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 تصوف او اسالم
 پنځم فصل

 

 قلندران او دروېشان
 برخه دیرشمه هځپن

 

 یوازي هم کافي ووهم 
 

 ځان وو هخپل له آغازه هم یوازي هم پوره له
 هم بې شکله هم بې رنګه هم مطلق هغه یزدان وو

 نه آغاز وو نه مابین وو نه انجام چا پېژندلی
 نه وې سترګي نه تیاره وه او نه نور وو ځلېدلی

 مځکه نه وه نه هوا نه اسمانونه چېهغه وخت 
 او نه بَل چېرته اورونهنه اوبه وې او نه خاوري 

 نه ګنګا وو نه جمنا وو نه روان اووه سیندونه
 نه دریاب نه سمندر وو نه څپې نه یې موجونه

 نه د خیر او شر درک وو نه موجود وه کتابونه
 نه ویداوو نه قرآن وو نه قدیم زاړه متنونه

 د عمل نه وې خبري چېه وخت کبیر وایي هغ
 ستر وجود په ځان کي ډوب وو نا پایانه یې ژوري

 نه خوړل کړي نه چښل کړي نه ژوندون کړي نه مړ کیږي
 نه لباس لري نه شکل نه یې رنګ چاته ښکاریږي

 نه مقام نه طایفه یې نه یې نوم چاته عیان دی
 دا بې شکله بال کیفه څه بیان کړم څه یې شان دی

 رنګ چاته معلوم دی نه بې رنګه په هیڅ آن دینه یې 
 په هیڅ ځای کي نه اوسیږي بې وطنه ال مکان دی.

 

 د رابیندرا نات ټاګور له انګلیسي متن څخه د جهاني ترجمه.
 

قلندران او دروېشان له خپلو کچکولونو او ډیرو بدو عادتونو سره، په ډلو ډلو، هندوستان ته وکوچېدل او هلته د هندو 
 ،په بدو عادتونو کي تر دوی په کمه نه وه، یو ځای سول. له هند څخه یې د سادوګانو چېو او جوګیانو سره، سادوګان

سماً دا ق چې. دا چلونه بیرته اسالمي نړۍ ته ورسره یووړل  ،د ځانونو د شکنجه کولو، ګدایی ګریو او مداري ګریو
په هند کي د مسلمانانو  چېنه دی خو دونه څرګنده ده مذهبي کلتوري تبادله کله پیل سوې ده، دقیق وخت یې معلوم 

د خالفت په زمانه کي پیل سول. او مخکي له هغه  ۷۱۴-۷۰۴فتوحات په اتمه میالدي پېړۍ کي د ولید بن عبدالملک 
 بن قاسم د توري زور لیدلی وو.  قلندران منځته راسي او ملنګان کچکولونه غاړي ته واچوي، هندوستان د محمد چې

د سرونو، ږیرو او برېتونو خریل د هندو سادوګانو او پنډتانو کار وو، البته ځینو قلندرانو ورځي هم ورسره وخریلې 
د  ېچوینو نو لیري نه ده او ستایني د قلندرنامې د مثنوي په لومړیو برخو کي د هندومرتاضانو صفتونه  چېاو کله 

و تقلید وي. او د قلندرانو او دروېشانو له منځته راتللو څخه مخکي قلندرانو کلتور د هندوستان د جوګیانو او سادوګان
صوفیانو ته د ځانونو  د راز راز شکنجو ورکولو، پر یوه پښه درېدلو، شپې شپې تر سهاره خوب نه کولو، لوږو او 

ان له هغه فیستړتیاوو ګاللو او پرله پسې سفر کولو کلتور د اسالمي نړۍ په قلمرو کي موجود نه وو او مسلمان صو
د لومړیو زهادو په مرحله کي ال د وروسته صوفیانو جسماني شکنجي وجود  چېسره آشنا هم نه وه. دغه علت دی 
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، بګاود ګیتا، اوپا نیشاد او نورو هندو نه لري. خو په وروسته کي د جسماني عذابونو د ګاللو څخه نیولې بیا د ویدا
و په د صوفیان چېزه په اسالمي تصوف کي وینو. د تعجب خبره نه ده متنونو د وحدةالوجود د فلسفې مستقیمه اغې

تعقیب دروېشان او قلندران هم د خپلو کچکولونو او ګودړیو سره د سادوګانو د ګدایي کولو پر آشنا کسب باندي ورمات 
 سوي وي. 

