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 آخرین اشعار مرحوم  منور بیک روشن

 

 (۲۰۱۹دسمبر  ۲۵مطابق به  ۱۳۹۸جدی  ۴) تاریخ وفات: 

 

 

 بروح پاک دکتر اکومورا شهید یههد

 

 و رفت ناکومارا" ثبت تاریخ وطن گردید"

 افتابی بود روشن صبحدم تابید ورفت 

 

 قلب گرم و کوچکش هردم بسرسبزی تپید 

 ن سائید و رفتلوح پیشانی زالفت بر وط 

 

 زین همه حق نا شناسی وادریغا حیف او

 سال عمر شیرین سبزه می کارید ورفت ۳۱

 

 کار کرد ونام نیک اش افتخار است بر همه

 با چنین کار نامه ی میبا یدا بالید ورفت 
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 ض آفریدیدست پر بارت "اکومورا" چنان ف

 از فضا ئی باغ سبزت میوه میبارید ورفت

 

 سبز اودر سلک خویشزندگی بخش حیات 

 دشت بیآب وعلف را سبزه می پاشید ورفت 

 

 روشنا" یادش گرامی دار زان مرد بزرگ"

 لحظه ی چون بهر آبادی نیارامید ورفت 

 

 ۲۰۱۹دسمبر  ۸ 

 بی باوری

 

 این رشته ی حیات زخامی گسسته به 

 پیما نه ی که با ده ندارد شکسته به 

 پر رنگ و بو بهار گر از سبزه وگل است 

 آن گل که رنگ وبوی نه آرد نرسته به 

 دستی که زوسخا نبود جز جفا به خلق

 آن دست ظلم در بر ظا لم شکسته به 

 حرفی که خیزد ازدلی شیند بدل یقین 

 الفاظ زشت چون نفس مرده بسته به 

 از دست این زما نه و یا را ن نیمه راه 

 از بزم ناکسان به کنجی نشسته به 

 ازبلهوس وفااز شاخهءشکسته گل  

 راحت که آ بر و ببرد جان خسته به 

 روشن" نظام عالم هستی چنین بود"

 چون مرگ گل َشکوفه بود ناشکفته به 

 

 ۲۰۱۹اول دسمبر 
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 غمشریکی اقارب و دوستان مرحوم منوربیک روشناتحاف دعا و

 

 شغنان سیمایاداره نشرات سایت 

 
 

ر شغنان زمین، جناب منوربیک روشن اینن امروز یکی از بهترین فرزندان و خدمتگاران دیا
 .دنیا را ترک نمود و دوستانش را به سوگ نشاند

 
  .کرد های زندگی اش را در شهر مونتلایر کانادا سپری می جناب روشن آخرین سال

 
کارکنان اداره سیمای شغنان، نسبت وفات جناب منوربیک روشنن، بنرای اعضنای خنانواده و 

کنند و از خداوند متعنال بنرای روشنن صناحب روح شناد و  می دوستان شان صبر جمیل آروز
 .جنت برین استدعا می نماید

 
کنرد تنا  جناب منوربیک وطن و منردمش را بنه بنی حند دوسنت میداشنت و همیشنه کوشنش می

خدمتی کنه در تنوان شنان باشند اجنرا نمایندت او حتنی در حالنت بند مریضنی قلنم را نگ اشنت و 
ز آن طریق احساسنات محبنت، دوسنتی و وفناداری خنود را برای مردمش شعر می نوشت تا ا

 .بمردمش ابراز بدارد
 

روشننن گرامننی، مننا در یننم اسننتیم، ممکننن شننما خوشننبخت اسننتید کننه بننا مننادر مرحومننه بننی بننی 
گنوهر در آن دنینا دینندار داریند و از همنه مننا در قالنب شنعر هننای تنان سنخن هننای شنیرین مننی 

 .نماید
 

دهیم کنه شنما در فکنر و قلنب هنای منا اسنتید و  وعنده منی بگ ار جاینت جننت باشندت بنرای تنان
 همیشه برای تان دعا میکنیمت روحت شاد رفیق روشن!

 
  هللا و انا الیه راجعون انا
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 عبدالحمید حمیدی

 
 منزل تمام ما یکی ولی سفر ما جدا، جدا

 
 تمنوربیک روشن نیز به جاودانه گان پیوست

 
برگشت شاعر بزرگ و توانای سرزمین ما، سوگمندانه کنه  با دریغ و درد فراوان از سفر بی

او دیگننر در میننان مننا نیسننت چننه تلننخ و درد انگیننز اسننت، بنناور کننردن بننه نبننود شنناعر توانننا و 
 وطندوست که سرفرزانه زیست و سرفرازانه رفت

مننن بننه مناسننبت مننرگ نننا بهنگننام شنناعر توانننا)منور بیننک روشننن( بننه خننانواده داینندارش، بننه 
گننویم و روان آن شنناعر توانننا را شنناد میخننواهم یننادش  القننه مننندانش تسننلیت میدوسننتان و ع

 تگرامی و جاودان باد در یم تان شریکم
 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 پهلوان مجید

 
 !!در پایان یک روز دیگر، باز شاهد یک فاجعه یم انگیز

ر ناشدنی که بنا سنخت پیام تسلیت در پی در گ شت زودهنگام شخصیت دلسوز،باوقار و تکرا
 .کوشی به این منزلت رسیده بود

متاسفانه امروز سرزمین ما با در گ شت نابه هنگام مرد بزرگنوار "منوربینک خنان روشنن " 
خنود را  ی انسانی، ترین انسان جامعه که یکی از بهترین شخصیت ها و مهمتر از همه شریف

 از دست دادت
که هیچ عبارتی در این مقنام ینارای منرهم نهنادن اندوه از دست دادن ایشان چنان سخت است 

 تنیست، تنها یاد خداست که میتواند دل پر درد مان را تسلی بخشد
 از جانب خود این درد عمیق را اوالً به برادر عزیزم نریمان جان روشن،جناب محتنرم بخنت

 هللا امنننان دوسنننت و بنننرادر خنننوبم  مینننرزاده، هللا رحمنننت کاکنننای بزرگنننوارم  مینننرزاده، بینننک
حمیرا جان و دیگر بستگان و اقارب شنان عنرض تسنلیت  میرزاده، خواهر دوست داشتنی ام 

الفردوس و بنرای بسنتگانش صنبر وشنکیبایی تمننا  گفته، از خداونند متعنال بنرای مرحنوم جننت
 تدارمت و ما را شریک این یم عظیم خود بدانید و تسلیت ما پ یرا شوید

 
 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند        هرگز   نمیرد نام  نکو   مرد  سعدیا 

 
  هللا و انا الیه راجعون انا
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 امیر بیک میرزاده

 
دل پنر ینم و النم در کلبنه  ،ننهتتتتتت بنه جنز از حضنور چشنمان پنر ننم  ،امروز در عالم تنهای

بننا زبننان شننکوه از بیوفننایی ای عننالم ناپاینندار شننکایت دارمت عننالمی کننه بننا عزیننز تننرین  ،منناتم
یزان نا انصافی را روا میدارد و اندک ترین مکث برای خاموش کردن صدای واقعیت ها عز

 .دریغ نمی نماید ،که به لحن ویژه یی برای احقاق حق بیچارگان بلند میشود
زمانی با حضور فزیکی خویش در صفوف قوای مسلح دولنت افغانسنتان  "روشن"آری منور 

درد و الننم عمننوم هموطنننان سننتمدیده و  ،ب وطنننو دهنه هننای هننم بعنند از تحننوالت فننراز و نشننی
 .بالکشیده کشور را از مجرای معنویت خویش ) شعر و ادب( در عرصه تمثیل کشید

تا آخرین لحظات حیات خویش بنا پدینده جهالنت دسنت و پنجنه ننرم میکنرد و در دفنا  از حنق 
 .هدر رفتن ثانیه های وقت را اجازه نداد

ناپنن یر بننه فاعننل آن هسننتی معنننوی بخشننید و زننندگی  همننین سننعی و تننالش خسننتگی ،بالخننره 
 .روحانی رنگ و رونق ابدن جاویدان نصیبش گردانید

اینن ضنایعه بنزرگ را بنرای همنه  ،اگر چه این بنزرگ منرد دیگنر منادیتن در مینان منا نیسنت
 .کاروان اهل ادب و به ویژه بازماندگان آن مرحوم عرض تسلیت مینمایم ،دوستان ،خانواده 

 !اد و خاطرات اش ابدن در دلها جاویدان بادروح اش ش
  هللا و انا الیه راجعون انا

 
 

 مرثیه

 باد مهیب سخت وزید در دیار ما 
 زد بر زمین بهره یی از شاخسار ما 
 اما در ایام بد ،هنوز خزان نبود 
 ابر سیه تیره نمود نوبهار ما 
 خموش گشت بلبل دمساز بوستان 
 ما در کنج جغد کرد کنون رهسپار 
 شعر و ادب ساکت و بی رنگ است دگر 
 چون رخت بست شاعر شیرین اشعار ما 
 کان احساس و عاطفه از دست ما برفت 
 خاک سیه به جای تو اندر کنار ما 
 محدود چند نکته باالیی نیستی 
 در هر عرصه کار ما ،بودی چو رهنما 
 که از همه بازماندگان تان ،راحت بخواب 
 برقرار ماتعقیب شیوه ات هدف  
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 اما ،جسمن اگرچه دور شدی از نظر 
 جاوید خاطرات تو در روزگار ما 
 "هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق"

 دفترچه یی قلوب پر از این گفتار ما
 تصویر معنوی تو حک گشت در دلها 
 هرچند که نیستی پس ازین در قطار ما 
 الگوی اچتماعی در آداب معاشرت 
 افتخار ماآرمان زندگی شما  
 "روشنا"الهام روشنی ز ضمیری تو  

 روشنگری عصر بیارد به دار ما
 "امیر"رسم حیات نو  بشر اینچنین  

 در دوری دوار ما؟ ،اجداد ما کجاست
 عرض تسلیت شما خویش و دوستان 
 مرهم بود به سینه بس دایدار ما 
 
 
 

 ظاهر پامیری

 

نویسنده بزرگ دیار بدخشان منارا در خبر مرگ شوهر عمه ام منور بیک "روشن " شاعر و 

 .سوگ نشاند

 تیادش گرامی باد و روحش شاد

 

 آدم به جهان نه جاودان است

 بازگشت همه، بسوی آن است

 ای رفته ز جمع، بهشت مقامت 

 فرخنده بود ،همیشه نامت 

 میرفتی! اما نه اینقدر زود 

 لبخند تو زیب این جهان بود 

 لیک نزد قضا و لوح تقدیر 

 صبر جمیل دگر چه تدبیرجز  

 ماییم همه رهروان این راه 
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 فرقی نکند گدایی یا شاه 

