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تقرسیـدن حـضرت خـضر حیات نبی بسر و  
  خـاص زغالم حـبشی ایـا

  : وخواننده گان محترم دوستان عزیز
 بروي زمین افتاده آفتاب وتابش  در سطر قبلی گفتم زمانیکه غالم حبشی از شدت گرمی  

ک شخص یودیري نگذشته بود که به لطف حضرت پرور دگار عالم  ویا بیهوش شده ضعف 
ش استاده و باالي سردربدست داشته  یک آفتابه آب سرد همکه درحالی نورهانیسفید جامه 

ودر جریان بعد موصوف به هوش آمده  لحظه چند که مینمود پاش ، پاشآب را  شبروی
کی باشد که درا ین  جامه سفید نورهانی که اي دل غافل این مردنوشیدن آب باخود گفت 

  . است  آورده راآب سرد چنین دشت سوزان 
محکم گرفته وباگریه هاي پرسوز خود میگفت سخت نمبارك را فورآ دست اندخته دامن آ 

کوه هم معلوم  سوزان حتی حرايکه پدرجان تاجایکه چشم من کارمیکند بجزاز دشت وص
از  تاکه  حل سازیدمرا مشکل و دهستیچه کسی شود پس شما را بخدا قسم بگوئید که نمی

  .   ده باشمش آزادشان از بند غالمی  آورده واز جانب دیگرفرمان بادارم را بجا  یکطرف
ه اد نمودیرا جخداوند حبشی توازعمق دل  غالم فرمودند که ايشخص آن ! خـال صـه اینـکه

به  کهمرغهان عرش آمین گفته است در همان لحظه شما به هدف خورده و که تیري دوعااید
  .ونام من حضرت خضر حیات نبی است   امرخداوند بزرگ  ج به سري وقت تان رسیدم

  ؟. نرا رفع نمایم آ تا دارید د چه مشکلیئحاال بگووتا کره بسته تانرا باز نمایم که 
خود کشیده وگفت که یا دورکمرغالم حبشی نامه سلطان را از  فورآ ن پیام نیکبا شنیدن چنی

 امضاي آفتاب را روودارم این نامه را داده که اگر دربین آن ممرا باحضرت خضر حیات نبی 
  .د یئمینما آزادمرا از حلقه غالمی خود  در آنصورت بگیرم

 به امر خداوند ج از حلقه غالمی آزاد شده اید وحاال هردوکه جناب حضرت خضرفرمودند 
هروقتیکه گفتم چشمان ودر پشت پایم بگذارید هم خود را  يپا ها و چشمان خود را پت نمود

  .تانرا بازنمائید 
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  .د یئچشمان خود را باز نما زایا یا نگذشته که حضرت خضرفرمودند که اي لحظه 
چشمان خودرا باز نمود خودرا در کنار یک چشمه آب دیده و گفت غالم حبشی زمانیکه  و 

 ازوهمه  که سبحانه اهللا یا حضرت خضراینجا کجاست که تماما سنگ هاي کنارچشمه همه
،  لعل شب چراغ،  فیروزه،  الجور،  مرجان، دزمر،  الماس طال ،دانه هاي جواهرات از قبل 

  .هاي نایاب میباشد سنگ ودیگر مروارید
خودت قدم  که تا حال بجز ازمیگویندمیا یچشمه ک را اینجا زحضرت خضرفرمودند که یا ایا

   . وحاال گپ مرا خوب متوجه باشیدکه چه میگویم دراینجا نیامده است پاي هیچ کسی
  .دیئمیاي نایاب عسل نمایدرقدمه اول دراین چشمه ک

  .   د  یئجواهرات باخود بگیر خورد وکالن دانه هاياین ازخود  تا اندازه توانوبعد از آن  
کوه هاي جواهرات  همین شب رادرهمینجا سپري نموده و صبح صادق که آفتاب ازعقب   3

گرفته وبعد  خورشید در مقابل نوربادار تانرا براي یک لحظه شما فورا نامه  مینمائیدطلوع 
درانموقع  و خضرحیات نبی بسروقتم برسیدحضرت  د که یایئازانجام همین سه کار بگو

  . وقت تان میرسم هرکجائی که باشم دوباره به امرخداوند بزرگ ج بسري
اید که بقدرت میا نایاب غسل مینمیمانیکه درچشمه کز ابجنآندستور به ! خالصه اینکه

چهارده درخشان شده  یپروردگارعالم صورت همان غالم حبشی بمانند مهتاب شبحضرت 
دربین جیب هاي خود راومقداري زیاد ازهمان سنگ هاي خورد وکالن جواهرات نایاب 

