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 ۴جون ۲۰۲۱

سررممین ووسسرنان بدخشران درمجمو و امجمه ولسروال شرغنان ،ند درلوت ناریپ بربارو
وهن خویشد شررخترریت سا ومردان نامداری را دردامن سای ووه بای سای خویش برورانیده
و نعداد وم ام،نها با وارنام سای شرران درت ناریپ مرین دردیده و بع ر ام دوسررنان ه
بدسرت د با درک مسروولیتد درمورد ،نها و یابیش ییمساو را نوشرن اند و درسرایت سریمای
شرغنان بمعری درین شرده اند ول نعداد وثیری اماین شرختریت ساد با درنظرداشرت انبوی
امیوامت د امیشر نامک بین وام ه نویسرنده سای یمیم یا بدورمانده ویا نا سنومب اترلح
نوبت ب ،نها نرسرررریده اسررررت ب باورمند سمۀ این مرداندسرودا درممان حیات د خدمات
شرراسسررن و را دریرترر سای مخنها انجا داده اند و درجهت بهبود مندد مرد د دم
برداشررن اندد و یا درد و،ال مرد خویش را املریق سرررودن اشررعار وم االت و یره ب وش
ناشرنوای حاا و ت رسرانیده و ب ،ینددان شران بجا دذاشرن اند بنا ً َدین ماسرت ناب اندام نوان
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ومعهومات خودد ییمو ویا ییمی درمورد شرران ن اشررن و،نها را بمعری دیری ترررا
نظرامبردوو د با اظهارسرربا ام ترراحا امنیامسررایت سرریمای شررغناند جناا سرررورشرراه
(اروران) میخواس یا دی راماین مردان نراریپ راور خودش بر معنویرت بیوسرررررنر ویرادش
درخالرات مانده اسرتد و ی ین دار و بسریاری امدوسرنان خوانندهد بویآه ،نهانیا بنجاه سرات
بیشررنر ام بهار مندد شرران سرربری نموده اندد و،ن یده امشررغنان سای و بیرون امشررغنان
نحتیت ورده اند د با نا و وارنام سایشد ،شناو دارندد بمعری دیر
نامش محمدسرررهی بیر یرمند یمیمبیر اسرررت محمد سرررهی بیر امجمهۀ مردان معروا و
نامدار ناریپ درخشرران ریۀ درمارخت شررغنان اسررت و وارنام سای بسرریاری امخود بجا
دذاشررن و درت ناریپ مرین شررغنان نموده اسررت وی دربین سررالهای ()۱۳۵۲- ۱۲۸۸سجری
شرمسر ش حیات بسرر م برد وبا نما نامحیم سای دنیا و رومدارممان ب دری وخسرن
نا بذیرمبارمه ورد او بنا ریدارمحمد سرررهی بیر مشرررهوربودد ادری درنمد وسررر در
نخوانده بودد ول ب ،مومش و یرا درینن یهو و دانش سرخت یح ۀ وایرداشرتد وسمیشر با
بمردان ونخب سا و است دانش ،نر ومدارد م نشررسررت وبا ،نها درمسرراوت مخنهو بختررو
مسررررراورت دین ومرذسب بحرث و مبراحثر مینمود او سمواره خوش داشرررررت درمجرال ومحرایرت
بمردان اشرنراک وند و امسرخنان شران بهره دیردد نا رومی شرود و خودش نیممانند ،نها است
سخن باشد و نجارا خودرا با دی ران شریر نماید
وی امجمهۀ ریداران نامدار ری یون وویت شهسوارد ریداراما بیر و ریدارسهیمان بیر
بود و مسرایت ومشراحت ریۀ را خودشران حت ویترت میاردند ونم دذاشرنند نا مرد ری
ب حاا حاومت مراجع و روم سا سون سا وماه سا در دروام حاومت مننظر باشررند و یا
برا دادن رشررررروه بر حامرانران و رتد دادخواس وننرد مرد ریر س د بر ،نهرا اینمراد داشرررررننرد
وملمون بودنرد ور حق را بر ح ردارمیرسررررراننرد ویرا ادروراری بر ادارات حاومن مربول م
بودد مانند نحویه دند ب ددا د وارسای بی اری د سرراخنن سرررک ساد وسررایر ررم داری
سای دولن د او بیشرا بیش مردمش رار داشرت وی خوش داشرت نا درمحایت ومجال دین
ومذسب و املریق رسبران دین و مذسب مانند (خهیو سا وبیرسا) بردذارمیشررردد اشرررنراک
نمایدد وسمیشرررر درینین مجال اموی دیوت می ردید نما بیرسا وخهیو سای شررررغنان با
اومعریت داشرنندد وسرو ن و ام ریۀ درمارخت می ذشرنندد حنما ً شرا را درخانۀ محمد سرهی
بیرد سرررربری میاردند وادرمهمانان نم خواسررررنند شررررا را سرررربری ونندد اوخود ام،نها
میخواسرت ون ا را میارد نا حدا ت شرب را با او ب ذرانند ووناب را برایش بخوانندد نا ام،ن
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بهرمند وییض یابد او سمینان ب شررنیدن ترراید (مدا ) و در،ن درمورد نعت الهررررر ر (ت)
وحمد رسروت الهررررر ( ) وتروا ت اومۀ الهاربا رباا ودا خوانده میشرود ویا امیرسن
سای دیم وباسنان اسماییهیان بدخشان و بویآه شغنان استد یح ۀ یروان داشت
محمدسرهی بیر لوریا درباال دون شرد د مانا نخوانده بودد ول ب مانا ومعارا یح ۀ
یراوان داشرت ینانی با سرع ونحش میاد و یندین مرحه مراجع ب ادار اناشراا دسات