الري  شپو ویښ پاتېدلو لهصوفیان او دروېشان یې، ځانونو ته د شکنجو ورکولو، لوږو تېرولو او په شپو  چېهغه څه 
و ، د سادوګانو د لیدلچېد نفس وژل بولي، له اسالم څخه پېړۍ پېړۍ پخوا په هندوستان کي رواج وو. ډاکټر پینل 

دلته د هیپنوتیزم ) چشم بندي، مصنوعي خوب( مطالعه کېدالی » لپاره یې، پخپله د سادوګانو جامې واغوستلې لیکي: 
پر یوه ځای باندي په کلوچ او کوږ کښېنستلو او د بدن د غړو په شکنجه کولو او  دوی چېوایي سي. دغه جوګیان 

نفس په نیولو سره د وجود او مغز د حواسو مادي او سرکښه جریان ځپي او په دې وسیله د روحي او خدایي علم 
وان و دوی ته دا تدوی ته عمالً پر ټولو علومو باندي بشپړ حاکمیت ور په برخه کوي ا چېسرچینې ته خبر ورکوي 

 ۲۲۴پینل ص « پخپله له خدای سره تماسونه ټینګ کړي،  چېورکوي 
په کلوچ ډول، په مختلفو رقمونو، کښېنستل او ساعتونه ساعتونه په همدغه یوه شکل پاتېدل تر ټولو سخت پینل وایي 

جوګیانو خپل شاګردان له هغه وخته د دې مشکل کار لپاره روزلي او کلونه یې  چېکار دی. دی وایی دا یقیني ده 
د هغوی هډوکي ال نرم وه او دغه راز کږېدلو ته تیار وه. دی وایی جوګیانو خپل شاګردان  چېکار ورباندي کړی دی 

سیخونه ور وباسي  و یېښد وجود په مختلو برخو یې سیخونه وردننه کړي او تر غو چېاو مریدان داسي روزلي دي 
 دوی نه خوږیږي. هغه مخ چېهغوی هیڅ درد نه احساسوي یا لږترلږه داسي ښیي 

پخپله یې د هندو فقیرانو او جوګیانو د ریاضت ډولونه لیدلي دي وایی یو ډول یې په قبرونو ننوتل دي.  چېتاورنیه، 
کوچني سوري څخه رڼا ورځي. دوی کله لس یوازي له یوه دی وایی فقیران په کال کي څو ځله په قبرونو ننوزي او 

او کله پنځه لس ورځي په هغه قبر کي وي او نه چښل او نه خوړل کوي. تاورنیه وایی که مي په خپلو سترګو نه وای 
په سترګو یې ووینم نو د سورت د هالینډي قوماندان سره  چېلیدلي ښایي باور مي نه وای کړی. دی وایي د دې لپاره 

وګوري هغه ته خو به څوک د ورځي یا دشپې خواړه نه  چېان د فقیر پر قبر باندي پیره ودروله ورغلم. قوماند
فقیر ته یې څشي ور تېر کړي وي او فقیر دا لس ورځي، لکه زموږ خیاطان،  چېوروړي. پیره دار څوک ونه لیدی 

 پر یوه حالت ناست وو. 
ا دی وایی د توبې یو ډول د .نو د ریاضت ډولونه د منلو نه ديد هندو فقیرا چېتاورنیه هم د ډاکټر پینل په څېر وایي 

ی د چېیو څوک څو کاله پر یوه ډول کښیني او په دې ټوله موده کي نه د ورځي او نه د شپې پرېوزي. کله  چېدی 
ویده سي نو څنګ ته پر یوه غځېدلي تناو باندي تکبه کوي. دی وایي دا ډېر عجیب او سخت ریاضت  چېوغواړي 

 او د وجود ویني ورنونو ته ځي او هغه پړسیږي. دی 
دوه تنه توبه ګاران السونه تر مرګه په هوا نیسي. د هغوی هډوکي، په  چېتاورنیه وایی یو بل ډول ریاضت دا دی 

ښور ورکړي. وېښتان یې تر سینې  چېله حرکته ولویږي او دوی نه سي کوالی  چېدغه حالت کي، داسي وچ سي 
پوري اوږده وي او نوکان یې د ګوتو په اندازه اوږده سي. دا خلک په ژمي او دوبي، په شپه او په ورځ په همدغه 

او د دوی په السونو کي دونه  چېحالت کي لوڅ والړ وي. باران ورباندي اوري، لمر یې سوځي او غوماشي یې چی
نونو څخه وشړي. د خوړلو، چښلو او د ژوند د نورو ضرورتونو لپاره نور فقیران توان نه وي چی غوماشي له ځا

 د اړتیا په وخت کي یې خدمت کوي.  چېسته 
د ورځي څو ساعته پر یوه پښه دریږي. په یوه الس کي یې له اوره ډک  چېتاورنیه وایی یو بل ډول ریاضت دا دی 

ل خدای ته د قربانۍ لپاره اچوي او په عین وخت کي یې بوی ورکوي خپ چېلوښی وي او پر هغه باندي مواد، 
 سترګي لمر ته نیولي وي.

