک 

 ]١[سو خرڅ  ھمافغاني رباط

 بې د کي موسم په حج د راھيسي کالو سوو نيمو دوه د کي معظمه مکه په چي و نوم ودانۍ ھغي د افغاني-رباط

 کي متونو تاريخي په چي وه سوې جوړه سپارښتنه و امر په بابا احمدشاه لوی د ودانۍ دا . و ټاټوبی افغانيحاجيانو وزلو

 الحی عبد عالمه . ده سوې ياده ھم نومو په »کاروانسرای سليماني« او »خانه حاجی« د بٻره سر » افغاني رباط « پر

 : لري اشاره داسي ته نامه ودانۍ دغي د کي څتر په پٻښو د کال ق١١٧٠د کي پٻښليک تاريخي په دافغانستان حبيبي

 حاجي او بارکزي عبدالکريم حاجي امر په احمدشاه د کاروانسرای سليماني پاره له حاجيانو دافغاني کي مکه په"..

 . تاييدوي خبره دغه ھم ګنداسنګه ډاکټر او غبار ارواښاد) . ق ١١٧٠ اول ربيع .." (جوړکئ نورزي خان محراب

 افغاني خان عبدالکريم و خان مھراب خود مامور نفر دو بواسطه ١١٧٠ درسال احمدشاه : " ليکي غبار ارواښاد
  ) ١ ."(فرمود اعمار نيز شريفمکه شھر در افغاني) خانه حاجی (بنام عمارتی

 محراب) ھـ - -  حمدشاه ) (ده ) م ١٧۵۶ - -  ۵٧ (ق ١١٧٠ په : "لري بيان ورته ته دې ھم ګنداسنګه ډاکټر

 ته ځای ھغه غرض په جوړولو د رباط يو د پاره د حاجيانو افغاني د کي معظمه مکه په خان عبدالکريم او خان

 په داود محمد سردار او سوه ترميم بيا سره له کي پاچھۍ په نادرشاه اعليحضرت د خانه حاجي يا رباط) ٢." (ولٻږل

 شخصي خپلي له)  مU حاجي په مشھور ( لحقعبدا مال حاجي مرحوم سوداګر پٻشه ديانت يوه کندھار کيد جمھوريت

 په جوړښت و شکل پخواني د افغاني رباط د . ولګولې ترميمولو او ودانولو په رباط دغه د پيسې زياتي ښه څخه پانګي

 ته شا او وه ) تنګاچه ( صفه يوه کي منځ په درلود يې شکل سرای يوه د خو يم نه سوی پٻښ مدارکو ليکلو پر زه باب

  . وې پرتې ونيخ څو يۍ

 شريفي کعبې د چي سته ھم داسي روايت محلي يو باب په نخښو نورو د عصر احمدشاھي د کي شريفه مکه په

 روايت دغه د . وه سوې نصب بام پر او سوې جوړه څخه زرو سرو له سپارښتنه په بابا احمدشاه دلوی ھم ناوه بام د

 په حج د او نوميږي ) ناوه رحمت ( د ناوه بام د شريفي کعبې د . یموندل دئ نه ما يا نسته، کي اسنادو کتبي په مUتړ

 دا او کښٻني منځ تر لمانځه د ماخوستن او مازيګر د ته مخ ھغې د کندھاريان بيا تٻره په حجاج افغاني زياتره کي موسم

   .دئ ګرځٻدلی دود راز يو

 نورو د څخه) ٣ (صاحب اخندزاده اغليښ افغان پال ميلمه او خواخوږي يوه له کي معظمه مکه په ما کال سږ

 تر ماخوستن د کي مطھر حرم په شپه يوه نوموړي . وغوښتل معلومات تازه باب په افغاني رباط د کي ترڅ په پوښتنو
 سفر د زما کي کتنه دغه په . بوتلم ته کتلو افغاني رباط د يې مھرباني ډٻره په او ومانه تکليف ځان پر وروسته لمانځه

 مځکه ھواره مو ځای پر ودانۍ تاريخي دغي د مرغه بده له . و راسره ھم بارکزی سلطاناحمد ډاکټر اجالح ملګری

 وخت په مشاھدې د زما چي وه پاته کوټه يو يې ته اړخ يو و مځکي د . و پروت پکښي کانتنير يو کثافاتو د چي وليده