 بنگر، نه یماست و نی سپاهش 

  نی تخت زرین و نی کالهش 

 کو رستم زال و سام و حاتم 

 کجاست مریم تهمینه چه شد؟ 

  خورشید جز کهنه جهان و ماه و 

 آخر نه سکندر است نه جمشید 

 الممهماِن دو روزه یی به ع 

 !!خوش نام برو، جناب آدم 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 گل نظر فرهاد

 

  زندگی چنین است ،امروز گ شت و فردا هم می گ رد

 ... دنیائ بیوفا ،لحظه های که گ شت دو باره بدست نمی اید 

  !...زنده گــئ تکرار نمیشودتت روزئ میرسد که یک لباس سفید پایان میدهد

 

همنه در اطرافنت جمنع میشوندتتتواشنک  ،هایت به خواب ها ورویاهنائ ناتمامنتبه همه آرزو

  :میریزندتتتتتومیگویند

 ..برگرد دل مان برایت تنگ شدهتتت اما دیگر برگشت وجود ندارد

 

 !!!!........ اینجاست پایان زنده گـــــــئ

 

 ... پس چئ زیباست برائ هم بمیریم نه بدست هم

 

  ...را بدانیمای کاش قدر وقت و عمر 

 

  وقتی همه چیز فانی است ، ایا واقعا این دنیا ارزش دارد تا دلی را بشکنیم ؟
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ره پیامننک ایننن پیننامی بننود کننه مننادامی توسننط شنناد روان منوربیننک "روشننن" از طریننق پنجنن 

شاید این پیام، یک پیام متحد المال بوده باشد اما نشناندهنده روح  فیسبوک شریک گردیده بودت

 .ستنده آن استبلند فر

 

او در زندگی دلی را نشکست امنا دلهنای زینادی را بدسنت آورد، دلهاییکنه امنروز در نبنودش 

  خون اند

سفر بی بازگشت روشن فقید را به عموم اعضنای فامینل شنان تسنلیت عنرض نمنوده، مکنانش 

 را بهشت برین و به باز مانده گانش صبر حضرت ایوب را استدعا دارمت

 

  الیه راجعونهللا و انا  انا

 

 داد هللا حساس

 

 را ما گل  بچیدی  زود   خزان  گلچین

 را ما  یکدانه ی گل  خاک نشاندی  در

 ای باد خزان شیوه تو چیدن گل هاست

 باشیوه ی خودسخت شکستی دل ما را

 

در گ شنت جننان گنداز دوسننت، خننویش و رفینق دلسننوز، صننمیمی، مردمندار، بننی آزار، شنناعر 

 ۲۰۱۹دسنامبر ۲۵خود را که در آخنرین لحظنات شنب  خوب و در دوستی و رفاقت نا تکرار

 . ... ،در شهر مونتلایر کانادا ، واقع شد؛ روح و روانم را آزرد

 

 !!!نمیدانم چی بنویسم و چگونه نبود چنین انسان با عزتی را تحمل کنم

 

از نخبننه هننایی بننود کننه مننادر طبیعننت کمتننر چنننین هننا را مننی « روشننن» شننادروان منننور بیننک

ایشان کاکا خسر ، پسرم جمشید جان هسنتند،، ولنی رابطنه هنای منا آن سنو تنر ا ز  زایدت تتت ت

رابطه های خویشی نضج یافته و بارور گشته بودت چون برادر تن دوست شان داشتم اما وامنا 

 !وحیف
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ی هنای، مرحنوم روشنن، در  بدین وسیله مراتب تسلیت خانواده و خود را به اعضنای خنانواده

زیز نریمان جان ، میرزاده هنا و سنالک پیشنکش نمنوده شنکیبایی بنرای راس برادر زاده ی ع

 !همه آرزو نموده و روان مرحوم روشن گرامی را شاد میخواهمت باحرمت و سوگ

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 کریم نوجو

 

 :"روش" در رثای شادروان منور بیک 

 

 هنگام سحر صفحه ی رخنامه گشودم

 نودمدردا ز پیامک خبر مرگ ش

 !روشن" زجهان رخت سفر بست دریغا"

 در فکر فرورفتم و دانی که چه بودم ؟

 در صفحه ی دل همه اوراق گ شته

 میراث وفایش به هر صفحه فزودم

 کو دوست و رفیق به این سطح صمیمی؟

 این خصلت او بود ، به هر جای ستودم

 الطا ف و محبت به کالمش عجین بود

  زدودم گاهی که شنیدم یم و زنـــگار

 این مرثیه کوتاست مگر یصه طویل است

 از حسرت آن یار همین قطعه سرودم

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 سید عمران گوهری

 

مرگ نا بهنگام رفیق گرامی ام منور بینک روشنن صناحب همنه منارا سنخت شنوکه سناخت و 

شننن صنناحب مننرگ زنننده ینناد رو تسنننگینی یننم اش بزرگتننر از ان اسننت کننه قابننل تحمننل باشنند
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های مختلننف زننندگی و ادبیننات بننود کننه نهایننت ظریننف و  بزرگننوار ضننایعه بزرگننی در عرصننه

کننالم بننود و شخصننیت متناسننب بننه هننر فننرد اعننم از بزرگننان و جوانننان را داشننت ، امننا  خننوش

عالجننی بجننز از دعننا ، صننبر و حوصننله نیسننتت بننه تمننام رفقننا و دوسننتان عننرض تسننلیت وبننه 

 .ممرحومی آرامش ابدی ارزو میکن

 

 .روح اش شاد و جنت فردوس جایش باد

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 گل محمد اسرار

 

 بنام آفریده گار بشریت

خبننر درگ شننت نننا بننه هنگننام و قبننل از وقننت دوسننت صننمیمی، برادرمهربننان و رفیننق نهایننت  

 خوب ما منور بیک روشنن ننه تنهنا فامینل محتنرم شنان اعنم از خنانواده شنان: فرزنندان شنان،

برادران محترم شان وسایر دوستان شان را این یم واندوه دور از باورها چنان به ماتم نشناند 

کنه ا عنان مینمننایم کنه کلمنه یننم وواژه تنآ ثنر بننرای ابنراز احساسنات همننه منا وشنما و کلیننه ی 

مننندان آن فرهیختننه گرانقنندر نننا چیننز ونمیتننوان در ال بننالی کلمننات ایننن منناتم  آشنننایان و عالقننه 

اي که تمام عمر پر برکنت خنودرا چنه در  را ترسیم کردت کمبود چنین شخصیت ارزنده واندوه

سنناحه نظننامی وچننه خننارد از آن درکمننک و خنندمت بننه مننردم بطننور صنندقانه پننیش بننرد و 

کوچکترین تعلل را در این مسیر از خود نشان نداد بسی گران و جان سوز است ت عنالوه بنر 

امان شننغنان بننوده و در سننطح کشننور قابننل قنندر و ایننن در سنناحه ی فرهنگننی یکننتن از پیشننگ

 .ماندگار خواهد بود

 

رفقا و دوستان نهایت عزیز : محترم نریمنان محتنرم بخنت بینک مینرزاده ، محتنرم اسنتادعلی 

بیک سالک، محترم محمد امان ، خواهرانشان ، محترم سارنوال صاحب عبدالکریم ، محتنرم 

در این یم و اندوه ما هم شریک شما استیم و امیند  استاد بهرام بیک ، محترم حقداد و دیگران

وارم دامننننه صنننبر و حوصنننله شنننما وسنننیع تنننر وبزرگتنننر از ینننم شنننما باشننندت بنننرای روشنننن 

بزرگوارکنه در روشنن سناختن محنیط وکشنورش سنهم بسنزایی داشنت جننت فننردوس را آرزو 

 .مندم
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 اجل می  ساقی، و فلک   جهان جام

 وی   مجلس   نوش     باده   خالیق

 هیچ کس را  اصالً  ت نیس  خالصی

 این میاین ساقی، ازازاز این جام و

 

 اوست   سوی   به  هم   بازگشت 

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 عیسی پامیری

 

خبر مرگ نا بهنگام مامای گرامی ام منور بیک روشنن همنه منا را سنخت سنوگوار سناخت و 

یناد مامنای بزرگنوارم  سنگینی یم اش بزرگتر از ان است کنه قابنل تحمنل باشند ، منرگ زننده

های مختلف فرهنگی ادبی بوده او نه تنهنا ینک منرد نظنامی بنل او   ضایعه بزرگی در عرصه

یننک شنناعر منندرن و معاصننر نیننز بننود کننه در هننر شننعر او الهننامی از صننمیمیت، صننداقت، و 

راسنننتی هویداسنننت، و خنننوش خلقنننی در سنننیما اش همیشنننه و بطنننور منننداوم بنننرق منننی باریننند، 

هر فنرد اعنم از بزرگنان و جواننان را داشنت و شنخر بسنیار دلینر و  شخصیت دلسوز برای

 .صبور ، اما عالجی بجز از دعا ، صبر و حوصله دیگر نداریم

 

درگ شت مامای مهربان و دلسوز ام را در قدم نخست بنه تمنام خنانواده نجینب و شنریف شنان 

درم را دارد ، بنرادر از جمله کاکا بخت "میرزاد" استاد سالک، خاله محترمه ام که حیثیت منا

نهایت عزیزم نریمان جان، خواهرم زهره جان و نیلو جان و سایر فرزنندان و متعلقنین اش و 

ثانیآ به دوستان و هم تباران اش تسلیت عرض نموده ، از بارگناه هللا متعنال بنرای اش بهشنت 

 .برین و برای بازماندگان اش صبر و شکیبایی آرزو میبرم

  راجعونهللا و انا الیه  انا
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 احمد علی سید

 

 جمیع یاران صاحب دل بدورم حلقه زد از مهر

 درین حالت بدور از نیش و طعن اینیا بودم

 

بنا ظرافنت، صنمیمی و   این آخرین دو بیت از شعر منرد سنخن وادب ، شخصنیت مهنر ورز ، 

صاحب عاطفه بزرگ و وطن دوست که در مسینجر ام از طرف شان بنه منن پسنت شنده بنود 

  . ه ما را ، فامیل، خانواده ،دوستان و هم مسلکانش را ترک و به دیار ابدی پیوستک

در گ شننت بننرادر بزرگننوارم منننور بیننک روشننن ضننایعه بننزرگ و جبننران ناپنن یر اسننت ت مننن 

بحیننث خویشنناوند و در عننین حننال دوسننت صننمیمی و نزدیننک شننان مراتننب همنندردی عمیننق و 