که در وقت طلوع آفتاب نامه سلطان  گرفته وشب را تا به وقت صبح صادق درآنجا بیدارنشسته
قادرج  به امر خداوندبعد متوجه نامه شده که  که لحظه ايگرفته شعاع آن را درمقابلش محمود

زیاد گفت که یا حضرت خضر حیات ی شده وباخوش مورنقش آفتاب  پوست آهو دربین نامه
پیدا شده   عخضربه امر خداوندج حضرت نگذشته بود که  لحظه اي .بسري وقتم برسید نبی 

 آن مبارك با گفتن کلمه سبحانه اهللا وافتاده  حبشی همان غالم بجانوزمانیکه چشم آنجناب 
بگذارید تودیگر غالم نیستی بیا پاي خودرا در پشت پایم  ج خداوند  حاال به امر فرمودند که 

در نزدیک شهر که  مینمائیدچشمان خود را باز  زوزمانیکه شخص ایا چشمان تانرا پت کنیدو
 چهل نفرغالمان که حاال از همین جا به تعداد ائید فرممیوجناب حضرت خضرمیباشد غزنی 
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     بگوش حلقه
شده و  غزنیسوداگر داخل شهرامت خریداري نموده وبنام عبداهللا  ن بلند قاو چهل راس اشتر

نبی  را  خضرحضرت دستان  زشخص ایا . نصورت خودت بهترمیدانیکه بازچه کنیدر آ
 .ند حافظی آنمبارك از نظراش غالب شده ورفتبوسیده وبعد ازخدا

   
جناب سلطان برایش سکه هاي طال که قبال  هفت صد دانه که با داشتن همان  :خال صه اینکه 

را خریده و بنام عبداهللا سوداگراز داخل  چهل راس اشترو غالم به تعداد چهل داده بود محمود 
 خریداري، وغیره شکر  قروت ، روغن ،،   ،برنج ،  قبل آرداز  را مندوي ها مواد هاي خوراکه

شهر غزنی شده وراسآ دریک کاروان سراي بسیار بزرگ همین کاروان داخل  نموده وتوسط
 دستورداده وبراي غالمان خودکه قبال برایش معلوم بوده اشترهاي خودرا جا بجا نموده 

  
شهر  د که اي مردمان خوار وغریب یئجار زده بگو به چهارطرف شهرل وسرنا توسط ده که

بنام خداوند بزرگ ج را  خوراکه خود يمواد ها عبداهللا سواگر به هزاران سیر شخص غزنی
  .  ومینماید خیرات نموده بزرگ شهر بداخل مندوي

سوداگر نی آوازه بخش شده که شخص عبداهللا نگذشته بوده که در تماما شهر وبازار غز دیري
 واین آوازه به اصطالح  دیئمینما  خیراتداخل مندوي را براي مردمان  راکهتمامآ موادهاي خو

از موضوع شخص سلطان محمود واقف شده و چندین نفرحاضرباش گوش بگوش  تااینکه 
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کی بوده  د که این شخص خداجوننموده تا بدانصوف اعزام هاي خاص خودرا به عقب مو
زمانیکه چشم سلطان محمود و . بردند محمود وبعدازساعتی عبداهللا سوداگر را بحضور سلطان

آن    مقبول به جمال جوان بیست دوساله که بمانند رستم داستان اندام داشته وهمچنان صورت 
دم خیره گی مینموده وگفت که درخشان بوده که از دیدن آن چشم آ بمانند یوسف ثانی

  ؟  دسبحانه اهللا اي جوان سوداگر نام تان چیست واز کدام شهرو دیار هستی
درپاسخ سلطان بسیاراحترمانه جواب داده وگفت که اي پادشاه عادل وملت پرورکشور 

وهچنان درزیري همین . نمایم ینام من عبداهللا است وتجارت هرگونه جواهرات را م فغانستانا
  .سمان کبوت خداوند بزرگ ج یکه وتنها زنده گی مینمایم آ

ی مهارت خاصی جواهرشناسدر قسمت سلطان محمود فرمودند که اي جوان سوداگرمن 
  ؟..دیئارت چه نوع جواهرات را مینماایا شما تج داشته ودارم

باخود  کیمیا از کنار چشمه جواهرات را کهدانه هاي درهمان لحظه عبداهللا سوداگرچند نمونه 
ازجیب اش کشیده وبدست سلطان داده وگفت که اي پادشاه عادل ومهربان غزنه  آورده بود

