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شاه محمد فرزند قربان محمد یکی از پیشکسوتان یا راه گشایان معااارب باارال نساا               

ه ش   ر هکااده ل زییااال شااد ب  ریاا  ۱۳۲۴هااال نیهااده قریاا  شااد ب شاادهان بااو    ر ااا  

ر اایدن بساان قااانونی شااام    بعااد   خانوا ه متدین  زحمتکش  هقان چشااب بانااان هسااتی گشااو 

 رنظر اشاا       ااا  تعماایب  تربیاا   رنن مکتااب بااا مکتب ابتدایی  زا گاهش گر ید ، باتکمی 

ا ااتعدا   ایاااقتش با اااه فیزاام  ننرمااان  زارا معااارب، شااام   ااهی چنااار  ایساا   اااای 

رحمان بابا کاب  ک  برال اقوا   قیایاا   اارحدل ت زاای   ا ه شااده بااو  شااام  گر یااد   شاااه 

تمااا  ممااامین مکتااب اشاا  چ چااون  ذ راین مکتااب نیربهمااایش گ  را  محمد ایاق   ا تعدا  خو 

رحمن بابا بربان پشتو بو ، ا زبان پشتو را مانهد زبان ما رل اش فراگرف   تا  هی ننااب  ر 
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بااابربرب بااارل هااال شاادید  خچرباارب کااو   ۱۳۴۴نن مکتب تحزی  کر    رزمستان  ا  

بو ن راه  عب ااعیورشدهان ا فاایآ نبااا ، نتوانساا   رشاار ل  ااا  تعمیماای خااو را    مسد  

ر اند  از ا ام  تحزی  بازمانااد  بساایب  اقاا  ایکاا  بوسیماا  مقااده معمماای  اشاا  بمکتیش ب 

  ماادتی  ر مکتااب شااد ب ،   باتقدیب  رخوا   معممی بمقاماا ذیزاح ، بحیاام معمااب مهظااور

پاجور ر شااان  شاانربرری  بیاا  بدخشااان بحیاام معمااب  رتعماایب  تربیاا  فرزناادان  یااارش، 

   . یهشرا اناا   ا 

 

  شاه محمااد یکاای از یاااران  کاکاا  هااال   ران خااو  بااو چ برخاای از فرههاا  مرحو           

شنرل را  ر ر  تال   رافتا ه مان بهمایش گذاش   ن ر ن ی  پاپی حیوان خانگی با تمااا ا 

از    هال معموای از کاب   ر نیو  ترانساارورا هااوایی  زمیهاای  بیشااترازهم  ر ز پیااا ه 

 .ر ل  رننرمان تعاب برانگیربو 

 

شاه محمد مهحیم فر  تحزیمکر ه  نگاااه  رجهااب  یگاار تحزاای  کر گااان باارال رشااد          

 ترقاای کشااور میااارزه میکاار    میاا  هرگوناا  بیعاادااتی هااال اجتمااا ی ا ااتا گی میهمااو   

برافراشاا  کاا  تعاادا ل ازهماادیاران  هکااده اش بساایب ا تیااا  بموا م اادره   ا  رجامع  ال قااد

فرزناادان خااو  میر نااد ، ا  ازیاان ناحیاا  رناا     اقتزااا  خااو    تیش   رریش   ح     )تریاک(

مییاار   میااارزه  میاا  قاچااار تریاااک را منمتاارین  سیماا  اخاقاای خااو  میدانساا    باار ا ه 

ر ااب شااده بااو  کاا    تریاک ، بازار رقاب  ) قریدارل(  رشااد ب، چهااان گاار      مزیی  ا تیا 

یشاا   باارال ناارفین   ااوا   اایم  ل اماارار مع  برال برخی  اااحب ر ااوخان مزاار فی    

زمیه  خان  خرابی ها بو    گاهی   وال قریاادارل چهااان نااو  میکشااید کاا  ناارفین   ااوا از 

کش   کاربنارل  یا خرانی خو   رب نظرمیکر نااد   ماارل را  ر رفاا   نمااد ) شااد ب ا 