ش نریمننان جننان ، فننردوس جننان ، سننریع جننان ، تسننلیت خننود را بننه خننانم محترمننه اش، پسننران

دخترانش ، برادران محترم شنان بخنت بینک ،علنی بینک ، محمند امنان ، خنواهرانش و یازننه 

هایش محترم سارنوال صاحب عبدالکریم ، استاد بهرام بیک ، دامادش حقداد جنان و دیگنران 

اندگان وتمام متعلقنین اش ، ابراز داشته ، از خداوند متعال برای متوفی بهشت برین و به بازم

 روحش شاد و یادش گرامی بادت    .صبر و شکیبایی بی پایان استدعا دارم

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 

 نصیر پامیریان

 

فرماننننده زون ، سنننروده محتنننرم تنننورنجنرال حسنننن شننناه فنننروغ قومانننندان امنینننه پیشنننین کابنننل

 آسمایی۱۰۱

 

 "روشن"در سوگ مرحوم منور بیک 

 

 سفر كرده و از ماجدا شده روشن

 از رهرواِن راِه بهشِت خدا شده 

 دنیا بكس وفا و بقایى نمى كند 
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 ترِك فنا ، ساكِن دارلبقا شده 

 دیگر ورا نه شعرو ُسرودو نه چامه یى 

 با ُخفته گان دهر كنون همصدا شده 

 راهش جدا كرده مگر خاطرات او 

 ثبِت كتاب و دفتِر هر آشنا شده 

 جمله بلندسوى آسماندسِت دعاى  

 خواهان لُطف و مرحمِت كبریا شده 

 یارب بهشِت وسایه طوبا نصیب دار 

 خود گفته ى بهشت به نیكان بنا شده 

 روشن فروغِ دیده و نوِر دوچشم بود 

 نورى دوچشمم كجا شده یاران بگو، 

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 امیر محمد رحیمی 

 

 درخشاِن شعِر بدخشان غروِب نا به هنگاِم اخترِ 

 

 را کباب کرد ُروشن به مرِگ خود دِل ما 

 و خواب کرد  رفت لحد   اندرون مستانه 

 شعــــر و ترانه را همه در زیر خاک بُـرد

 .ز هستِی عالم به خود نبُرد  سوزنـی یک 

 

امی، ابر ستارۀ سپهِر شعِر و ادبیات زباِن شنغنانی ظسپهساالر کار کشتۀ ن "روشنمنوربیک "

دسنمبر در  ۲۵و درِی والیِت بدخشان، با کهکشنانی از آرزوهای بدست نیامنده اش بنه تناریخ 

دسنمبر  ۲۸شهر مونتلایر، پایتخت کوبینک کاننادا از دنینا رحلنت نمنود و امنروز شننبه منور  

 .در همین شهر به خاک سپرده شد، روحش برای همیش آسوده و یادش گرامی باد ۱۹ ۲۰
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رد و فردی از دینار روشننفکری و روشننگری شنغنان بدخشنان بنود مردی از تبار خِ  "روشن"

که ایام زندگی اش با فنراز و نشنیب هنای خنوش آینند و نناخوش آینندی سنپری گردیند، اینام ننو 

جننوانی و جننوانی را در وطنننش سننپری نمننود و در وقننت پختگننِی جننوانی از جننور نننا مالیمننات 

بنی وطنن گردیند، او قبنل از هجنرتش روزگاران، تن را به تقدیر مهاجرت سپرد و از وطنش 

به کشور کانادا در رمزۀ منصب داران سر شناِس کشورش به حساب میرفت، بلند تنرین نهناد 

های نظامی کشور را مدیریت میکرد و مغلق ترین عملینات هنا و پنالن هنای اسنتراتیژیک را 

و گ شنت طرح رینزی و عملنی مینمنود؛ امنا بنا تمنام تجنارب و داننش بلنند نظنامی اش شنرایط 

زمان را بر وفق مرادش نیافت و همۀ منزلِت جاه و مقامش را رها کرد و با تمام عشنیره اش 

 .رهسپار کشور میزباِن کانادا گردید

 

تحننول و تطننور ِشننگرفی را بننه وجننود آورد؛ گریننز "روشننن" عننالم مهنناجرت در سننیر زننندگی 

آنهنم  "شعر"پر ماجرای خیلی دشوار و جسورانه، یعنی؛ روی آوردن و دست یازیدن به عالم 

صنفحۀ تنازه ای را بناز نمنود "روشنن" در سبک های مختلف ادبی در حیات علمی و فرهنگی

و بدون آنکه رمز و راز شاعری را از کسنی آموختنه باشند، بنه سنرایش بهتنرین اشنعار آیناز 

 .نمود

 

ینننت، ابینننات و اشنننعاِر روشنننِن فقیننند مزاینننا و پوینننایِی وینننژه ای دارنننند، سالسنننت، َعننن وبت، درا

ِجسارت، متانت، ثقافنت، اِصنالت، نزاکنت، اشنارت و ِرخناوت، خصوصنیات شنعرِی بنارز ی 

 .استند که در تار و پوِد سروده های موصوف به مالحظه میرسند

قریحننه و اسننتعداد شننعری اش را در قالننب و روش هننای مختلننف آزمننوده اسننت، او "روشننن" 

ه وعارفاننه سنروده اسنت، ننازک شعر هایش را خیلی موزون و مقفنی وینزل هنایش را جانانن

خیالی و هنر آفرینِی ادبنی در تمنام ابیناتش بنه خنوبی دینده میشنوند، او درسنتی هنا و نادرسنتی 

های شعری را در اشعارش ماهرانه رعایت کنرده اسنت و گنویی کنه تکنینک هنای سنرایندگی 

کنری خندا را از استاد ازل آموخته باشد، اما این قابلیت هنای ادبنی مرهنون هنوش و  کناوت ف

دادی اش بنننوده انننندت وقتنننی بنننه کلینننات شنننعری اش نگریسنننته شنننود، در منننی ینننابیم کنننه او در 

 .موضوعات حماسی، ینایی، اخالقی، تربیتی، سیاسی و فلسفی شعر گفته است

 

در پهلوی اوصاف ادبی اش از محبوبیت های فراوان اجتماعی، منطقنوی بیک "روشن" منور

، او با اخالق حمیدۀ اجتمناعی و طنرز برخنورِد متفناوتی و فرا منطقوی برخور دار بوده است
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که داشت در اعماق قلب هر بدخشانی جا گرفته است و امنروز کنه دیگنر در مینان منا نیسنت، 

 .دِل همه دوستدارانش را دایدار ساخته است

 

از نظننر جسننمانی و ظنناهری، دیگننر پننس از ایننن در میننان مننا نیسننت ولننی یننادبودش، "روشننن" 

دوسنتدارانش جاوداننه خواهنند  خاطره های عسلینش در افکار، ا هان و قلوبِ  اشعار نمکین و

 بودت

 

 ســـــعدیا مـــرد نِکو نام نمیرد هـــرگــــز 

 .نِکویـــی نبرند  به نامش  که  مرده آنست  

 

فقیند را ضنم اینن نوشنتۀ نناچیز "روشنن" اینک مشتی نمونۀ ِخروار؛ یکی از نمونۀ هنای کنالم 

مثننل ناصننر « روشننن» ر مننی نمننایم، در ایننن سننروده در مننی یننابیم کننه مرحننوممرقننوم و منتشنن

شننکایت میکننند و در فننراق ینناران و همنندیاران مننیهن و زاد  "گننژدم یربننت "خسننرو بننزرگ از

 .بومش پروانه وار میسوزد و عقده های درونی اش را به زبان شعر بیان میدارد

 

 پیغــــاِم دل

 ـــــه می برد؟پیغــــــام حاِل دل به عزیزان کـ 

 درِد فــــــــراق از دِل نـــاالن کـــــــه می برد؟ 

 افتــــاده ام به ُدور ز یــــــــاراِن هـــــــم دیـار 

 که می برد؟ "شــــغنان "این قامِت خمیده به 

 رنجــــــور، دردمند و خــــــرابم در این دیـــار 

 ـــه میبرد؟احــــــواِل درِد مـــــن به طبیبان کـ 

 خـــــــــونابه مــــی چکد ز دِل دردمنِد مــــــن 

 که می برد؟ "بدخشان"این لعِل خون چکان به  

 خـــــاموش در چمــــــن شـــــده آواِز عندلیــب 

 این مــــــرغِ خوش نوا به ُگلستان که می برد؟ 

 آتش زبانــــــه می کشـــــد از حــــرِف داغِ من 

 ـــــعله را به جاِن نیســـتان کی می برد؟این شـ 

 چون مـــــو به روِی شــــعلۀ یم تاب ِمی خورم 
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 .که می برد "افغـــــان"ترا به خطــۀ "روشن" 

 

 م ۲۰۱۹دسمبر  ۲۸ -رحیمی، شغنان -امیرمحمد

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 کیکیاوس وکیلی

 

 ای سفر کرده از این باغ

 مبی تو ابریست دل

 بی تو آری

 تک وتنها و یریب

 و سکوتی

 که سراغ از تو گرفت

 چه بگویم به خزانی که مرا برد به دور

 چه بگویم که بهار از دل من نیز گریخت

 و تو لبریز شب و تنهایی

 راستی آنهمه آئینه و خورشید کجاست ؟

 من و این یربت سرد

 من و این دشت یم آلود سکوت

 چه وسیع است اینجا؟

 ویم تک و تنهاآه چه بگ

 تک وتنها چه بگویم؟

 چه بگویم به بهار؟

 

  هللا و انا الیه راجعون انا
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 بخت بیک میرزاده

 

 بود تابوت تو برشانه من،

 نه كه آن تخت ؛ یمم سنگین بود، 

 دست و پایم همه سست و لرزان، 

 مجمر دل چو شفق رنگین بود، 

 لحظه یي در افق رویا ام، 

 !ناگهان گفتي رفیق 

 نهار ، قامت تو خم نشود، زی

 در سراپرده این یربت عمر، 

 . ما بدهكار به مادر وطنیم 

 تو نیا بامن و درخانه من،

 برو و منزل باور هارا،  

 بهر فرداي امید ، 

 .روشن و گرم نگهدار مدام 

 .رمز اهنگ ملك آمین بود

 خاك رنگ یم و خاكستر داشت" 

 "آسمان مرثیهء نیلي بود 

 طالوت بارید، بر "نوا" نور

 اشك بر گونهء هرسبزه چكید 

 وتو با جلوه لبخند و تبسم هایت 

  در مكان ابدت خوابیدي 

 

 تبرادر و رفیق شفیق و بي نظیرم  روحت شاد و منزل دایمي ات پر نور باد

  

