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  تـر فـعـهاي مــلــــــــــگ
  حکایت ملکه نور جهان دختر میر نورالدین جهانگیر که  مخفی تخلص داشت   

  
  !دوستان عزیز وخواننده گان محترم

 آنرابوده میخواهم که  بسیارقبل بخاطرمازسالهاي  که مخفیاشعار نور جهان بیگم  بیتچند  
  .دومیدوارم مورد قبول تان واقع شخدمت  تان تقدیم نموده ا

  ورگـریه مـن گـوشه دامـان گـله داردرد           ه من چاك گـربان گـله داازپـنجـ  
  و مسلمان گله دارداز مذهب من گبر             سجد زنم آتش    مگاه بت شکنم گاه به  

  شا           ادر بزم وصال تو به هنگام تم
  له داردنظاره ز جنبیدن مژگان گ

دوره امیرعبدالرحمن خان  امارتیکی هم مخفی بدخشانی شاعرتوانا کشور عزیزما بوده که از
چشم از  1343تا دوره پادشاهی محمد ظاهر خان در والیت بدخشان زیست مینمود ودر سال 

                                          .ش شاد ویادش گرامی باد دنیا پوشیده که روح
که روزي جناب استاد خلیل اهللا خان خلیلی همراي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  میگویند

که در عرض  سفرداشتند پادشاه محبوب وعلم دوست کشور عزیزما بطرف  والیت بدخشان
  .مخفی بدخشی قرار داشت  محترمشناخته شده کشورما  يراه خانه شاعر
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مخفی بدخشی را از خانه اش خواسته که بعد از  شخصجناب خلیلی موتر را توقف داده و 
  .احوال پرسی استاد خلیلی فرموده که 

  خوشم که محضري راه هم شد فروغ عرفانی
  که بشنوم سخن چند از زبان مخفی بدخشانی                                        

   جناب مخفی بدخشی فلفور بجواب شاعر بلند پایه آفغانستان چنین گفت که
  دراین زمانه تو سرخیل اهل عرفانی  وسخن دانی      جی ادیب سخن سنتوئ

  !دوستان عـزیـز 
در  1348در سال اینک  اشعار وحکایت جناب مخفی بدخشانی ونور جهان مخفی را که 

زراعت  ریاستتحویلدار ناصري م جناب جالل الدین خانن برادرعزیزوالیت کندوز اززبا
  بشما نگاشته امید وارم که خوش تان آمده باشد  شنیده بودم آنرا نقل قول 

  واهللا اعــلم بـاالــصواب
  عیسوي 1998 هجري وشمسی مطابق برج دسمبر 1377 ماه قوس

  نوشته عزیز حیدري
  از شــهر گوتنبرگ
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.مورد عالقھ تان واقع شده باشد   


