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   ایزیدبـطامیـلطان بـت سـکایـح
  بامرد ریاکار

  
آمده وگفت که قربانت شوم یا سلطان  بایزیدسلطان بحضور یشخصروزي  کهگویندمی 

ش میکنم تا کهزار یک دانه موره داشته وخواهیبه تعداد  هست متسبح که در دست همین
   ؟.گو هی نمایم ج را ثنا وصفت د که روز هانه  چند هزار مراتبه خداوندیئنمائی نمامرا راه

بزرگ را از صمیم قلب تان یاد انه به تعداد پنچ مراتبه خداوند جناب فرمودند که روزآن
   .کنید

  
بایزید صاحب من میگویم که خداوند  که قربانت شوم یا سلطان گفت شخص  باردیگرنآ

  .        بزرگ ج روز هانه چند هزار مرتبه یاد نمایم وشما میگوئید که پنچ مراتبه 
به تعداد سه انه اضافی مینماید روزآنهم اگر باالیت  فرمودند که  یزید صاحب جناب با

   .اد بکنید یتان  از صمیم قلب مراتبه خداوند ج را
 جناب سلطان صاحب گپ مرا متوجه نشده باز هم عرض شخص با خود گفت که اصألآن

حالیکه در  د صاحب شما گپ مرا هیچ متوجه نشدیدنموده وگفتند که قربانت شوم یا بایزی
انه چندین هزار مرتبه که من میخواهم روز هئی بوددر دستم تسبح یکهزار دانه 
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  .خداوندبزرگ ج را یاد نمایم  وشما میگوئید که روزهانه سه مراتبه خداوندرا یاد کنید 
مراتبه هم بشما مشکل باشد پس در فرمودند که اگر روز هانه سه  باي یزیدجناب سلطان  
  .اد نمائید یازطی دل نصورت یک مراتبه در روز خداوند ج را آ

من چه میگویم وشما مرا چگونه طان بایزید قربانت شوم یا سل که گفتریا کارآن مرد 
  ؟ . رانمائی مینماید

کار خیر حاال یک که اي مرد ریا  فرمودندسخت جاللی شده وب جناآن اثنأدر همین  
ن نمرد ریاکار بزبان آزمانیکه آ و.  حق هستی  جااهللاییزید بگوئید که  مراتبه بزبان با

داده  جان بجانان بقدرت خداوندکه یااهللا حق هستی  ولحظه اي بعد د یئمیگومبارك 
   . شتومحوگ

  
جناب حاجی غالم محمد خان  اززبان 1366 در سالکه را  حکایت این !دوستان عزیز 

امید نگاشته   بشما نقل قولآنرا و غزنوي سابق مدیر سره میاشت والیت غزنی شنیده بودم
  . وارم که مورد دلچسپی تان قرار گرفته باشد 

شم از جهان پوشیده وبرحمت چ 1377 با تاسف اطالع پیدا نمودم که موصوف در سالو
  پیوست که روحش شاد ویاد آن فقیر کامل گرامی باد  خداوند ج

 بلـــباالــــصواواهللا خـــــیر
 نوشته عزیز حیدري
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