میخننواهم بدینوسننیله حرمننت و قنندرداني بنني پایننانم را بننه تمننام اقننارب و خویشنناوندان، رفقنناو  

داران و جمله عزیزان اعم از خواهران و برادران و جواننان عزینز كنه بنا سنهم دوستان ،وطن

گیننري عملنني شننان در مراسننم تنندفین و عننزاداري بامننا و خننانواده مننان همكنناري و یمشننریكي 

صنمیمانه نمنوده و ینا هنم بننا ارسنال پینام هناي شنان از طریننق شنبكه هناي انترنتني و صننداهاي 

ت و ینم و درد منانرا تقسنیم و فشنارش را بنر منا كناهش مهربان شان از راه تیلفون مارا تسنلی
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دادند،از نام خودم و بنه نماینندگي همنه اعضناي خانندان منان از اعمناق قلنب و ضنمیرم ابنراز 

نموده اجنر قندم هناي وزینن و گرامني تنان را از درگناه هللا مهربنان اسنتدعا نمنایم ، خدونندپاك 

روازه هناي خوشني را بنروي شنما براي شما وخانوادهاي تان ، صنحت و سنعادت نصنیب ، د

 تباز و باب یم و درد و مصیبت را مسدود نگهداردآمین

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 نریمان زمان روشن

 

 ...پدر هنوز خیلی وقت بود

 ...هنوز آمادگی برای اینهمه مسوولیت را نداشتم

 هنوز دست هایت را روی شانه هایم ضرورت داشتم

 درتمندترین مرد جهانمتا حس میکردم که ق 

  ...ولی افسوس 

 دستان پر مهرت دیگر باالی شانه هایم نیست

 ...شانه ام خالی شد 

  ...فکر میکنم تک تنهایم

 رفیق را، نیمه راه رها کردن در خصلت تو نبودتتت درکتاب جنوانمردی تنو نوشنته نشنده بنود

... 

 پس چه شد ؟ چرا رفیق ات را نیمه راه رها کردی ؟

نننوز قصننه هننای شننیرین ات، نصننیحت هننای ارزشننمند ات در راه صننداقت، انسننانیت، پنندر ه 

  ! کمک به نیازمندان، بی کینه بودن، صبور بودن، جوانمرد بودنتتت در گوشم چنگ میزند

 ... خنده هایت

 ...فکاهی هایت

 ...شعر هایت

 ...در دل، جان و گوشهایم حک شده

 ...اما دیگر آن صدای زیبا را نخواهم شنید

 دیگر کی را بابا، رفیق، "تهت جوون" صدا خواهم زد ؟

 ... سخت تنها شدم ! چون "رفیقی" را به بزرگی، آزادگی و شفقت تواز دست دادم 
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 ... دیدار به قیامت ماندیم پدر

 ...! "سفر ات خوش،روح ات شاد و یاد ات جاویدان در قلب های همه، "رفیق

 ...پدر برای همیشه دوست ات دارم و در قلب منی

 ...راه تو یعنی راه انسانیت ادامه دارد این است وعده من پدر

 

سننال نننا مبننارکی بننرایم بننود چننون بهتننرین پنندر، بهتننرین راهنمننا و از همننه مهمتننر  ۲۰۱۹سننال 

بهترین " رفیق" خود، آنهم به بزرگنی مننور بینگ "روشنن" را از دسنت دادمت احسناس میکننم 

تنهننایم و امینندی ننندارم ولننی در برابننر رضننای حننق  کننه کمننرم شکسننته، شننانه ام خالیسننت، تننک

کاری نمی توان کردت این رسم ظالمانه زندگیست باید صنبر پیشنه کننم همانطوریکنه خنود اش 

بننرایم همیشننه میگفننت، پسننرم صننبور بنناش !ت امننا چگونننه ایننن یننم را تحمننل کنننم ؟ت در حقیقننت 

 .نمیدانم

نزدیننک در فاتحننه خننوانی، جنننازه و  از تمننام بزرگننان، عزیننزان و خویشنناوندانی کننه از دور و

تمام مراسم عزاداری منا اشنتراک کردنند، زننگ زدنند، پینام تسنلیت گ اشنتند، و منا را در اینن 

روز سیاه تنها نگ اشتند قلبا سپاس گ اری میکنمت خداوند اجر اش را برای همه عزیزان عطنا 

 فرماید و یم را از خانه هایتان بدور نگهداردت

 

  لیه راجعونهللا و انا ا انا

 

 

 سردار دوست

 

 یادی از برادر بزرگوار مرحوم منور بیک روش

 (یادی از درگ شت شخصیت برازنده وطن منور بیک )روشن 

در گ شت منور بینک روشنن قلبهنای همنه منارا دایدارسناخت،من کنه مرحنوم را از زمانیکنه 

ن چنند کلمنه صاحب عقل شدم میشناختم،ضرور میدانم تا از شناختم در منورد شخصنیت روشن

پراگنننده بنویسننم،همانگونه کننه تخلصننش را روشننن گ اشننت،واقعآ او قلننب شفاف،انسننان پنناک 

نفس،ادم متین،صداقتمند وراستگو،هیچگاهی سراغ نداشتم که کسی به بدی یاد میکرد،بنه همنه 

انسانها یکسان مینگریست وحرمت میگ اشت،شخر اجتمناعی وکسنرت گنرا بود،ازهمنه مهنم 

ست میداشت، وهمچنان بدخشان را،بلی خوب بیناد دارم کنه سنالهای خیلنی وطنش را بسیار دو

قبل که هننوز در کشنور خنودش بنا افتخنار زیسنت میکنرد ،شنعر بسنیار زیبنایی را در وصنف 
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بدخشان نوشت، شبی در نزدش مهمان بودم وروشن مرحوم بنا یروربلنند بنرایم گفنت شنعری 

انمش، او راسننتی شننعر میسننرود را در وصننف بدخشننان نوشننتم حوصننله اسننت کننه برایننت بخننو

ومن شاید از جمله اولین کسانی باشم که شعرهای یشرا همیشنه بنرایم میخوانند میشننیدم، ومنن 

برایش گفتم به بسیار خوشحالی میشنوم،راسنتی شنعر را فعنال بیناد نندارم ولنی آینازاز وصنف 

روازهنا خنتمش کشم وتیشکان بود بعد به تمام ولسنوالیهای بدخشنان کنه بنااالخره بنه واخنان ود

کرد،خیلی زیبا ودلپ یر بنود، از نریمنان جنان خواهشنمندم در صنورتیکه شنعر ننزدش موجنود 

 .باشد انرا در صفحه فیس بوک نشر کنند

 

بلی فکنر میکننم همینگوننه شنعر دیگنری در منورد کشنورش افغانسنتان سنروده اسنت،وبعد در 

ی آننند کنه او وطننش را چنون مورد هر یکی از قریه جات ولسوالی شغنان،واقعآ این ها مدعا

جانش دوست میداشت، کسیکه همینگونه مادر وطن خودرا دوسنت داشنته باشند ،واضنح اسنت 

 .که مردمش را نیز دوست میدارد

البته منن نویسننده نیسنتم کنه بتنوانم تمنام خنوبی هنای بینک مرحنوم را بنا ادبینات بلنند روی قلنم 

روزی بننا روشننن مرحننوم شننناخت داشننته بیاورم،همینقنندر گفتننه میتوانموکننه کسننی کننه ال اقننل 

باشد،بدرسنتی انننرا درک میکننند واز خصننایل خننوبش وشخصننیتش بدرسننتی آگنناه میشنند،او یننک 

انسنننان نموننننه اخالق،ادب،حسنننن نیت،محبنننت وانسنننانیت بود،بنننناا در گ شنننت چننننین انسنننانهای 

ن سودمند جامعه یک ضایع بزرگ نه تنها برای خانواده ونزدیکان است بلکنه بنرای هنر انسنا

نیک اندیش بنا دیانینت اسنتت اینن راه تنهنا از مننور بینک روشنن نیسنت بلکنه همنه منا بنه اینن 

مسیر رفنتنی هسنتیم ولنی خوشنا بنه حنال آنکنه بنا ننام پنر از افتخنار اینن جهنان فنانی را پندرود 

میگوید ،من همیشه دعای گوی مرحوم استم که خداوند جنت برین مقامش داشته باشند وبنرای 

رزننندان نننازنین،برادران دوسننتدارش ،خننواهران مهربننان وهمننه نزدیکننانش فامیننل عزیننزش و ف

 تصبر جمیل آرزو دارم

  هللا و انا الیه راجعون انا
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 قربان بیک بشر دوست

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ملسو هيلع هللا ىلصصلوات بر محمد

 

 هنر است کشیدن   پر   شکسته با بال 

 دیدن هنر است عشق  بی چشم طلو  

 

 همه سهل  ه رفتنتا کعبه ی دل به سین

 بر صاحب کعبه خود رسیدن هنر است

 

 فاش نمود  خود  شمع راز به   پروانه

 هنر است شنیدن  را  نگفته   راز  این

 

 !" پیام تسلیت براي خانواده بزرګ " روشن

که نبودشان ممکن است قلب ما را به درد وادار کنند  در زندگی همه ما عزیزانی وجود دارند

عنوان بنا  هیچ ا در زندگی حس کنیم، یم از دسنت دادن عزینزان بنهشان ر شدت جای خالی و به

تننر شنندن و  کم گرفننت، گنناهی بننرای آرام تننوان آن را دسننت مقایسننه نیسننت و نمی هننیچ دردی قابل

توان از جمنالت و اشنعاری اسنتفاده  ابراز همدردی در مقابله با یم از دست دادن عزیزان می

 . نمود تاکمی از سختی ویم را کاهش داد

 

 است عزم  نماد   من،    بلند   پرواز        رزم است   نشان  اُم   شكسته بالهاي 

 سرتافتن از قفس ، چه زیبا بزم است         كسوت بازان نیست  سردرتیه ي بال

 "میرزاده 

 

شنیدن خبر مرګ نابهنګام جننرال مننور بینک روشنن وطنن پرسنت واقعني دینروز کشنور اینن 

ر خلق افغانستان، همانند آنکه به تمنامی دوسنتان، فامینل ومنردمش سنخت فرزند فداکار وجسو

برای منن هنم فنراهم کنننده ای درد ورننج عظیمنی اسنت کنه بنا هنیچ عبنارت   تکان دهنده بود،

وبیننننانی نمیتننننوانم توضننننیح، واحساسننننی راکننننه روح وروان مننننرا بنننناخود انباشننننته اسننننت، بننننه 

 .تصویرکشم
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فراد همانندش، درچنین شرایط خود ضایعه ای بزرګنی به وضاحت درک مینمایم که نبود اووا

