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 جناب میر شمس الدین آغا
 به جاودانگی پیوست  

 برین جایش باد روانش شاد و بهشت

 
 

 صادق خود را از دست دادباز هم مادر وطن، یک فـرزنـد برومنـد، نجیب، پاکـدامـن و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تصویر شاد روان میر شمس الدین

 

اگر مرگ نقطۀ پایان برای وجود بزرگ مردان و انسان های واقعی می بود شاید بشر اصالً تأریخی نمی داشت. اما 

 خوشبختانه نیکو نام و نیکو کار مردانی هستند که نام و خاطرۀ شان ماندگار و روشنگر راه بازماندگان شان است. 

مخصوصاً آن انسان هایی که با کار و دانش شان هم در  به این تعبیر یک معرفت دیگر از تأریخ، سرگذشت انسان و

 ساختن تأریخ سهم می گیرند و هم با دست آورد های کاری شان ماندگار می شوند.
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در زمان حیات پربار شان هرگاه پیرامون مرگ و زندگی سخن می گفتند فرد آغا صاحب میر شمس الدین  مرحوم

 آتی را همیش بر لب داشتند: 

 چکد از سر مژگان بر خاکحیف اشکی که 

 قـصۀ مــرگ مــرا با لـب پـُـر خـنـده کـنـیـد
 

ه بشمس الدین آغا ارجمند عزیز "همایون جان میر" فرزند برومند جناب میر خبر جانگدازی را دیروز هفتم اکتوبر 

  به رحمت حق پیوست.پدر امجد و بزرگوار شان من اطالع داد؛ که 

میر شاد روان مه دوستان و همکاران و مأمورین وزارت خارجۀ افغانستان برسانم که بلی با درد باید به اطالع ه

به رئیس تشریفات وزارت امور خارجۀ افغانستان در زمان جمهوریت سردار محمد داؤد خان، سابق شمس الدین 

همچنان یادداشتی را در این زمینه به من ارسال نمودند تا این خبر . روحش شاد و روانش آزاد باد پیوست. جاودانگی

 آنالین به اطالع دوستان برسانم: آریانا افغانستان وبسایتاسفناک را در صفحۀ 

 

****** 
 

خانوادۀ ساداِت میرهای  میالدی در 1926میر بهاء الدین در سال فرزند مرحوم  "آغا صاحب" میر شمس الدینمرحوم  

 ان کابل، چشم به جهان گشود.ده افغان

مرحومی تحصیالت ابتدایی و ثانوی را در لیسۀ عالی استقالل به پایان رسانیده دپلوم بکلوریای خود را از آن لیسه در 

ی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شامل ځمیالدی بدست آورده و سپس برای تحصیالت عالی در پوهن1944سال 

 وزارت امور خارجه شامل کار شد.میالدی در 1948و در سال 

سال را در شعبات مختلف اداری و سیاسی وزارت امور خارجه و به سفارت های مختلف  33مرحومی بیشتر از 

 افغانستان در کشورهای خارجی از جمله در سفارت افغانستان در پاریس صادقانه و وطن پرستانه خدمت کرد.

خویش ریاست تشریفات وزارت امور خارجه مانند هزاران فرزند صدیق ثور از آخرین وظیفۀ  7بعد از کودتای 

 با همسر و فرزندان خود وطن عزیزش را ترک نموده و به کشور فرانسه 1985افغانستان کنار رفت. و در سال 

 2018باالخره بعد از سالیان دراز مهاجرت و دوری از وطن عزیزش افغانستان به تاریخ ششم اکتوبر کرد. مهاجرت 

 به جاودانگی پیوست.

** * ** 

که خاطره دوستی و رفاقتش در قلب دوستان، گرمی نوازش های پر از  ندما بود راز جملۀ نیکو مردان روزگاایشان 

محبتش در وجود فرزندان و رهنمایی های خردمندانه و صمیمانه اش در خاطر هر کسی که با وی حتی یک بار هم 

 همصحبت و همکار شده برای همیشه باقی و پایدار خواهد ماند.

بود. موصوف و میهن پرست صادق ، ان، با ایمان، با شهامتیک شخصیت مسلممیر شمس الدین  آغا صاحبمرحوم 
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در وطن طی دوره های مختلف خدمات ارزنده ای را انجام داده است. در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 

خدمت و وطن محبوبش محمد داؤد خان شهید همیشه برای رفاء و عزت مردم افغانستان سردار و ریاست جمهوری 

 کرده است. 

مد داؤد محسردار فاصله گرفتن یزی که واقعاً بسیار مهم و قابل یاد آوری است، موضوع بسا مهم سیاسی و تاریخی چ

نقش برجسته و مهمی را بازی است که جناب میر شمس الدین  و مرحوم داکتر محمد فرید رشید  خان از شوروی وقت

 خار شان جاویدان!روح هر دو فرزند صدیق افغانستان شاد باد و افت .اندنموده 

 

 روحش شاد و یادش گرامی باد
 
 

** * ** 
 
 کلفت است را دلـیـل مـرگ صاحبدل جهانـی

 شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود

 

 
 
 

 
 

 