ل ه لمر ته ګوري او بمتوبه کوونکی له سهاره ترماښا چېتاورنیه وایی د توبې نور ډېر ډولونه سته او یو ډول دا دی 
  نه وایي. توبه کوونکی په دغه ډول یوازي مځکي ته ګوري. هیچا ته نه ګوري او حتی یوه کلمه هم

Travels in India Vol 2 PP 156-57 
 

وکړي  که دا ریاضتونه چېبرنیه وایي دغه ډول تمرینات ډېر ربړوونکي ریاضتونه دي او فقیران هیله لري کوی فران
په دوهم ژوند کي به تر راجاګانو هم بهتر ژوند ولري.  چېنو په دوهم ژوند کي به راجاګان وي. دوی فکر کوي 

دوهم ژوند خو به هم تر دغه لومړني ژوند اوږد نه وي. لومړی خو دا معلومه نه ده  چېی ما دوی ته وویل برنیه وای
او که یې داسي فرض کنه. څوک د دغه ډول سختو ریاضتونو په نتیجه کي په دوهم ژوند کي د راجا ژوند ولري  چې

خو هم په دونه خواریو شرایط درلودل ژوند دبه یې په نصیب کیږي نو د هغوی ژوند ېر څد راجاګانو په  چېکړو 
اسي ت چېستاسي په دالیلو وغولېږم. زه فکر کوم  چېاو زحمتونو نه ارزي. ما دوی ته وویل زه دونه بې عقل نه یم 

 یا مطلق احمقان یاست او یا د دې اعمالو شاته بدنیتونه لری او هغه نه وایاست.
د هغوی زړونو ته نور رسېدلی دی، بشپړ ولیان دي او له خدای  چېي برنیه وایي ځیني فقیران په دې مشهور سوي د

دوی  په لیري ځنګلونو کي ژوند کوي او . سره یو ځای سوي دي. دوی باید دا دنیا په مطلق ډوب ترک وهلې وي
 هیڅکله ښارونو ته نه راځي. که دوی ته چا ډوډۍ راوړه دوی یې قبولوي او که چا ډوډۍ ورته رانه وړه نو خلک
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دوی مخکي ډیري  چېدوی له ډوډۍ پرته هم ژوند کوالی سي او د خدای په حکم ژوند کوي، ځکه  چېفکر کوي 
اوږدې روژې نیولي او ریاضتونه یې ګاللي دي. برنیه وایی دغه پرهېزګاره جوګیان پرله پسې په ژورو ذکرونو کي 

ی ارواح، زیاتره وختونه په وجد کي وي او د دو چېڅخه ماته وویل  Saintsډوب وي. په دوی کي یوه له اولیاوو 
کار نه کوي. جوګیانو د خدای دیدار کړی دی. خدای موږ ته د نور او په داسي سپین او روښانه د دوی بهرني حواس 
بیان یې نه سي کېدالی. دوی ته له دې نړۍ څخه هاخواته د خوښۍ زېری ورکول کیږي او  چېشکل را څرګندیږي 
 ي ری نه وهي....په دې دنیا کي چندان

دوی یې  چېاوږدې روژې او پرله پسې ریاضتونه د دغه حاالتو سبب سوي دي  چېبرنیه وایی دی فکر کوي 
زموږ راهبان او مرتاضان دي په ریاضتونو کي تر جوګیانو او د ختیځ تر نورو  چېبیانوي. دی وایی زه فکر نه کوم 

د مثال په توګه  ارمنیان، قبطیان، یونانیان، نسطوریان،  چېمذهبي عناصرو زیات کارونه وکړای سي. دی وایی زه 
مورمنان او مارونیان یا د لبنان مسیحیان له دې خلکو سره مقایسه کوم نو زموږ اروپاییان داسي ورته ایسي لکه تازه 

