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 08/04/2018        احسان هللا مایار
 

 فرهنگ دوست افغانستانفرهنگ و  َسرور  شاه  از  ییاد
 

خوشی های انسان در زندگی، مانند خود انسان از هم تفاوت دارد. این کمترین شاید یکی از خوش قسمت و محیط 

ترین انسان هائی باشم که با شخصیت های ناب و بی همتای وطنم سر و کار داشتم و ازصحبت های شان فیض 

می کنم و نمایشنامۀ حیات را در برده ام. امروز که زندگی به سوی ابدیت روان است، زمانیکه به عقب نگاه 

از جمله ذهنم در دوران می آورم متوجه می شوم که بایست خداوند به این حقیر لطف بی کران داشته باشد که 

  گردانیدو هم صحبت حیاتم محشور در با کسانی کم مرا کوچ ۀبه این حقیر و خانواد شبی شماردیگر احسان های 

 ذهنم را بدرقه خواهد نمود.تا ختم زندگی روی این زمین خاطرات شان که 

به جانشین مقایسه کرد و یا اینکه بدیلی ۀ دیگری با انگیز آنرا یبی دارد که نتواننسان های هم طبع زبین ا دوستی

 عرضه کرد.آن 

 بزرگی در کابل غنای 2006م در روم تا 1979سال و در خدمت شان رسیدن از ت محمد ظاهر شاه راعلیحض

 دیگری مقایسه نمود. یزچدر زندگی ام شمرده میشود که نمی توان آنرا با هیچ 

 روان شان شاد و جنت برین مکان شان.

 دهی  سنامدار وطن  تصادفاً در البالی آزشیف محدود و کوچکم عکسی از اعلیحضرت مرحوم با یکی از شعرای

 افغانملت حدت یاد آرامی و فضای صلح و امنیت و و فرسخ ها دوراز از دیدن آن به دستم آمد که  یبدخش یمخف

ذب نمود که گوئی در همانجا بوده و از بودن جچنان 

  خود لذت می بردم.

 اعلیحضرت پادشاه افغانستانساده بدون از تجمل دربار 

شان با فرهنگ وتاریخ  شخصبود و روی همه باز به 

. تا جائیکه از صحبت های کشور سخت عالقمند بودند

ً به همه والیات  دوستان شان اطالع دارم تقریبا

لت افغان، حال و احوال م از افغانستان سفر نموده اند و

 مطلع بودند.، تبعیض و امتیازبدون از 

یدار شان با یدار اعلیحضرت در های پایکی از دیدا

که در عکس پائین  ی بودمیرمن سیده مخفی بدخش

   گزارش می یابد.
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  م: یناز نظر می گذراگرامی  با خوانندگانمیرمن بدخشی را ایت زیبای هو اینک سروده بی ن

 

 یبدخش یمخف دهی  از س یشعر
 

 بدخشان یدور

 ه دل ارمان بدخشانـودم بـکه ب ستیرـعم

 انـشـدخـان بـلستـبه گ دمـیـکر رسـش دـص

 قید برگ و شقاـو ص ینسترن و سور از

 بدخشان ابانـیر کوه و بـه بـت بـاس رشـف

 که نغزاست وهیآب و هوا سالم و پر م در

 انـدخشـب وانـت الـعمـود نـثل بـم یب

 ییوـد چه گـنـرقـفاهان و سمـص بـیع از

 غنان بدخشانـارک و شـر از بـبـخ یب یا

 ناورـان شـوانـج رـیـن سـکه ـچـوکـک در

 دخشانـب انـابـیـخ ن بهـذر کـگ گاهـآن و

 وهـک رـگجزغم در  لـعد لـشـب ابهـونـخ

 دخشانـب انـوبـب خـل ل  ـعـلرت ـسـح از

 ن کرده فراموشـدل از قوم و وط رکندهـب

 همان بدخشانـرتبه مـم کـیده ـش رکسـه

 افزون یو داریود خرـان بـر جهـصـم در

 بدخشان زانـیزـع ندـتـرفه ـک وسـسـاف

 یه کرخـواجـخ اـیر و ـاصـاه نـش دـیس ای

 بدخشان انـبـهـنگ دــداونـخ دـیــواهـخ

 ار و چمن و رودـگام بهـل و هنـگ وشـج

 ل خوش خوان بدخشانـا بلبـم یمخف نیو

 پایان

 