 محمود چشمان سلطان  جواهراتچنین  بادیدن جواهرات بنده که تجارت نشانی اینست 
نات بت سومازتابیش نور ان سیاهی نموده وگفت که سبحانه اهللا درحالیکه من ازشکم 

جواهرات  سیر ینچند کم از کم درحدودکشور هندوستان هندوستان ودیگر بت خانه هاي 
غیره  لعل شب چراغ عقیق ،الجورد ، ،رد زم،   اقوتی فیروزه ،، الماس ، طال گوناگون از قبل

جناب سلطان .  وغیره را کشیدم ولیکن تاکنون چنین جواهرات را درزنده گی خود ندیده ام 
  ؟ .سوداگر قیمت این جواهرات نایاب شما چند بوده واست    جوانکه اي  فرمودند

اي پادشاه عادل  وگفت که جواب دادهعبداهللا سوداگربسیاراحترامانه در پاسخ سوال آنجناب 
جناب سلطان محمود بت شکن این چند دانه جواهرات نا چیزي من در مقابل شما 

شته وندارد ومن از جناب مهربان ملت سرزمین آفغانستان هیچ قیمت نداپدربزرگوارعادل ، و
ش مینمایم که آنرا به صفت یک تحفه ناچیزاز طرف این غالم تان قبول نموده شما خواه

ساخته ممنون  را بندهشما : جوان جناب سلطان محمود فرمودند که اي سوداگر. ممنون سازید
  ؟دارم خدمت تان یک تحفه نا چیزي در اعتراض نداشته باشید من هم واگر
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  .ا سلطان عالم من کور شوم که در مقابل امر شما سرکشی نمایم یکه گفت عبداهللا سوداگر
،   شرق تا به هندوهستان حکمروائی من ازجوان سوداگرجناب سلطان محمود فرمودند که اي 

جوان دیگري را با این همه غرب تا به ایران بوده ولیکن تا به همین لحظه بمانند شما کدام واز
 بقدرت خدا وند ودرهمان نگاهی اول .ه ام  زیبائی هاي خدا داد تان درهیچ سرزمینی ندید

 نرگس بنامیک دخترنازدا نه ویکدانه  هم منگرفته که مهر ومحبت شما دردلم جا ج بزرگ 
  . نرا به نکاح مسلمانی بصفت کنیزوخدمتگار تان بی بخشمجان دارم ومیخواهم که آ

ندارم  را همسوداگر گفت که اي پادشاه عادل ومهربان من اصال لیاقت غالمی شما عبداهللا 
  . بادارم عروسی نمایم پس چه گفته با دختر

توغالم من نی بلکه نوري چشم و اوالد جوان فرمودند که اي سوداگر محمود جناب سلطان
  .بشنوم من هستید دیگر نمیخواهم  که چنین کلمه را اززبان تان 

لحظه به مدت هفت شبانه روزتمامآ  ازهمینکه  شان دستورداده وزیزبه ولحظه اي بعد 
 نرگس جانبخاطرعروسی دخترم  ل وسرنادهچراغهان نموده وتوسط ، مرکزشهرونواحی آنرا 

  . دیابالغ نمائ در سراسرکشور را بانه روز تعطیل عمومیمدت هفت شب
ت هفت شبانه دمب محمود یکانه دختر سلطانبامراسم عروسی عبداهللا سوداگر  !خالصه اینکه  

که بعد از .آن هر دو در قصر تعین شده شان رفتند  بعدازسپري شدنکه روز صورت گرفته 
آمده و گفت که ش مادر نزدمخفی به  طور محمود سلطان سپري شدن یک هفته دختر

را عنایت فرموده که دردنیا نذیرومانند نداشته انطورشوهر برایم  هم جبزرگ  خداوند مادرجان
دست یک مراتبه هم مان شب اول تا به همین لحظه ازه باتاسف باید گفت که وندارد ولیکن

از وجودم به همان اندازه  سازمیهرقدریکه خود را برایش نزدیک مون بجانم تماس نکرده آ
از  طول همین یک هفتهدروخوداري نموده ومیگوئید که نرگس جان من نمک حرام نیستم 

   : دیئش نشسته ومیگوشب تا به صبح در باالي جاي نماز سري
  . را بیشناس ، واگر نمی شناسی پس همان رمه وهمان داس خود ت حدخاص ،  زکه ایا