 .است که، تالفی اش به هیچ صورتی آسان وسهل نخواهد بود

 

عمیق ترین مراتب همندردی وتسنلیت خنودرا،  من بادرک تمام از سنګینی این ضایعه، بزرګ

قبننل از همننه خنندمت فامیننل محتننرم روشننن صنناحب فرزننندان عزیننزش نریمننان روشننن ، همننت 

روشن وسریع روشن برادر بزرګم بخت بینک مینرزاده وامنان مینرزاده اسنتاد  روشن فردوس

ګران ارجم علي بیک سالک وبهرام بینک مینرزاده وهمنه اعضناي خنانواده بنزرګ تنان تقندیم 

به همه اعضنا وهنواداران  همچنین. وخود را در یم تان از همین خاندان میرها شریک میدانم

ونویسنده ګان ، خلق ستمدیده کشنوروتمامی نینرو هنا  عدالت اجتماعي ، نخبه ګان قومي شعرا

عدالتخواه میهنم تقدیم نموده، ازبارګناه رب العنالمین بنه روح متنوفی مغفنرت ویرینق  وحلقات

 .رحمت وبرای بازمانده ګانش صبر جمیل استدعا میدارم

 

مردم ما با مرګ ومردن های نابهنګام وییر طبیعنی حنس یینر متراقنب و دیریننه دارنند، واز 

ولنی امیند را بنا رضنا وتسنلیم  سالیان سال با پدیده ای چون مرګ های نامیمون خو ګرفته اند،

 .در برابرحقانیت مرګ وتداوم زندګی توآم با مبارزه هرګز از یاد نمی برند

 

قدیرامید وفات ناګهانی محترم جنرال صاحب منور بیک روشنن " ماهم با تکیه برجبررضا وت

تمننا هلالج لج واز بارګناه اینزد  را، باهمه سنګینی آن جز تحمل ودعای رسنتګاری چناره ای ننداریم،

دارینم کنه، کنه روح مرحنومی شناد، و آرمنانش درراه نینل بنه آزادی وعندالت اجتمناعي پاینننده 

 !وجاویدان باد

 

  هللا و انا الیه راجعون انا
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 نیرو قوت

 

 زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

 هرکسی نغمه ی خود خواند واز صحنه رود

 صحنه پیوسته بجاست

 . خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

 

باانندوه فننراوان منوربیننک روشننن یکننی از تحصنیلکردگان ویکننی از نخبگننان ولسننوالی شننغنان 

ا  گفنت وبابندیت پیوسنت ت اومندت بیشنتر از والیت بدخشان افغانسنتان اینن جهنان فنانی را ود

هفتنناد سننال عمننر پربننار خننودرا در خنندمت مننردمش چننه در داخننل کشننور چننه بیننرون از آن، 

صننرف نمننود ونغمننه از خنندمت وصننداقت وهمسننویی وهمدیگرپنن یری رادر جمننع سیاسننیون ، 

ب نظامیان ، فرهنگیان و عامه مردم سرود واز صحنه کنار رفنت او ننام نینک وجناودانی کسن

کردت  دیوان اشعاری که تجربه و پیغام خود را در آن حفظ کرد وفرزندان) دختنری وپسنری( 

صالح وخدمتگار را بیادگار گ اشت تامروز دوستان وهنم نشنینانش در هرگوشنه وکننار جهنان 

  . یاد وخاطراتش را گرامی میدارند و بیاد می سپارند و فردوس برین مقامش میخواهند

 

شن ضایعه بزرگ برای همه ی ماست وبااستفاده ازین وسنیله بناطال  درگ شت منوربیک رو

  : دوستان و هموطنان مقیم تورنتو وشهرهای همجوار رسانیده میشود که

درجماعتخاننننه مرکنننزی  ۲۰۱۹دسنننمبر  ۲۸مراسنننم آخنننرین ودا  ونمننناز جننننازه روز شننننبه ،

  مانتلایر برگزار میشودت

 

2405 Chemin Duncon، Mont-Royal، QC ، H4P 2A2 

 

 : قبل از ظهر ومراسم تدفین در هدیره 10الی9از ساعت 

 

4239 Boul.des Sources in Dollard des Ormeaux ، H9B 2A6 

 

النی ینک بجنه بعندظهر در همنان روز در  ۱۲ظهر و مراسم فاتحه خوانی از سناعت  ۱۲الی 

 . جماعتخانه مت کره انجام خواهد یافت
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مختلنننف انعکننناس داده انننند اظهنننار سنننپاس منننی نمننناییم و از یمشنننریکی دوسنننتان کنننه باشنننکال 

دوستانیکه نیت سفر طرف مانتلایر ینرض آخنرین ودا  واتحناف دعنا بنرای خوشننودی روح 

روشننن عزیننز را داشننته باشننند سننفر بخیننر وبرگشننت بننا عافیننت بننرای شننان از خداوننند بننزرگ 

 استدعا داریم ت

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 

 علی سالک

 

 ِگل   انبار    شاعری   بی   ملت          دل  چو ملت   سینه ُ ندر ا  شاعر

  پیغمبریست وارث  هم  شاعری           اگر آدمگریست  شعر را مقصود 

  عالمه اقبال 

با اندوه همچو کوه گران و بنا دل مملنو از یبنار ینم ؛ خناطر نشنان میکننم کنه از دسنت دادن  

قف پدری را از اوان کودکی برایم داشت ؛ چقندر سننگین و برادر ارشد ؛ آن هم برادریکه مو

استخوان سوز است ت تحمل آن طاقت فرسا و باور کنردن آن ؛ بناور نکردنیسنت ت مبناد چننین 

 . که بصورت نا بهنگام بوقو  بپیوندد-تجربهً تلخی در زندگی کسی 

 

ت محبنوب مرگ برادر بزرگم منوربیک روشن؛ شاعر شیرین کالم و شیرین سخن ؛ شخصنی

متین و راستکار تتت ودارای عنالمی از سنجایای شنریف انسنانی ؛ منا  -اجتماعی ؛ وطندوست 

مننانتلایر کانننادا و شننهر  -کابننل -و تمننامی خننانواده هننای مننارا از بدخشننان گرفتننه تننا تاجکسننتان 

کلگری اندوهگین کرد و باالی گلیم یم نشاند ؛ ولی باید ا عان کرد کنه شنرافت و یمشنریکی 

دوسنت ؛ و رفینق  -همدیار و هموطن ما در مکان های  کر شده در فوق ؛ مانند بنرادر مردم 

با ما و خانواده های ما درین سوگ کالن ؛ از اول تا آخر همانند اعضای خنانواده یمشنریک 

کنه همنه  -و یار و یاور منان بودنند و در مراسنم خنتم و خینرات و فاتحنه خنوانی من موحنومی 

 .سهم فعال گرفته به روح و روانش اتحاف دعا نمودند -تند شان بی دریغ دوستش داش

خنتم و خینرات  -مراسنم تنرحیم  -باید گفت که دیروز مور  پننجم جننوری دو هنزار و بیسنت 

 . شان در شهر کلگری هم به اشتراک همدیاران گرانقدر صورت گرفت
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یکه در شنهر کلگنری ؛ اینجانب به نمایندگی از تمام خانواده های  یربط وسنیلتن از تمنام کسنان

محالت و مکان های فنوقن  کنر شنده ؛ در مراسنم خنتم و خینرات و دعنا خنوانی آن مرحنومی 

بنه نماینندگی از خنانواده  -قدم رنجه فرمودند و به روح و روان پاک شان اتحناف دعنا کردنند 

های به یم نشسته قلبن مراتب تشکری و سپاسنگ اری خنود را ابنراز میندارم و از پروردگنار 

 سالمتی و زندگی فارغ از درد و رنج را آرزو میکنم ت -المیان برای تمام شان صحت ع

 با حرمت بی پایان ت  

 

  هللا و انا الیه راجعون انا

 

 ُمَرتِب و ُمدَّون : دکتورانت پیکا ر

 
  ۱۳۸۹قوس ۲۲ 
 

و  از جمله چهره های نهایت پسندیده کار کرد ها فعّالینت هنای اجتمناعی "روشن "منور بیک 

سیاسی در قطار منور ین محنیط شنغنان اسنتت وی دوره ابتدائینه تعلنیم و آمنوزش خنود را در 

لیسه رحمت شغنان به پایان رسانیده و بعند از آن روی لنزوم دیند مقامنات عنالی رتبنه دولتنی، 

جهت آموزش دوره عالی رهسپار کابنل شنده و در آنجنا شنامل اکنادمی پنولیس گردیدنندت دوره 

نه به پایان رسانیده و شامل ماموریت در داخل دولنت وقنت شندندت موصنوف تحصیل را موفقا

در مناطق و محالت مختلنف در سنطوح بلنند و قابنل تمجیند ایفنای وظیفنه نمنوده و همنواره در 

خدمت مردم خود قرار داشتت با در نظر داشت شرایط دشوار کشور، با بنه مینان آمندن نظنام 

کنه باعنث آفنرینش شنرایط نناگوار زیسنت بنرای همنه های وارد اتنی واز بینرون سناخته شنده، 

مننردم افغانسننتان شنند، مانننند سننایر روشنننفکران و مننیهن پرسننتان، راهننی دیننار یربننت شننده و 

سرنوشت آن ها را به کشور دوست ، هم فرهنگ، و هنم کنیش و آئنین، جمهنوری تاجکیسنتان 

راد هنم طبنع و هنم کشانیدت مدت زیادی را در آنجا سپری نمنود و صند هنا دوسنت و آشننا و افن

 .بزم را با خود داشته و از خود نمودند

 

شخصی است نهایت صمیمی، خوش قریحه، زیبا کنالم و شنیرین سنخنت دوسنتان و  "روشن "

همقطاران همواره از هم کالمی و هم زبانی با ایشان، حظ می برنند و سنخنان شنان دل هنا را 

هنگامی کنه از دینار منیهن دور ” روشن ” نرم ساخته و افکار را نوازش میدهندت به باور من 

شدند، احساس دوری از زادگاه و مردمنی کنه سنالیان دراز بخناطر ش، مبنارزه نمنوده بودنند، 
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روشنن هنم بنا زبنان شنیرین ” باعث گرایش شنان بنه سنرایش شنعر، رباعینات و ینزل گردیندت 

همه سنروده دری و هم به زبان شغنانی شعر، رباعی، و یزل می سرایندت ایشان در  -فارسی

های شنان همنواره از عشنق بنه وطنن، محبنت بنه انسنان و همننو ، دوری از دینار، و سنتایش 

مرشد خود سخن میرانندت الزم است جهت ثبوت این ادعا، به نمونه های کالم زیبای شنان کنه 