در ولسرروال اشررااش ر نوانسررت امر واجام نأسرری یر باا مانا ابنداو نحت نا (مانا
ابنداو مخنهل درمارخت) را املریق ،ن بروآه د درنابسرنان سرات  ۱۳۴۱اخذ نماید ودر،ن
سراتد شرادردان ،ن بلورامنحان دری رای بامد دریر باغ و مهایت شرختر (،خوند شراه
نتریری) بود و نوسرل (،خوند میرایرام) و نعهیمات ختروتر داشرتد بحیث معه اسرنخدا
شرده بودد شررو ب ،مومش نمودند و درسرات ۱۳۴۲سجری شرمسر د این مانا رسرما ً ایننا
و در یر مسررجد و نعمیر خیه وهن داشررت ب ندری ادام داد و ام،ن سررات ب بعد ریۀ
درمارخت ترررراحا مانا دردید و سررررع و نحش محمدسررررهی بیر درایجاد این مانا
یراموش ناشدن استد و امرومه ام بروت ،ن د الررررروات این رررررری مانند سایر رررررریجات
شررغنرراند امیرریررض یه و معارا بهره مند دردیده اند وحاال ایررن مانررا ب لیس ارن ا یاین
و جوانرران ریرر ای ام ذوور وانرراث بعررد امیرا ررت ام،ن شررررررامررت دانشرررر رراه سررای
وشرررررورمی ردنرد ینرانار درحرات حرا رررررر ده سرا نن امجوانران ریر د ام دانشرررر راه سرای
وشرروردررشررن سای مخنها یون انجنیرید لاد آورنالم د مرایت وادبیات و یره یارغ
وب جامع ن دی و متدرخدمت بولن ومرد خود دردیده اند
بیان رشرختریتد یح مندی ،ن بدانشد ادای مسروولیت درحت مشراحت مرد د مهمان نوامی و
خدمن رررذاری ریدارمحمد سهی بیر د مخرررمس است امشایری ام دیار رررریۀ درمارخرررت
برررنا (لالا) و ام یر خانواد مذسب سربر،ورده بودد درایام و دور ماهویت یساری
اش را سبری م وردد ،ن را سروده و ینرررروان مح دولت محررررمدد یا ام ررررتاید خوانان
مشررهور ریۀ درمارخت و تد یرسررناده وام ایشرران ن ا ررا نموده نا این مخم را سر تررب
وشا بخواند
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مخمس
امنرسی تب د بروی دت بریشان میشود
تبحد یون ،یناا امشرق نابان میشود
بشارود دت دریمن بهبت مت خوان میشود
،سمان امظهمت شا باک دامان میشود
نرا مبران وهرر مرشاریرنر سخرنردان میشود
یر ممان بیش نشین واین حاایت دوشدار
بعرد حرمرد خالرق رحمان باک ِوررددار
میرا مرها ما برود مرحرمرد سرهریر ررریدار
میرنرت دهرمار مریربرایرد درخرنران انرار
،دم بایر رت ویرهر خرویش انسان میشود
یمونماین وشرا نرا او مرشرهروردررردد یر الرمثرت درسرلرا
سرو راباشد ثبات و ُ
دانرۀ دُر منررده سامد درجررهران نرا تردا
منرده سامد نرسبرت اجرداد یررمند خرهرا
تایر سرریریرمامجروسرر نرمایان میشود
نا شان دویند ابراسی وس محرمد یرظی
شراد براد اروا براک ررریداران ردیر
نا ایشان نامه ورده این ممان محمردسهی
مسره ای دشمن موَرویرَرشان دشن دونی
مرشاحت رو اندر بیرشش ،سان میشود
سرو ناحق ورد ،ماری وس را نیست مرد
مردد مریبرایرد و وارحرق مناحرق یرق ورد
ای یمیم د نا نوان درِردبد اتحن م ررد
سریرچ و رن مررد دانرا ن رردد روی مرد
،سرن برد اتتد و شرمشیرر بران میشود
راحرت ایرا دریرنر شرد برر وا دوسنران
نراو انردر ررریداری برسنر ایرن ،د مریران
روم وشا سا بهره مند است املعامش
یرا لرمان اسرت دانرش را بررود اومرهرربران
مهمان
سرو دسنرخوان وسیع ورد یا ربرت خان میشود
با وجود یر رت ودانرش تاحا ُحسن وجمات
،یرین براین د و امت براین یه و ومات
با بمردان امحر ریر رت دایما ً دارد سوات
برد بارومیرک وخندان رخ ونیاو ختات
مرد یا ت باید و جرویای یرریان میشود
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راسرن و رردر دانرش ریرن امبریرر وجرروان
حیاد حیا اماینبار واینمادی این جهان
امویرراداران نرمرانرده یر رهر نرا ونرشران
یرمت وحررمت نمانرده دروجرود دوسنران
ام رر ،خررر ممرا ن دت سرا بریشان میشود
اممن مساین رسان دولت محمد را سح
درسماروس تد وس بیست وس دشن نما
نا و ( لا لا) الیر

حوظ یرما این مخم را بخوان سرتب وشا
یر دو حرری یاد داری مان ام ما والسح
انرعرا واحسان میشود

و یاید حالش دردیده بود ب یمر ۶۴سال
محمدسهی بیر درسات  ۱۳۵۲دراثرمری
دنیای یان را ودا نموده وب ابدیت بیوست خداوند بهشت برین را م امش درداند و رو
اش شاد ویادش درام باد انا لهر وانا یهی راجعون
ما دذشنی و امما یادی ون

نا ن ردی یراموش م یاد
یادش درام باد
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