 یې په ریاضت بناء کړې وي.  چې
په ښارونوکي ګرځي. یو ډول  چېه وکړم برنیه وایی زه به د دې جوګیانو ترڅنګ د ځینو نورو فقیرانو بیان درت

ډېر  چېعجیب خصوصیات او شخصیتونه لري. دوی په هیڅ شي کي ری نه وهي او بې پروا روان وي او وایي 
سره زر  چېدا د خدای نازولي دي او داسي کمالونه ورسره دي  چېمهم اسرار ورسره دي. خلک فکر کوي 

ک څو سهاره پرله پسې وخوري نو له هري ناروغی څخه که یې څو چېجوړوالی سي اوداسي ګولۍ جوړوي 
د وني ښاخ ته وګوري ګلونه کوي او په یوه  چېهر چا په زړه خبر دي او ا جوګیان د د چېخالصیږي. دوی وایی 

 ورڅخه الوزوي.  ساعت کي مېوه کوي. وایی په خپل ګرېوان کي په پنځه لسو دقیقو کي هګۍ شاربي او مرغه
زما مخدوم د دوی یوه مشهور ما د دوی دغه راز کرامتونه ونه لیدل.  چېد په خواشینی سره و وایم برنیه وایی زه بای

که یې د ده د زړه حال ورته ووایه نو درې سوه روپۍ به  چېکوډګر فقیر ته احوال واستاوه او هغه ته یې وویل 
کاغذ ولیکي او تر نیالي به یې الندي خپل د زړه حال به د فقیر په مخ کي پر  چېزما مخدوم ورته وویل .  ورکړي

که دي زما د زړه حال راته ووایه زه به پنځه ویشت  چېهیڅ ډول چم پکښي ونه سي. ما هم ورته وویل  چېکړي 
په شاوخوا کي ښکاره نه سو. برنیه وایی د  رروپۍ نوري درکړم. مګر فقیر پر خپله مخه والړ او بیا زموږ د کو

ویل کېدله په پنځه لسو دقیقو کي هګۍ شاربي او  چېفقیرانو نور کرامتونه مي هم ونه لیدل. هغه سړی مي پیدا کړ 
 ۳۲۲-۳۲۰مرغه ورڅخه راباسي. شل روپۍ مي وعده ورسره وکړه مګر بیا مي ونه لیدی. برنیه ص ص 

ابن جوزي د حسین بن منصور وا زمانې څخه رواج وه او تر اوسه پوري دوام لري. په کراماتو کي ټګي له ډیري پخ
را په یوه ګوښه کي پټ کړل او خپل یوه یار ته به یې، حډوډۍ او کباب او حلوا به یې د ص» حالج په باره کی وایی 

ځی په دښت کي را چېوروسته به یې نورو یارانو ته وویل  رازونه یې ورسره شریک وه، هغه ځای وښود. چې
زړه مو کباب او حلوا  چېوګرځو. په صحرا کي به وګرځېدل او په دغه وخت کي به یې هغه راز دار یار وویل 

غواړي. حالج به د یارانو له ډلي څخه بېل سو. هغې ګوښې ته به ورغی؛ دوه رکعته نفل به یې وکړل او له هغه پټ 
به کله الس پورته کړ او له هوا څخه به یې څو سکې ونیولې.  ځایه څخه به یې ډوډۍ، کباب او حلوا راوړل. حالج

ستا او د  چېدا خو اوسنۍ سکې دي. که ته ریشتیا وایي داسي سکې  راته راوړه  چېیوه ورځ یوه چا ورته وویل 
 وانه خیست. ویلالس په دار یې کړ، له دې چاالکیو څخه  چېپالر نوم دي ورباندي لیکلی وي. حالج، تر هغه وخته 

تاسي مه بېرېږی زه دېرش ورځي وروسته بیرته  چېیې دار ته روان کړی وو نو یارانو ته یې وویل  چېکیږي کله 
 ۳۷۰تلبیس ابلیس ص  «درته راځم.

کله مېلمه ورته راسي نو  چېپیریانان یې مسخر کړي دي او  چېپه کندهار کي یو سړی په دې مشهور سوی وو 
سړی معلوم سي ګډوه او دستشوی راسي. د مېلمه الس پرېولل سي. دسترخوان هوار سي. ډوډۍ  چېپرته له هغه 

راسي او بیرته دسترخوان ټول سي خو سړی نه معلومیږي. زموږ د کندهار د ښار یو مشهور مال عبدالخالق اخندزاده 
ی پر بله خوا واړاوه زه دي په که دي زما په مخکي یو د نصوارو دبل چېیې کورته ورغلی وو او ورته ویلي یې وه 

 هغه ګړي مرید یم. هغه کوډګر زارۍ ورته کړي وې او عذر یې غوښتی وو.
دا کوډ ګران، ټګان او فالبینان اوس هم له هند څخه نیولې تر افغانستان او ایران پوري ګرځي او بازار یې تود دی. 

