د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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د شمس د ورکیدو ورسته  ،موالنا مخ واړوه او نور ډیر نه ښکاره کیده  ،د وعظ او د ښوونې مجالس
نور د په خپله مخکې نه وړل  ،دکار لپاره یې  ،خلیفه ګان یعنی ښوونکي و ټاکل او د موالنا لمړنی
خلیفه صالح الدین « زرکوب» و .
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صالح الدین « زرکوب » په خپله یو امی و  ،د افالکی په وینا ( قفل ) ته یې وویل  (( :قلف )) او
((مبتال )) ته یې * (( مفتال ))  ، ۵۱سپه ساالر او افالکی دواړه نقل کوې چې موالنا یو ورځ د
زرګرانو له بازار نه تیریده  ،په زرو د زرکوبانو د وهلو غږ هغه یي په خوشحالی راوست او صالح
الدین حجره ته مخامخ ودرید په څرخیدو او په ګډا یې پیل وکړ  .کله چې صالح الدین دا منظر ولید له
دوکان څخه یې بیرون ته منډه کړه هغه سره په ګدا سم شو.
د هغوې آشنای له همده ځایه را پیل شوه او خبره اخالص او ځان قربانویدو تر حده ورسیده ،د قونیه
خلکو ته د باور وړ سړی نه و  ،هاند یو ځل څه پاتی نه و چې هغه ووژنی  ،فاطمه خاتون  ،د صالح
الدین « زرکوب » لور یې سلطان ولد ته واده کړه  ،له همدی امله د هغوې په مینځ کې خپلولګی
مینځ ته راغله  ،خو د قونیه خلک او سره دښمن شول ،څکه چې خپله له قونیه څخه و  ،څه پای نه
درلود .
صالح الدین په « ۷۱۶هجری قمری » کال د محرم په اوله ورځ په حق ورسید  ،وصیت یې کړ و
چې د هفه لپاره ماتم ونه نیول شي او د هغه جنازۍ شاته یو ډله سازوهونکي راولې او د هغه د جنازه
یی شاته ډول وغږوي .
موالنا دا وصیت پرځای کړ  ،خپله شخصا ْ د سازکوونکو په مینځ کې په سماع پیل وکړ او په ګدا تر
هدیرۍ پورې والړ .
***
ژباړونکی :
مجیب الرحمن « خطیبي »
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