که شوهرش آمده و گفت ش فورا بخدمت بعد از شنیدن چنین موضوع مادر :خال صه اینکه 
در طول  کهنموده ک مطلب جالب را برایم اینطورقصه یدخترم نرگس جان  یا سلطان امروز
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که بجانم تماس نکرده است وهرقدری عبداهللا سودگر دستحتی یکمراتبه هم همین یک هفته 
من خودرا برایش نزدیک نموده ومیگویم که عبداهللا جان آخر من خانم شرعی وقانونی تان 

نمک  میگوئید که نرگس جان من برایمو در جواب . هستم چرا از من اینقدر دوري میکنید 
  .    که در مقابل دختر بادار خود خیانت نمایم حرام نبوده ونیستم 

ت  خاص حد زومیگوئید که  اي ایاو از جانب دیگر ازسر شب در باالي جاي نمازش نشسته 
  .را بیشناس واگر نمیشناسی،پس همان رمه ، وهمان داس 

د یئم گذاشته ومیگوحصه وسط تخت خوابشمشیرخودرا درد یوزمانیکه میخواهد استراحت نما
م دست ویا پاي تان اینطرف نیاید که راز قسمت شمشیکه  کرده باشی هوشکه نرگس جان 

.                                                                                                                            نرا قطع منیمایم در آنصورت باهمین شمشیر آ
خانم سلطان تمامآ گذارشات دختر خودرا براي شخص سلطان یکا یک توضیح داده زمانیکه  
امشب من وتو به عقب  د ویه اکه اي زن من را هم اشتباهی ساخت فرمودند محمود سلطان و

  است  ؟ که گپ از چه قرار  میداریم رفته وگوش شان ای خواباطاق  دروازه
را به عقب دروازه اطاق شب گوش خود  شخص سلطان محمود درنیمه :خال صه اینکه  

داخل اطاق صداي گیراي عبداهللا سوداگر لحظه اي بعد از کهچسپانیده ش خواب دختر
او  شناسی پس همان رمهاس ، واگر نمیرا بیشن حدتخاص ، زا یا  که میگوید د یئبگوشش میا
جمالت شخص سلطان محمود صد فیصد اشتباهی شده فورا نین با شنیدن چکه   همان داس

  ؟            .  ایم را مره نامه  خاص زایا اي که فرمودنددروازه اطاق خواب ایشانرا باز نموده و
   .ش داده وگفت که مه ش را از کنار جاي نمازش برداشته وبدستهمان نامه خودزشخص ایا

بوسیده  بعد از گرفتن جواب نامه خویش بمراتب رویش را جناب سلطان محمودغزنوي
و ازجانب دیگر . فرمودند که یا ایاز خاص حاال تو غالم من نبوده بلکه من غالم شما میباشم و

نصیب وقسمت را طوریکه قلم زن مینوسد حق است و دخترم نرگس جان در جمله کنیز تان 
                                     : که  شعر را سروده مصرع همین وبعدآ.  آماده خدمت بوده  امید وارم که قبول فرمائید 

  سلطان محمود غزنوي که هزاران غالم داشت               
  غالم شد المـرفت که غـــگ اناش چن عشق                                             
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بعد از اداي نماز خفتن در 1369 سال  برج عقربحکایت را که در این !دوســتان عـزیـر 

زبان دوست نهایت از مینه واقع خوشحال خانجناب بابا صاحب حصارك لوگر شریف مسجد
سابق مدیر سره میاشت والیت غالم محمد خان غزنوي صاحب عزیزومهربانم جناب حاجی 

  .نگاشته امیدوارم که خوش تان آمده باشد  بشما عزیرانآنرا نقل قول و م بودشنیده  غزنی
به عمرهشتادوهشت سالکی  1377در سال  این فقیر کاملم که وبا تاثرعمیق اطالع پیدا نمود

موي مبارك  درنزدیکیودوستانش  جنازه موصوف از طرف فامیلرشهرکابل فوت نموده ود
  . ش شاد ویاداش گرامی باد والیت غزنی بخاك سپرده شده که روح

  ئی ـــــــــــــــــــــــ  خود رفته ، وعالم دیگر گرفته  ئی سروسایه ازسرما برگرفتهاي 
  ئی ـــ   این نور چشم ماست که در برگرفتهــــــــاي خاك تیره دلبرما را عزیزدار   ــ

قابل یاد آوریست که بگفته آنجناب اضافتر از چهل سال مدیر سره میاشت والیت غزنی بوده  
  .  که اکثرآ مردم آنوالیت با جناب شان شناخت کامل داشته ودارند 

  االــصوابــواهللا علــــــم وب
   1998مطابق برج دسمبر 1377ماه قوس 
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