ه که یو فالبین او کوډګرپ چېد کي کار جوړ دی. ځکه تر بل هر ځای یې د امریکا په څېر متمدن هیوا چېله بده مرغه 
افغانستان او پاکستان کي له شلو څخه تر پنځوسو روپیو پوري غواړي په امریکا کي یې خبره سلو او حتی زیاتو 

 ډالرو ته رسیږي. 
لکو ان ول او خیو څه لېونییا د صوفیانو په اصطالح یې مجذوبان ورته ویل. دا خلک یا بشپړ او  چېیوه ډله خلک وه 

لکو به هغه غیبي ږغ باله. په کندهار کي ځیني لېونیان خبه کله کله هر څه وویل  چېبه عقیده ورته درلوده. هغوی 
ما لیدلي او د ځینو مي نومونه اورېدلي دي. عارف لېونی، محمدعظیم جان، ادې ببو، د غره ملنګ،  چېاو ملګنان ول 

نګ مي څو څو ځله لیدلی او کله ورته کښېنستلی هم یم. خبري یې یا نه کولې د سرپوزې ملنګ او ..... د سرپوزې مل
به  د سړي چېاو یا یې بیخي لږخبري کولې. په ژمي او دوبي به په یوه داسي خیرنه او چټله ګودړۍ کي ناست وو

 پیسې به د سړک له غاړي څخه یو څه ګوښه وو، پیسې ور اچولې. چېخوا ورڅخه ګرځېدله. خلکو به یې مخي ته، 
یې په شپه کي ټولولې او سبا به له سره خلکو نوري پیسې ورکولې. نه یې په ژوند کي چا لمونځ او نه روژه لیدلې 
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 4تر 4 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
 

وفات سو په هغه نیژدې حدودو کي یې خاورو ته  چېخو بزرګ یې باله او ؛ او له نیژدې یې ډېر بد بوی تلی. وه
د وفات په وخت کي یې زه ته ورځي او مراد ورڅخه غواړي.  وسپاره او تر اوسه پوري یې نارینه او ښځي زیارت

 په زرهاوو عالم یې جنازې ته راغلي وه. چېحاضر نه وم خو وامي ورېدل 
د غره فقیر یا د غره ملنګ مي یو ځل لیدلی دی. جګ لوړ او په ځان غټ سړی وو. ږیره یې پاکه خریلې وه. ځیني 

د غره فقیر په ځواني کي ډېر لوی غل  چېخلک یې له کرامته او ځیني یې له زور او آزاره بېرېدل. اوریدلي مي وه 
ایستلې او د خدای دوست ورڅخه جوړ سوی دی. په هغه  او ډاکه مار وو او قتلونه یې کړي وه. خو وروسته یې توبه

 په سندرو کي به ستایل کېدی: چېوخت کي مي په یاد دي 
 

 هلته پر لوړه دي مکانه
 د غره فقیره نوراني ځوانه.

 

د لومړیو صوفیانو او شیخانو په کورنیو کي د شیخی او پیری مقام میراثي نه وو. د شبلي، جنید، سری سقطی، حسین 
وفات څخه وروسته د هغه ځای نه نیوی. خو په وروسته ه بایزید بسطامي او نورو شیخانو اوالدونو د پالر لمنصور، 

. شیخانو لویی خانقاه وي د شیخی او پیری له مقام سره ډېر زیات مادي او سیاسي امتیازات ملګري سول چېکي 
ي مرستي ورسره کولې او پاچاهانو د خپلو جوړي کړې، شته منو خلکو یا له اخالصه یا د نورو مقاصدو لپاره مال

سیاسي مقاصدو لپاره مځکي ور بخښلې او نغدي پیسې او جواهرات یې ورکول نو دا مقام هم لکه د پاچهی او خانی 
په څېر میراثي سو. د شیخ عبدالقادر ګیالني کورنۍ له عراقه، تر هند، پاکستان او افغانستان پوري پیران دي او لنګر 

