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خدایم را به گواهی می طلبم که تظاهر نمی کنم، به جز  ،که وطنم است با رنج، درد و اندوه بیکران آن ماتم سرایی

دارم  قادرشمالل و افسردگی خاطر سرور و شادمانی از کلبۀ ویرانۀ افکارم گریخته ولی تضرع به دربار توانگر و 

 .که الهی در مرگ اوالد و عزیزان در آزمونم قرار مده و کمرم مه شکن و عقیدۀ راسخ و صبر مرا امتحان مکن

شنیدم، که در اثر مریضی طوالنی که  دیروز با تأثر بی نهایت عمیق خبر مرگ مرحوم احمد شاه کریم علومی را

)ج( درب رحمت  هللا توانا لبیک گفته جان به جانان سپردند، داعی اجل را   عاید حال شان بود و زمین گیر بودند،

 خویش به رویش بگشود و رهسپار سفر دیار ابدیتش نمود. 

من و مرحوم احمدشاه کریم علومی پوره پنجاه سال روابط صادقانه و صمیمانۀ دوستی داشتیم که مطابق فرهنگ 

سبب پیوند خانوادگی شده برایم افتخار معرفت با مرحوم  شایستۀ افغانی آن را می توان برادرانه گفت و این دوستی
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مغفور جنرال غالم عمرعلومی، مرحوم مغفور داکتر غالم علی کریمی و مرحوم مغفور داکتر عبدالواحد کریم میسر 

 .گردید

احمدشاه کریم علومی شخص صاحب اندیشه، صاحب قلم و صاحب مطالعه بود. در نویسندگی سبک خاصی ابتکاری 

 .نثرش آهنگ نظم داشت بسیار سلیس و زیبا و گیرا می نوشت داشت

نواز و سخاوتمند  همیشه متبسم بوده، غریب مرد نهایت خوش برخورد، خوش مشرب، خوش طبع، خلیق و متواضع و

 .د و مراودات حسنۀ اجتماعی داشته کینه توز و حسود و بدبین نبودبو

سروده " احمد ظاهر"شهید  و  "نی نواز"فضل احمد زکریا ید قریحۀ ظریف شعری داشت و برای هنرمندان چون شه

 .های دلپسندی ساخته که ماندگار است

شاه کریم علومی از فارغان لیسۀ عالی حبیبیه و رشتۀ علوم سیاسی پوهنځی حقوق بوده بعد از انجام  مرحوم احمد

ت های مختلف در سفارت های وظیفۀ مقدس زیر بیرق به حیث مأمور وزارت خارجه شامل وظیفه شده و در پس

 .افغانی به حیث دپلومات ایفای وظیفه نموده اند

شامل یک سلسله فعالیت های سیاسی بوده اند که از چگونگی فعالیت و عالئق سیاسی شان معلومات  2001بعد از سال 

 .دقیق ندارم

خود دور خانۀ کعبه طواف داده را بر ِکفت  به حیث یک فرزند صالح در خدمت پدر و مادر بوده مادر مرحومۀ خود

 .اند

 .شاه کریم علومی بسی خاطرات نیک و فراموش ناشدنی دارم من از پنجاه سال دوستی ام با مرحوم احمد

مرگ چون سیالبی است که قریۀ را ویران کند و خاطرات همان است که به یاد آری که این جا مکتبی بود و این جا 

 .هایی مسجدی و باغی و چشمه ساری و خانه

از بارگاه خالق الیزال برای این دوست رفته ام آمرزش می طلبم و بهشت برین را مکانش استدعا دارم. الهی به 

 .رحمت خود در محاسبه بر او آسان گیری

به همسر مهربانش حمیرا جان و اوالدهای نازدانۀ نورچشمان پدر هلنه جان، سلما جان و سها جان، حبیب جان و علی 

 .وابستگان تسلیت گفته برای شان از خداوند صبر می خواهم جان و باقی
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د را مطالعه کنند، می توانن ۀ معززنویسندهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این 

 .در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند جناب شانعکس  با "کلیکی" بر

 


