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  تـعـرفـهاي ملـگ
  رحمه هیعل  یخواجه عبداهللا انصار و خواجه غلتان ول تیحکا

   
گی  هزند رانیکشوراغلتان ولی که دربنام خواجه  کرامي ایازاول کتنی که روزي میگویند

 کهیدر شهرهرات برود وزمان خواجه عبداهللا انصاري جناب ارتیکه بزمینمود تصمیم گرفت 
که تمامآ خاك  شودیکه داشت متوجه م نایچشم بعلم والیت و با شده شهروارد آنجناب

امکان  هیچ باخود گفت کهو بوده پاك دانیوشه کرام ایهرات همه ، ازمردمان اول نیسرزم
 لوت خورده ، لوت خوردهباالخره آنجناب  و برومپاگذاشته اهستانقبر اینقدر يدرباال تاندارد 
خاطربوده  نیرفته که به هم ضرت خواجه عبداهللا انصارحخانه  یکینزد تاقبرستان ها  يازباال

   .دیگوئیم یخواجه غلتان ولرا که آنجنابواست 

  
خود  يبه اصطالح به پامیرود آنمبارك  ارتیبز کهیشخصهرحاال  نیکه هم قابل یادآوریست

  .میباشد که آنهم یکی از کرامات آنجناب دنرو  لوت  خورده نکهیوتاا تواندیرفته نم
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 دقلباب نمودهرا  دروازه کوچه خواجه عبداهللا انصار آنجناب  کهیزمان ! ه هـر صـورتبـ

 ؟...دیهست یک جواب داده وازعقب دروازه  خانم آنمبارك

بخاطرزیارت  و نام من خواجه غلتان است،  رهیهمش که.  فرمودند یخواجه غلتان ول جناب
  . مه اآمد جااین ازکشور ایران خواجه عبداهللا انصارحضرت   نمودن

 شبرادرخاك درسر يشده وگفتند که ا یجناب سخت عصبآن  خانمکلمه  نیچن دنیباشن
 رونیب تنتوروخاك جاروب را يرهاتخاکس نکهیسروپا بدون ازا یب آدم نیکه ا دانمیشود نم

   .     تخودرا گم کرده اس یبرده باشد ازوقت نمازصبح بکدام جائ یلیازحو

 گفته وباخود شد رانیح یبکل خانم آنجناب دشنام دادن ازشنیدن یخواجه غلتان ول جناب 
 کیکه درشهرهرات  گفتندیم رانیومردم ا آمدم نجایمن سخت اشتباه کردم که ا اکه خداوند

به اصطالح  که شودیخانم آنجناب معلوم م ياز گپ ها کهیبزرگوار است وحاال قسم يریپ
نموده  يسپردر یک مسجد شب را  ینجا آمدمکه تا ا وحاال .وهم نیست  نبوده يزیچندان چ

 . رومیم رانیصبح دوباره بطرف ابعد از نماز اوفرد

که دوباره  خواستیبعد ازخواندن نماز صبح م یخواجه غلتان ول جناب :خـالصــه ایـنکه 
 ارتیز بخاطر رانیازکشورا اي دل غافل گفت کهبا خود و دیحرکت نما رانیبطرف کشور ا

خانم موصوف دوباره  دادن دشنام کیآمدم وچرا بتا اینجاجناب خواجه عبداهللا انصار نمودن
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آن ریواگردرخانه بود خوب درغ رفتهبه عقب دروازه کوچه شان گرید کباریحاال  و بروم
  .وم ریگرفته م شیرا درپ رانیدوباره راه ا

اب ازعقب دروازه آنجن که بازهم خانملباب نموده ا رادقکوچه آنجناب  دروازه کهیزمانو
  ؟ دیهست یک جواب داده خود کوچه

 که جناب خواهمیآمدم وم رانیمن ازشهرا رهیهمش يفرمودند که ا یجناب خواجه غلتان ول
 . مینما ارتیخواجه عبداهللا انصار راز

آنرا خودرفته که  يها نیزم يدرباالقبل انصارساعتی خواجه عبداهللا گفت که  شخانم 
  . آنجناب بکدام طرف است يها نیفرمودند که زم واجه غلتان خجناب  . کنند يآبدار

                 .باشدیبه قبله م يتان رودست راست  بطرف شیها نیگفت که زم شخانم 

                                                یکدر که رفتیم را درپیش گرفته ها نیزم ی راهخواجه غلتان ول آنجناب بگفته خانم 
به پل وان  کطرفیازچه آب جو جریان لیب کیتوسط که  میشود متوجه زمین هاقسمت 

که  دانست خواجه علتان جناب  و.   یشودمعلوم نم هم لیوصاحب بشده رد آن دیگر جناح
شخص  کیچندان دور ینگذشته بود که ازمسافه ن ه ايلحظ جاست نیکه است درهم گپهر
باال شده  درخت کی وآنجناب ازترس جان در میایدش بطرفنشسته  درباالي شیر پوش دیسف

 پائیندر پوش شخص سفید بعد همان قهیدق چند وغافل از اینکه  اده باشدتاخودرا نجات د
 یکسو دیشو نئیازدرخت پاکه یا خواجه غلتان  فرمودندبطرف باال نگاه کرده  ودرخت آمده 
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سوار شده  رانینرش نیچن يدرباال ماده ها را نکشد گپآدم تا  ومن هستم  دیخواهیرا که م
    .تواندینم

  
 آنرا نقل  بودم دهیاززبان پدرمرحوم خود شن1345  که در سال را تیحکا این ـزیعـز دوســتان

. که مورد عالقه تان واقع شده باشد دوارمینگاشته ام بشما قول   

  
صـوابــاالــاعــلم وب واهللا  

ي نوشته عزیز حیدري از شهرگوتنبرگ سویدنسویع 1998مطابق برج دسمبر  1377قوس ماه   
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