  . و پاته نخښه ھمدا يوازي افغاني رباط ھياحمدشا د . اوسي پکښي څوک چي وه دا يې معنا او و بل څراغ يې کي

 مکه په راھيسي کالو شلو له او دئ غړی کورنۍ روحاني مشھوري يوې د کندھار د چي صاحب اخندزاده

 حجاجو نٻستمنو د زموږ ځای دا چي وويل راته باب په ودانۍ دغي د اوسٻږي، ځای يو سره دواواc خپلو له کي معظمه

                                                        

ًفرستاده شده بود، ماھم آنرا به ن,شر رس,انديم، متعاقب,ا )  عزيزی.ا.ع(ن آن#ين اين مقاله از جانب يک خواننده ھميشگی پورتال افغان جرم- ١
  اديتور. حذف وعنوان نيز بگونۀ فعلی اص#ح گردد اشنويسنده مقاله ، ضمن پيامی خواھش نمودند تا عکس صديق چکری از مقاله



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه در جرمن آن�ين افغان

  ئه ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې پ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 کابل په . کاوه پکښي تبليغ باب په مناسکو د حج د ته حجاجو کندھاري عبدالغني مU به زياتره او و غنيمت ډٻر پاره له

 قبضه پلويانو رباني د باندي ودانۍ پر او سوه پٻښه شخړه سر پر تعمير دغه د کي وخت په واکمنۍ د رباني استاد د کي

 رباني استاد د کي پای په . ورسٻده ته ډب و اخ بٻخي خبره او سول مخامخ سره مخالفت له افغانانو نورو د خو ولګوله

 . کړ cسه تر قسط يو يې څخه قسطونو درو له پيسو د او کړه خرڅه مبلغ لوی خورا په باندي عرب يوه پر پلويانو
 په چي وه پاته c قسطه دوه نور . وکښه بٻخه له يې وداني او وکړ پکښي تصرف مالکانه سره چټکۍ خورا په عرب

 د چي کړه زياته اخندزاده . سوه پاته cينحله ھمداسي مسأله افغاني رباط د او سوه نسکوره اداره رباني د کي کابل

 سعودي له چي څرنګه خو دي کړي خبري باب په خرڅUو قانوني غير د ودانۍ دغي د يې سره استازي له طالبانو

 چي کارسوی دومره . ده پرته cينحله مداسيھ داموضوع نو ځکه سته، ستونزه څه کي اړيکو په ھغوی د سره مقاماتو

  .دئ سوی ځنډول کار ودانٻدو بيا د تعمير د خوا له دعرب

 کي څنګ په بازارو متصلو د ته شريف حرم او نومٻږي شبيکه شارع و، ودان پر افغاني رباط چي سيمه دا

 تړلو د سره کورنۍ دغي له يا وغړ د کورنۍ شاھي سعودي د دوکانونه او ھوټلونه تعميرونه، ځای دې د . ده پرته
  .وو پراته مړه سوداګر عرب ته کولو cسه تر رباطافغاني د . دي ملکيتونه کسانو

 يا تاييد په مشاھداتو د زما چي معلومات نور باب په مسألې دغي د که چي غواړم څخه لوستونکو ښاغلو له زه

 بھرنيو د بود و ھست ټول ھيواد د زموږ چي کي وخت يداس په . کړي خپاره پاره له خبرتيا عامه د لري، يې مخالفت

 د او کړي نشر مشاھدات خپل باب په تباھيو غو د چي ده وظيفه افغان ھيوادپال ھر د ځي، منځه له لمسون په دښمنانو

   .کړي ثبت يې پاره له تاريخ راتلونکي

  ھوتک معصوم

  لمنليکونه

  کابل ش١٣٢٢ چاپ ١٧۴ صفحه– افغان بابا احمدشاه)١

  کابل ش١٣۶۶ مخ ۴۴٩ احمدشاه دراني)٢

  نوميږي اخنذاده محمد فقير افغان دغه) ٣(

   :چي دي ويلي پخوا ال خټک خان عبدالقادر شاعر لوی ژبي پښتو د

  ت توره شپه بادمخالف خوني، سيند

  جھازه زمــــــا سر سې به چيرته ګوره

  