لري. مجددیان د خپلو نیکونو پر میراثونو او د پیری او شیخی پر چوکیو ناست دي. څوک دا پوښتنه نه  په دوی اړه
دغه یا هغه شیخ لمونځ کوي کنه. شراب چښی کنه او اکثر خو یې په عصري اروپایی لباسونو کي ګرځي،  چېکوي 

 یا هم شیخان او پیران وي.سره یې ودونه یې کړي وي مګر ب ي ښځوهر سهار ږیري خریی او حتی له عیسو
او اصلي نوم یې نوراحمد  تقریباً لس کاله مخکي وفات سوی دی چېپه کندهار کي د مرچ اغا په نوم یو سړی وو 

څوک یې السونه ورمچ  چې. دې سړي هیڅ وخت د شیخی ادعا نه کوله او هیڅ وخت یې خوښه نه وه اغاووشاه 
، د خلقیانو چې. چاته یې آزار نه وو رسېدلی او یوازینی سړی وو کړي. مرچ اغا په عمومي صورت ښه سړی هم وو

او پرچمیانو په زمانه کي یې، په دربار کي سربازان او مجاهدین دواړه کښېنستل. له دواړو څخه به وسلې ورسره 
ي سرکي ږیره هم خریله، له سهاره تر ومړوې مګر پر یوه بل باندي یې ډز نه سوای کوالی. پخپله مرچ اغا په ل

ماښامه یې په دربار کي چرسیان را ټول وه او پخپله یې هم ډېر زیات چرس څکول. خو له مزار شریف څخه تر 
فکر نه کوم ګیالنیانو یا حضرتانو دي درلودلي  چېکابل، غزني او کندهار پوري یې دونه مریدان او مخلصان درلودل 

لود، نه یې چاته وظیفه ورکوله او نه یې زده وه او نه یې هم په ژوند کي یوه چهله ایستلې وي. مرچ اغا نه خلوت در
 خو تر ټولو پیرانو زورور وو. وه

او چا یې د بزرګی خبري نه دي کړي خو اکا یې تور محمدغوث اغا  غا نومېدیشاه اد مرچ اغا پالر میراحمد ا
اره ترماښامه چرس څکول مګر خلکو یې د کراماتو خبري کولې. ویل کیږي د مرچ اغا په څېر یې له سه چېنومېدی 

وړوکی وو په زانګو کي به کله کله تور مار ورڅخه جوړ سوی وو. پخپله  چېد مرچ اغا په باره کي هم ویل کېدله 
نیکه یې محمدعظیم شاه اغا، په ښار کي په بزرګ  چېمرچ اغا هیڅ وخت د کرامت دعوه نه کوله. مګر څرنګه 

ډیری قېمتي ګاڼې ورکولې، او وو، نو مرچ اغا هم د هغه د لمسي په نوم پیر بلل کېدی. خلکو نغدي پیسې،  مشهور
تا احمق در دنیا باشد مفلس در نمی » کورونه او جایدادونه یې وربخښل او پخپله مرچ اغا هم ورته حیران وو. البته 

 «ماند.
 د ده په پنځه شپېته کلنۍ کي په کندهار کي چېخه معلومیږي د مرچ اغا محبوبیت او نفوذ له هغي ریښتوني کیسې څ

کال کي د مجاهدینو د حکومت له راتللو سره، د هیواد  په هره برخه کي بشپړه  ۱۹۹۲پېښه سوه. په افغانستان کي په 
ځ نبې امنیتي جوړه سوه. په دغه حالت کي په کندهار کي پر یوې ځواني ښایستې کونډي باندي د دوو کورنیو ترم

هغه ځوانه کونډه د هغې د مېړه یوه کشر ورور ته په نکاح کړي.  چېاختالف راغی. د کونډي خسر خېلو غوښتل 
ود حکومت موج چېافقه نه کوله او د کونډي پلرګنی طبعا د هغې طرف نیولی وو. څرنګه وکونډي له دې نکاح سره م

کونډه دي  چېځي وروسته، مرچ اغا فیصله وکړه نه وو نو دواړو خواوو خپل حکمیت مرچ اغا ته وسپاره. دوې ور
 او مرچ اغا د یوې نوي ځواني مېرمني څښتن سو.. اختالف حل سو؛ ده ته په نکاح سي. دواړو خواوو فیصله ومنله

ر په ګاوڼد کي وپه هغو شپو ورځو کي په کندهار کي وه او د مرچ اغا د ک چېدا نکل ماته خپلي مېرمني ریحانې، 
 یې ژوند کاوه، کړی دی. 

 

 نور بیا

 شپږم فصل
 ظاهر او باطن
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