 هااب  اایب مراحماا  مر مااان   قمع ( ضایع میساختهد ک  هب  رگر انی  ضرب  اقتزا ل ب و 

اسواای )  اق   ارل ننرمان( میگر یدند   شاه محمد از پیامد شو    وال قریدارل هماوار   

ازمممون بو ن »   وال قریدارل شد ب « برال مااراح ) ماارار(  ربااین ماار      اقی بو    

 ریاارن  رقاباا  قریاادارل بااا )قاباا  ( از  مااااار ر شااهمکران نگاااه چ بااا نننااب یاا  بااار ر

   .پشتیانی مر   موفق نشد چ اما تاارب نموخ  رگیرگر ید ک  با  جو  حمای    

 

زیسااتن   موبرتربااو ن  ر  شاه محمد ر ح جستاوگر چمه  پذیر اش  ، برال بنتاار             

ترک گم    مرارشریی نمد  خدم  بماار   را ازنریااق   جامع  تاش ها میکر  چ بدخشان را

 رکهاادک کااوهی  ۱۳۵۹ ر ااا   تامین امهی  نننا انت اب کر   بزموب قوال مسمح پیو اا     
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قومهدانی څارند ل  بی   مهگان بزم  افسر تعین بس  گر یااد  شاااه محمااد بااا جااا  ان یااا   

یکاای ازنااا  ن ران شاادهان کاا  مر  یار خاادمتگارل بااو  ماارا  ه نیکااوهی   "پااامیرل"شکرهللا  

،   اش   ازنریق نننا با ی  فامیاا  متاادین  نگاااه مرارشااریی شااهاخ   ارتیااان تااامین نمااو ه

کاا  بااا  ختاار نن ماار  باارری از  اب کاار   باادیهچریق   حا   این شهاخ  پیوند خویشاای بااو 

رفاا   نمااد بیشااتر  جشاان  ر  اایش  ر هوتاا        مها یاا ب  نن فامی  نایااب مسااتحکب ترشااد

)حاجی یو ی( ک   ر نن زمان یکاای از هوتاا  هااال ماماا  بشاامار میرفاا  گرفتاا  شااد   ااابق  

مااذهب شاااه سنااورل ، مدیر اااحب میرخااان ، مرحااو     اران  یارما  ر مرارشریی هریاا 

 "پااامیرل"گهای بی    یگران  رهاار  ره ل  رخاادم  بو نااد چ مگاارنقش  مرحااو  شااکرهللا 

بساایب امکاناااا  شااهاختش برازنااده تربااو   چااون خااانب شاااه محمااد  ریکاای از مکاتاااب 

امااا   باش  رشاانر مرارشااریی را انت اااب کاار ،      جن  بو   شنرمرارشریی معمب بو  چ ازنن

 . سیم  خو ش  ر کهدک کوهی  مهگان بو 

 

ه  ش می وا   با ا تما ه ازقچار قچع  مربون  اش ب اناا  ۱۳۶۴ رماه جوزال  ا            

خو  مرارشریی بیایدچ بحیم نمرت هی  کهاادک می وا اا  قچااار را تهظاایب نمایااد ،  قتیکاا  از 

نظامی( قچع  اش ز ه شااد  بااابر یکچرب  رک بچرب  یگر میگذش  تو ط بیر یب)  ا چ   

انااد ه فاارا ان  رگذشاا    فاار ال ننر زپیکرباای جااانش ب اناا  خساارش   این حا ث ترافیکی بااا

انتقا ، بعد نخرین   ال  رهدیره) حظیره( شا یان مرارشریی ب اک  رر ه شااد  بدیهگوناا  نن 

 رزا ه باارا  خورشید ر شهاهی  امیدها با هم  نرز هایش غر ب کر   برا رش امااان بیاا    

 .ها، خانب  ن مال فامیمش  خویش  اقارب     تانش را  ر  وی  ماتب نشاند

 

 :بعد  فاتش چهدین بار ب  نرامگاهش رفتیب    اکر یب ک                           

 

 !  خانرات  جا  ان  شاه محمد ر ح  شا  با   یا                               

 