همننواره سنناده و لننی بننا درد و احسنناس ژرف بازتنناب یافتننه اننند، توجننه شننعر دوسننتان و شننعر 

 .رخی از آنها معطوف میداریمسرایان را به ب

 

 بدخشانم آرزوست

 

 ای دل بیا که باز بدخشانم آرزو ست

 دیدار دوستان و عزیزانم آرزو ست

 از دوری و فراق وطن شد جگر کباب

 از دیده اشک بارم و بارانم آرزو ست

 صد درد و یم نصیب من بی وطن شده

 درد وطن به جان زده درمانم آرزو ست

 (نم تا به پای) کشمسر از )چنار( سر بک

 توت و گیالس دره تشکانم آرزو ست

 روشن شوددوچشم من ازسیرشهر جرم

 آب زالل دره پشکانم آرزو ست

 بهر طواف مرقد شاه ناصر حکیم

 رفتن زخاش وتا خود یمگانم آرزو ست

 از رنگ الجورد تو شد نیلگون وطن

 زان رو خیال دیدن منجانم آرزو ست

 منظرشزیباک گفته اند چه زیباست 

 قیماق و شیر کیده وخلخانم آرزو ست

 سلطان سرزمین بدخشان شکاشم است

 آهو شکار دره یارانم آرزو ست

 امید و آرزوی من این سالها بود

 خیر و سخا به مردم وا خانم آرزو ست

 آمو به افتخار سر از دامنت کشید
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 رفتن به بام گیتی به صد جانم آرزو ست

 هواست زرد یوسریالم( توخوش آب وخوش)

 گردش در آن به یاد عزیزانم آرزو ست

 آن مهد ناز پرور و آن وادی جنان

 وان دختر شکر لب شغنانم آرزو ست

 درواز سرزمین ادب پروران بود

 از آن گ شته رفتن خواهانم آرزو ست

 از)ریزکان( به )ارگو(سفرخیلی دلکش است

 دیدار شان به فصل بهارانم آرزو ست

 حب وطن بگوی ز مهر و الفت و "روشن "

 رفتن به مژه خاک بدخشانم آرزو ست

 

***** 

 

 هر صحنه ز عمر من به دم می گ رد

 بسیار از آن به درد و یم میگ رد

 هر لحظه ز طول عمر ما کم گردد

 آن هم نه به شادی به الم میگرد

 

***** 

 عمرم همه در تالطم و یم بگ شت

 با حسرت و درد و دیده پر نم بگ شت

 و به یاد یاراناز دوری میهن 

 یک لحظه شادی هم به ماتم بگ شت

 

***** 

 هر پرده ز عمر ما که در میگ رد

 مانند نسیمی که سحر میگ رد

 این آمد و رفت در جهان بسیار است

 بد بخت کسی که بی اثر میگ رد
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شننرایط موجننود درکشننورعزیز وباسننتانی مننا افغانسننتان، مسننامحه و بننی تفنناوتی )روشنننفکران، 

را وادار مننی سننازد تننا از طریننق سننروده هننای خننود آنهننا را بسننوی  "روشننن"، تاریننک اننندیش

 :احساس مسؤلیت، مساعی مشترک جهت رهایی میهن، فرا  خوانده  و میگوید

 

 عزیزان دیده پر نم دل پریشان تا بکی باشیم

 به نزد خلق و میهن سینه بریان تا بکی باشیم

 وطن در آتش سوزان شده انبار خاکستر

 شمنان آتش فروزان تا بکی باشیمبه میل د

 به خون خفتند بس پیرو و جوان طفل با مادر

 به مرگ دوستان هر روز گریان تا بکی باشیم

 یرور و ییرت افغانیت شد زیر پا صد حیف

 به این بی عزتی ها فرد افغان تا بکی باشیم

 برون رفتند اهل علم و دانش جمله از کشور

 بکی باشیمهمه از خانه و کشور گریزان تا 

 بسان الله دایی بر دلش هر هموطن دارد

 حزین و مویه گر بر این شهیدان تا بکی باشم

 به فکر اعتالی کشور خود دیگران کوشا

 به این فکر رسا ما خانه ویران تا بکی باشم

 ترحم نیست دشمن را به حال زار ما هر گز

 به درد همدیگر یمگین و ناالن تا بکی باشیم

 ن مرد صفا مسلک به اهل زهدچو خوش گفتست آ

 به باطن کافر و ظاهر مسلمان تا بکی باشیم

 " روشن "بیا کاری کنیم با هم به احیای وطن 

 چو بلبل بهر گل در شور و افغان تا بکی باشیم

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                        29    شغنان سیمایاداره نشرات سایت                               
 

Hus Bik Hassas 

 

My 13 year old baby sister’s genuine and true feelings about uncle in her 

little journal that she wanted me to share. This gives my heart the power 

to cope at this difficult time for our family and everyone whose lives 

were touched by my amazing and generous uncle.  

 

"Tata Bik 

 

Tat Bik was not just a good person. He is an Angel! I am convinced he is 

an angel sent to earth from God. His smile could light up any dark room. 

His eyes were like stars. When he stared at you, you just felt so happy. 

Those eyes were so beautiful. They could see in the dark because he 

could light it up. He is so kind, nobody I met is nicer than him. He did 

not have a dark side.  

 

He did so many good deeds. The list doesn’t end. He was such a good 

role on dad and my aunts and uncles. My dad is also such a good person. 

Tata Bik is such a good brother. Tata Bakht got married to a wonderful 

woman who can unfortunately not have babies. So, Tata Bik gave one of 

his babies to him. If that is not good brotherhood, I don’t know what is. 

Not to mention he was a great big brother to my dad because I like 

annoying my dad about his wedding (which I was not invited to). He 

told me Tata Bik helped him get ready. Right before he passed, he 

donated his eyes to another patient. That is so heartwarming.  

 

I will forever be heartbroken about his death. It is not just a loss for me, 

it is a loss for my heart. It is like a piece of me is gone but Cancer hit 

hard. He had to use all his energy to just talk. It seems selfish for me to 

be sad when he passed because he was in so much pain. I know he is 

watching over me. I don’t want to hurt him by being sad !"  
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 بخت بیک میرزاده
 

 بود تابوت تو برشانه من،
 نه كه آن تخت ؛ یمم سنگین بود،
 دست و پایم همه سست و لرزان،
 مجمر دل چو شفق رنگین بود،

 لحظه یي در افق رویا ام،
 !ناگهان گفتي رفیق

 زینهار ، قامت تو خم نشود،
 در سراپرده این یربت عمر،

 . وطنیمما بدهكار به مادر 
 تو نیا بامن و درخانه من،

 را، برو و منزل باور ها
 بهر فرداي امید ،

 .روشن و گرم نگهدار مدام
 .رمز اهنگ ملك آمین بود

 خاك رنگ یم و خاكستر داشت"
 "آسمان مرثیهء نیلي بود

 بر "نوا" نور طالوت بارید،
 اشك بر گونهء هرسبزه چكید

 وتو با جلوه لبخند و تبسم هایت
 ن ابدت خوابیديدر مكا

 ! روحت شاد و منزل دایمي ات پر نور باد
 
  !و رفیق شفیق و بي نظیربرادر  
میخننواهم بدینوسننیله حرمننت و قنندرداني بنني پایننانم را بننه تمننام اقننارب و خویشنناوندان، رفقنناو  

وطنداران و جمله عزیزان اعم از خواهران و برادران و جواننان عزینز كنه بنا سنهم  دوستان،

شننان در مراسننم تنندفین و عننزاداري بامننا و خننانواده مننان همكنناري و یمشننریكي گیننري عملنني 

صنمیمانه نمنوده و ینا هنم بننا ارسنال پینام هناي شنان از طریننق شنبكه هناي انترنتني و صننداهاي 

مهربان شان از راه تیلفون مارا تسنلیت و ینم و درد منانرا تقسنیم و فشنارش را بنر منا كناهش 

همنه اعضناي خانندان منان از اعمناق قلنب و ضنمیرم ابنراز  از نام خودم و به نمایندگي دادند،

پناك  نموده اجر قدم هاي وزینن و گرامني تنان را از درگناه هللا مهربنان اسنتدعا نمنایم ، خدونند

براي شما وخانوادهاي تان ، صنحت و سنعادت نصنیب ، دروازه هناي خوشني را بنروي شنما 

 تباز و باب یم و درد و مصیبت را مسدود نگهداردآمین
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Razma Monawar  

 

Tatek,  

 

You were, are, and will always be my hero, my best friend, my love, my 

soulmate, my greatest pride and my forever happiness.  

 

I do not have enough words in my vocabulary to describe the man that 

you are.  

 

I say you “are” because you are and will always be alive with me in my 

heart and in the hearts of many. 

 

I will forever cry your loss but 

be reassured; I am ready to 

bear any pain if it means you 

don’t have to be in pain 

anymore. 

 

Here I leave you with a 

picture that represented our 

relationship, full of love, 

laughter, trust and genuine 

happiness.   

 

 Jiwjom to tatek !تهتِک!(  تو ) ژیوج اُم  

 
 حسینی حسنیار شغنانی

 
 !مرگ شاعر، فقدان دوست و نبود صدا

ناگفته، مرگ  ییو حرفها ماندیپنهان م ییو رازها شودیاز جهان کم م ییصدا ردیشاعر که بم
  .جهان است یهایاز خوش یبخش انیاشاعر پ

 
در جهنان  سنتیگلشنن آن گلخنن اسنت ز کهیدود بناروت کشنور نیبن روزیکه د یشاعر روشن

  .ماندیاز خاطرات ما بود، است و م یبخش وست،یپ تیمدرن به ابد
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 شیاز درود و مالنک تبسنم آخنر پن شیو طناز، آرام و امن، صناحب لبخنند اول پن میمال روشن
 .و راهگشا و چاره گر فیجو، نازک و ظر یو آشت از پدرود، مصلح

 
و ترانننه در  فیرفتننه رفتننه بننه ضننرورت تصننن یت از شنناعردمیننو ند دمینشننن یکننیجننز ن یو از
و آراسنتن کنالم و  قینمجنرب شند؛ تلف قنا یبرد و در علنم عنروض و ا یپ یبشر امروز اتیح

باشنند و  زیننامننه گرو ع دهیننچینننه چننندان کننه پ یمعنننو یکمرنننگ در ترانننه هننا یعرفننان یچاشننن
 و جوش عاطفه در عاشقانه ها اتیتغزل و حماسه در وطن یینا
.  

کننه  یبننود، فانوسنن فیترانننه و تصننن یایننو مرجننع جوانننان و جو ریو منند یمعلننم و مربنن روشننن
 که َسبُک بود و سبُکبارت یا رندهیآورد و روح پ  یرا به نظر م انشیاطراف و اطراف

 

 

 

 دکتورانت پیکا ر

 

 آرزوست   پروردگار    و    خالق           جستجوست پا    سراشاعر   فطرت

 گل    انبار    یشاعر    یب   یملت           چو دل   ملت  نهیس   اندر    شاعر

 است یماتم یسوزومست یب یشاعر           است یعالم  نقشبند  یمست سوز و 

 است یاگر آدمگر  شعر را مقصود

 است  یغمبریپ وارث  هم  یشاعر

 

  "" روشن کیمنور ب دیو فق قیشف قیانسان، رف نیبهتر ادی به

 

 خدا داند و دلم خموش  اُم گر مانده             تو یافلم ادیگز گمان مبر که ز هر

 

سنبب آن  نینگنرددت از ا یانسنان اعطنا من یبار برا کیاست که تنها  یزدانیموهبت  یزندگ "

گ شنته، بنه بنار آورننده  یروزوار روز هنا یهسنت قیقنانمنود کنه د یسنپر دینبا یرا به گوننه ا

بنه  دیننبنوده، بنل آننرا با  یگنانگیو از خنود ب یدرد، رنج، الم ، نا خنود آگناه ،یمانیندامت، پش

کنه  و عزم سفر از " دارالفننا بنه دارالبقنا"، ات،ینمود، که هنگام پدرود ح یسپر دیبا یا وهیش

که در حال بستن رخت سفر است، توان اظهنار  یمو مانا است، مادا دانیامر جاو تیدر واقع

 ر،یروزوار، احسناس، خنرد، ضنم یهست ندیو فرآ یزندگ رازهیعباره را که همه ش نیگفتن، ا

 نیبهتنر ثینام منن ح یقامنت فکنر اقیو سن نشینکننش، مننش ، ب ق، کنر اخنال ،یفکنر ییتوانا
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اسننت در خنندمت  یلسننفکائنننات و مؤلفننه معقننول ف نینندر ا دگاریننآفر یمایو بازتنناب سنن نشیآفننر

 تدیگرد یانسان درد مند، سپر تیثیصادقانه به مقام شامخ و ح یانسان و ارجگزار

 :استروفسک یکوالین 

 "ستمیکه ن ییسراق وقت من آ یروز          ستمیکه ک یندان  قیرف یا  هستم تا"  

 

در  گنریکنه د دینفق یهنا تیشخصن ژهینهنا، بنه و تیبازتناب شخصن رامونیهر گونه نگارش پ 

دشنوار، قابنل  سنتیها رفته اند امنا در دل هنا مندفون انند، کار دهیما حضور ندارند، از د انیم

بنا  یرا بنه گوننه تصننع یدینفق تینندارم شخصن لیننگنارش فشنرده م نینتعمق و تدبرت من در ا

 شیبنه سنتا یو ادبن یبنا دسنتور صنرفن سناختار گرامن یجمالتن یهنا ارارقام عباره ها و ساخت

گوشنه هنا و گوننه  ریاو را که در بر دارنده سا ستهیو شا بایز تیاز ابعاد نها یکیبلکه  نم،ینش

 اننهیاحتنرام خنرد گرا یو آن عبارت از ادا ستند،یها است، که همه انسان ها از آن بهره مند ن

،  تیندل، خلنور ن یاسنت، بنا صنفا یو کرامنت انسنان تینثیمقنام ، ح سیو تقند ریتقند م،یتکر

  .باز تاب دهم ،یو نگارش یالقصداقت کامل و خضو  اخ

 

 بود   آشنا     ما    با     گفتند    همه          خاک نیبر بستم از ا شیرخت خو چو

 از کجا بود   گفت ت  و با که چه گفت           مسافر   نیا    ندانست  کس    کنیول

 

بضناعت  یارااسنت کنه منردم کشنور مناد نینروزگنار ا یهسنت ریمسنلم و انکنار ننا پن  قتیحق 

، شعرا، عرفا و دانشمندان خود نبوده انند و  یناب روشنگر یها شهیفهم اند یدر راستا یکاف

و همنواره  وستهیما وجود داشته است که پ یروشنفکر خیتار ررازهیافسوس در ش نیت استندین

دانسننت کننه در جهنننم جهالننت،  یآنهننا را گننل هننا دیننمننا کننه با یواقعنن شننمندانیروشنننفکران و اند

جامعنه  یتفناوت ی، بن یتنوجه یانند منورد بن دهیروئ یگانگیو از خود ب یعدالت یب ،ییمگراجز

حاصنل  یشنان، بن یها و قامنت فکنر شهیگفته ها، افکار، اند جه،یخود قرار گرفته اند و در نت

 نیسنکوت کنرد آنگوننه کنه عصناره واژه مهن دین، امنا نبا تاسن دنیندر حال افت ایافتاده است و 

شدند، و بنه همنه درس  یبزرگ، به زمزمه عاشقانه گرفته م کیب ینفس ها ریاخ یال یپرست

 .را به آموزش نشست یمانداریصداقت و ا

 

کنه داننش آمنوز  یم، هنگنام۱۹۶۹بنار در سنال  نینخسنت ی" روشن"، بنرا کیمنور ب قیرف با

"، شهرستان بدخشان بودم، معرفنت حاصنل نمنودمت موصنوف در ریپام هیلی" ل ریپام رستانیدب

وابسننته بننه وزادت کشننور ) وزارت داخلننه(، بننودت آن  سیپننول ین زمننان دانننش آمننوز اکننادمآ
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 ،یتحقنق عندالت اجتمناع ی، مبارزه در راسنتا یاسیس یعال مانکه بود که فرهنگ گفت یزمان

همنه اقشنار و منردم کشنور  یانسان یآرمان ها یدر راه بر آورده ساز دنیرزم ،یپرست هنیم

بنودت منا  دهیخنود رسن شیو در خور ستا یبه سطح عال راالقوام،یکشور کث ثیما، من ح زیعز

و آنقنندر هننم از  م،یو آمننوزش بننود میعلننکننه در بدخشننان عقننب نگهداشننته شننده گرفتننار ت ییهننا

بهنره  یو اجتمناع یو مطبوعات کشور، کتاب خاننه هنا، مراکنز آموزشن یجمع لیوسا یایمزا

کننه در شننهر کابننل  ییآنهننا یجتمنناعو ا یاسننیبهننره مننند شنندن از فهننم و دانننش س م،یور نبننود

 ینعمتن ،و ژرف داشنتند قیندق یروزوار کشور آگاه عینمودند و از حوادث و وقا یم لیتحص

 لینکنه هنگنام تعط یو روشننفکر افتهی لیت و هر فرد تحصیعال شیبود بزرگ و در خور ستا

کننه از  ییآنهنا ژهینهمننه منا داننش آمنوزان بننه و یآورد، بنرا یمن فیبنه بدخشنان تشننر یتابسنتان

 یو دارا ،یبننود معنننو یازیننآبنناد آمننده بودننند، امت ضیاطننراف و اکننناف بدخشننان بننه شننهرک فنن

داشنتند  لینبر آن مهمان از شهر کابل آمده به گوننه محتنوم همنواره م دیمزارزش بسا بزرگت 

سننوق دهننند تننا  یروشنننگر یداشننته باشننند و آنهننا را در راسننتا یگفتمننان هیننلیتننا دانننش آمننوزان ل

انجننام داده  سننتهیشننان را در برابننر نسنل جننوانتر بننه نحننو شا انننهیگرا ریتنننو تیؤلرسنالت و مسنن

وارد  سیافسنر پنول کینبنه اسنم مننور ب یکنه شخصن مینمنود لاطال  حاص نکهیباشندت فشرده ا

را  ییتنا جنا میخواهنند بنودت همنه آمناده شند هینلیآبناد شنده و مهمنان داننش آمنوزان ل ضیشهر فن

 نیننموده و از سخنان زر قیدرست و دق ییرایز مهمان خود پ نشستن تا ا یبرا میدرست نمائ

شندند همنه داننش آمنوزان بنه  هینلی( لمننل صحن ) چخکه مهمان دا یت هنگاممیشو دیشان مستف

 ،یافسننر زیننتم تیننروشننن، لبنناس نها حننهیقر بننا،یز یمایبننا سنن شننانیشننان بننر آمدننند و ا شننوازیپ

 دنیو مهمنان بعند از نوشن میبنود نشسنت کنه مناسنب ییهمه ما در حال آمندن بنودت در جنا یبسو

خنود ،  یاکفو عن یآرام، خضنوعانه، حوصنله منداننه، جن اب، عناطف ن،یریبه سخنان شن ،یچا

و  کینهمه را بشاش سناخت و هنر  یگفتمان مراسم احتفال را منور ساخت و چهره ها ندیفرآ

گونه دانش و فهم بهنره  نیاز ا میزبتوانیکه ما ها ن یآن زمان دیبه ام م،یفکر شد نیهرکدام به ا

 نندهما یبزرگ در فکر و  کر ما هنوز به گونه کنار آرا بناق کیب یت سخنان آن زمانمیمند شو

  : قرار دارند که رازیحافظ ش بیلسان الغ دهیگز قیدق تینها یاند و در همخوان

 

 "که مر ندینگو یکه چون مرده باش           جهان  اندر   کن   یزندگان   چنان"

 

خلنق هنا  یدر دانشنگاه دوسنت یکه دانش آموز دوره ماستر یم، مادام۱۹۷۸ر دوم در سال با 

نمننودم کننه  افننتیدر یامیننسننابق بننودم، پ یلوممبننا در شننهر مسننکو اتحنناد شننورو سیبننه نننام پنناتر

وارد  سیافسنر پنول ثینو بهتر در مسنلک شنان منن ح شتریب یبخاطر تجربه اندوز کیب قیرف
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سنبب  نیناز من پرس و پاس نمنوده اسنتت از ا انمیاز آشنا یبرخ قیشهر مسکو شده و از طر

از  یسنخن دینو تحوالت جد هنیبا هم در مورد م یو چند ابمیدر تکاپو شدم تا موصوف را در

شند بنا  بینترت یمهمنان اینداشنته باشنم و  هنن منان را مننور سنازمت در فرجنام نشسنت و  شانیا

 یشده که من در آن زندگ ادیاه دانشگاه وابگخ ۴۰۸در اتاق  گرید یاز دوستان و رفقا یبرخ

 یعننیمهماننان  یما که با فرهنگ و زبنان گفتنار یو گرام زیو مهمان عز میداشتم گرد هم آمد

صحبتش را آیاز نمود و منن  یدر یفارس یواینداشتند، به زبان ش یادیز تیبلد یزبان روس

و  یاسننی، س یلکمسنن انننشرا از فهننم و د نیبرگننردان سننخنان شننان حاضننر ثیننمننن ح یتننا حنند

و درست و با منزه  وایشان آنقدر ش یبهره مند ساختمت سخن ها لهیوس ثیشان من ح یاجتماع

 یکننان من یداشنتن شنوخ تیبلند یکنه تنهنا بنه زبنان روسن ینیاز حاضنر یبرخن یبودند که حتن

 نیرییو شن حیآنقدر فص شانیباشد ا ازیشما ن یکه به برگردان میکن یاحساس نم گریگفتند، ما د

 یسنال هاسنت کنه بنه زبنان در ایشود و گو یما م هیدل و د یکه باعث روشن ندیگو ین مسخ

  .میدار ییآشنا

 و هنرش نهفته باشد بیع        باشد نگفته  مرد سخن   تا

 

 کینامنا ب رود،ینرفنت از دل م دهین، رسم بر آن است، هر کنه از د میدار یکه هست ییایدر دن 

 مدفون استت  اریو همد ق،یرف ار،یما در دل صدها دوست، ها و انظار رفت، ا دهیاز د دیفق

 

شنان در برگنه چهنره هنا،  تیدوسنتانه، صندقانه، مخلصنانه و مهرورزاننه شخصن یبازتاب ها

 زان،ینندوسننتان، رفقننا، عز یهننا، کننه از سننو چننهیدر ریروزنامننه هننا ، و سننا ،یجمعنن لیوسننا

اسنت، ثابنت کنننده  یارصورت گرفته بود و هننوز جن یو برون مرز یدرون مرز ارانیهمد

هنم زبنان، هنم  شیحضنور دارنند کنه اگنر هنم کن ایندن نیدر ا ییمن استت انسان ها یمدعا نیا

وارد  یمهنر یو مخاصنمت و بن الفنتشنان نباشند، بنا آنهنا از بناب مخ کینزد نیو هم نش نیآئ

هنا، گوننه هنا، نهناد  رتیهمنه صنورت هنا، سن یبزرگ برا کیب ریشوند، مگر دل و ضم یم

عاشقل دلنداده بنه انسنان  ،یپرست هنیها، باز بود ، دل او چرا گاه آهوان م شهیار و اندها، افک

او ، عشننق،  رو بنناو شیو کنن نیآئنن ن،یننصننومعه راهبننان و کعبننه تائفننان بننودت د ت،یو کافننه بشننر

 اریسن ریبودت هر جا که کاروان و سنف یپرست هنیو م یخردمندانه، رسالت انسان دوست یمست

 نیدر آخنر یبدنبال او روان بود که حت زین مانشیو ا نید رفت،یپسند م و عدالت یعشق واقع

خنانواده خنود،  یشنود، در حضنور اعضنا رونیکه داشت نفس از قفس ب یمادام یهست ندیفرآ

اطنراف  یکردت دل او حرم دوسنتان و همنه انسنان هنا یو ، و طن را را زمزمه م هنیمواژه 

  . او بود اریو د
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 دوست آن است که دل را حرم دوست کند       طلب دوست کند که هردم ستیآن ن دوست

 

در شنهر  راتیختم و خ ،ی، فاتحه خوان یخاک سپار ندیمراسم با شکوه و شان و شوکت فرآ 

سنننت " چننراغ روشننن"، دعننوت فنننا،  فاتیمراسننم تشننر یبرگننزار ،یو کننالگر مننانتلایر یهننا

شنده ، اشنتراک  ادین یدر پروسه هنا و همرزمان ارانیفشرده دوستان،  یبازتاب و گفتمان ها

کاننادا ، حضنور  میوابسته به همنه اقنوام و منردم افغانسنتان مقن ارید شیاند بایز یها تیشخص

هنگنام برداشنت جننازه، و  ،منانتلایر یدر جماعنت خاننه مرکنز ارانیسابقه دوسنتان و همند یب

خنانواده و اقنارب،  یا، تآثر و تآلم دوسنتان در برابنر اعضن تینقش ابراز تسل ن،یو تکف نیتدف

همنه اشنتراک کنننده هنا، بنه  یبود ، برا یبزرگ درسهمه و همه  اران،یو همد دیفرزندان رش

و گسننترده بننا همننه  ،یاجتمنناع کیننروابننط ن یروزوار دارا یکننه در هسننت ییآنهننا یبننرا ژهیننو

 یدتیننو عق یفرهنگنن ،یاجتمنناع ،یاسننیس ،یفننرد یهننا قهیانسننان هننا بنندون در نظننر داشننت سننل

کنه  یدر صنورت نند،ینما یمن یروزوار شان را سنپر یو همواره در نفاق و شفاق هست ستندین

 نشیآفنر یکنه بنرا میهسنت یزمنان کوتناه در زنندگ یبر قول معنروف همنه منا آنقندر دارا یمبن

 یبناق یو فرصنت یفرهننگ نفناق و شنقاق ، اصنلن زمنان نشیگنز گریهمند یها ه بنرا یدشوار

 بنایز تیننها یکه ب رزادهیم کیبخت ب دهیداعد قیروده رفماندت نگارش فشرده ام را با س ینم

نمنوده اسنت  یرسنالت بنرادر نین" روشنن"، د کینمنور ب قیرف یرا در سکوت ابد هیمرث نیا

 .گ ارمینقطه ختم م

 

 تابوت تو برشانه من، بود

 نه كه آن تخت ؛ یمم سنگین بود،

 دست و پایم همه سست و لرزان،

 مجمر دل چو شفق رنگین بود،

 ظه یي در افق رویا ام،لح

 !ناگهان گفتي رفیق

 ، قامت تو خم نشود، زینهار

 در سراپرده این یربت عمر،

 . ما بدهكار به مادر وطنیم

 نیا بامن و درخانه من، تو

 برو و منزل باور هارا،

 بهر فرداي امید ،
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 .روشن و گرم نگهدار مدام

 .اهنگ ملك آمین بود رمز

 خاك رنگ یم و خاكستر داشت"

 "مان مرثیهء نیلي بودآس

 "نوا" نور طالوت بارید، بر

 اشك بر گ

 ونهء هرسبزه چكید

 وتو با جلوه لبخند و تبسم هایت

 در مكان ابدت خوابیدي

 رزادهیم خت بیکب

 

 

 )ژورنال هفته ( گیاز اشعار روشن منورب یها دهیگز

 

 یالیافغان مونتر یسرا  حماسه شاعر

 

 عثمان بیحب

 

بدخشنان اسنتت  تینجامعه افغنان منونترالت زادگناهش وال یفرهنگ تیشخص گیمنورب روشن

 دهیرا در شنهر کابنل بنه اکمنال رسنان یعال التیاش را در بدخشان و تحص هییابتدا التیتحص

در افغانسنتان از  یاسنیس راتیینکارمند دولت خدمت نمنوده اسنتت بنا تغ ثیسال منح ۲۳مدت 

بنننه کشنننور  یالدیمننن ۱۹۹۴رفنننت بعننند در سنننال  فیمزارشنننر هکنننناره گرفنننتت ابتننندا بننن فنننهیوظ

 نی مسکن گنزبه کانادا آمد و در شهر مونتلایر ۱۹۹۹جر شدت سرانجام در سال تاجکستان مها

 یافغان نوشته است و همکنار یها هیبه نشر یادیز یاز شعر؛ مقاالت و مطالب ادب ریشدت ی

 (تبدخشان است یاز زبان ها یکی) یو شغنان ی؛ زبان در دیسرآ یداردت به دو زبان شعر م

 

روزنامه ها و مجنالت چناش شنده اسنتت در حنال حاضنر بنه  دارد که در یدو مجموعه شعر 

 یحماسن هینمصروف استت اشعارش ساده و قابنل درک بنوده، روح یو فرهنگ یادب یکار ها

 .خواهد کرد نیافغانستان را مز اتیموصوف صفحه ادب یبعد نوشته ها نیاز داردت یهنیو م

 

https://hafteh.ca/canada/4370/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%af/
https://hafteh.ca/canada/4370/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%af/
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 شکسته دل

 صبح و صفا دوست و یم گسار من است فراز

 ز و یم و درد، انتظار من استرو فرود

 گفتم ایز این دم،یعمر طعنه شن کی

 آبشار من است ده،ید نیو شبنم ا سرشک

 در راه ست یزندگ زییشکسته و پا دلم

 نو بهار من است ده،یکه مرده و خشک یگل

 تنگ دلم هوس مرده یبه حجره  بِدان

 مگو سرو استوار من است دهیخم قد

 دوراناز  دمید اریو محنت بس شکنج

 قلب داغ دار من است نیالتفات به ا نه

 اریو  اریکه دورم، من از د چیه میگو نه

 من است اریو  اریاُنس و محبت د طیمح

 "روشن" یرنگ عوض کرده یافل زمانه

 از تبار من است گانه،یخادم ب غیدر

 

 یگ هرزه

 یشکن بود مانینخواهم کرد چون پ ادتی دگر

 یر از سخن بودندارم با تو، چون دو یحرف دگر

 دمیکردم و ناشاد گرد تیعمر آرزو کی

 یبود رهنیبر من، چون به هر تن پ یوا یا مگر

 حرف دل با من یو نگفت ینکرد یمن لطف به

 یشب، صاحب سخن بود اریو در مجلس ای یول

 مقدار یب انیگشتم تابع حرف نکو رو نه

 یکه با من جان و تن بود دمیمن زان پسند ترا

 سخن پنداشتم اما نیریشمن بلبل  ترا

 یزاغ و زین بود یتو هم از جمله  ندانستم

 یو گفت یدیروز ودا  ات د نیدر واپس مرا

 یفروغ انجمن آن صبحدم بود یشمع ب چو

 دانم یم کین ردینگ ییو شکوه هم جا فغان
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 یسخن بود نیریگرفتار بت ش "روشن" چرا

 

 خسته

 دیسیخاک خفته بنو نیسنگ تربت ا به

 دیسیعشق وطن سر سپرده بنواو به  که

 دیو خلقش تمام عمر تپ هنیعشق م به

 دیسیشکسته بنو دشیکه نخل ام ای و

 دانم یم کیو ن دستیکه به آرزو نرس یکس

 دیسیمسافر از راه خسته بنو نیا به

 دیگلشن و گل سال ها نشست و خم یپا به

 دیسیاو را نا شگفته بنو  دیام گل

 داریچشم منتظرش تا سحر گهان ب دو

 دیسیمود اشک دو چشمش نه خفته بنو ز

 دلم گرفت آتش "روشن"تو  یناله ها ز

 دیسیبوده عشق وطن در دلش نهفته بنو چو
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