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 سخن چندي در مورد مرحوم زنده ياد منوربيک " روشن "

 

 

 "بشر دوست"نوشته: قربان بيک 

 

 کانادا -مونتلایر

 

 (۱۳۹۸جدی  ۲۲)   ۲۰۲۰جنوری  ۱۲

 

 

 مرگ  شنودم    خبر  پیامک   دردا   ز             رخنامه گشودم صفحه ی  سحر   هنگام  

 دانی که چه بودم ؟ در  فکر فرو رفتم  و            !سفربست دریغا رخت  "روشن" زجهان 

 هر  صفحه    فزودم  میراث  وفایش  به             در   صفحه ی   دل همه  اوراق   گذشته

  این خصلت او بود،  به هر  جای  ستودم             کودوست و رفیق به  این سطح صمیمی؟

  گاهی  که  شنیدم  غم  و زنـــگار  زدودم            الطا ف  و محبت  به  کالمش  عجین بود

 این مرثیه کوتاست مگرغصه طویل است

 سرودم قطعه  همین   یار  آن ازحسرت 

 نوجو عبدالکریم
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 ز  عمر   رفته   منال  اي   دال   میسر  نیست            فرو  مبر  توغمي   را  كه  درد  پرور  نیست

 كه ازسرودخوشي هیچ چیز بهتر نیست  روشن           و شاداب  زیدوروزه زندگي خوش بگذرانید   

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

 سر  در  تیه ي   بال    كسوت    بازان  نیست

 سر  تافتن  از   قفس ،   چه   زیبا   بزم  است

 بیک میرزاده بخت 

 

ان  نظامي   و سیاسی  کشور  با نام و گبیک، یکي از بهترین نخبه   جنرال منوربیک روشن فرزند محمد

در قریههه  جههری شمسههیه ١٣٢٩وطههن درسههال  شهههرت نیهها و ادیههب و  وشههاعر خههوش قریحههه و توانههاي

 .گشودبدخشان در یک خانواده بزرگ میر ها چشم به جهان والیت سرچمشه ولسوالي شغنان 

 

مرحوم روشن تعلیمات ابتدایي را در مكتب رحمهت شهغنان  وبها دوسهال وقفهه نسهبت مجروحیهت از ناحیهه 

انهه مرکهز تربیهوي پهولیس  گادامه داده وسرانجام شامل اکادمي پهولیس ی  مكتب شبانه  را  در كابل پایش ،

 .لیس افغانستان گردیدشامل خدمت درصفوف پو١٣٤٩افغانستان   شد  وبعد از فراغت موفقانه درسال 

پهولیس  کابهل  بنهام خهدا  ١این افسر جوان نخستین قدم هاي عملي وظیفوي اش را در قطعه منتظهره نمبهر 

براساس ظرفیت فرهنگي اش در مهدیریت نشهرات وزارت   ١٣٥٢وظیفه انجام داد  وبعدآ در سال  وطن و

نیكهو یهش باهمكهاران و برخهورد خها   روابط اما دیري نگذشت كه مقامات  از. بست گردید داخله  تعین

اخالقههي و تحلههیلش از مسههایل سیاسههی  آن زمههان  بههه او مشههكوا شههده و انگههار براسههاس نیههاز و لههزوم دیههد 

جنهت مكهان ،  .طور جزایي به امریت سهرحدي والیهت تخهار تبهدیل وظیفهه نمودنهد١٣٥٤مقامات  در سال 

و متعاقهب ان بحیهث آمهر دفتهر  لي دشهت قلعههابتهدا   در سهمت ههاي   قومنهدان تهولي  سهرحدی  در ولسهوا

ولیت ، وطهن وكمیساري سرحدي  در ینگي قلعه والیت تخار وظیفه مقدس خویش را با احساس عالي مسه

ههاي درقهد، ینگهي قلعهه و  دوستي و پاا  نفسي انجام داده ، در میان منسوبین كمیساري  و اهالي ولسوالي

 .ردمي برخوردار گردیدنددشت قلعه  از محبوبیت و نفوذ عمیق خا  م

 

کادرههاي حزبهي  با پیروزي انقالب ثور،  زنده یهاد رفیهق منوربیهک روشهن بمثابهه یكهي از١٣۵٧در سال 

ونظامی  به دستور مقامات حکومت جوان دموکراتیک خلق غرض آموزش و ارتقاي ظرفیت مسلكي ، به 

ومسهلکی دروس خهویش را موفقانهه پهیش اتحاد شوروي وقت  اعزام گردید ودر شهر مسکو با دانش فنهی 

و در  بوطن برگشت ١٣٥٧می برد وبا ختم مسوالنه و موفقانه آموزه هاي علمي و مسلكي در پاهیز سال 

قرارگاه وزارت امورداخله تعین بست گردید، و  بعهد از مهدتی نسهبت رهرورت بهه والیهت زابهل رهسهپار 

 . خویش را انجام می دادومطابق اصول وظیفوی با ایمان راسخ ودل پاک وظیفه 

 

سههت هههاي مختلههف در والیههات كابههل، زابههل و بدخشههان خههدمات در امتههداد مسههولیت هههاي وظیفههوي اش در پُ 

ارزشههمند و شههایاني را در راه دفههاط از وطههن و مههردم افغانسههتان انجههام داده و كارنامههه هههاي  بهها ارزش و 

 . خاطرات شیرین و نیا را از خود به یادگار مانده است
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روشن به پاس خدمات برجسته اش به مدال ها و تقدیر نامه حزبی ودولتهی مفتخهر گردیهده و آخهرین  رفیق

 . مدال صداقت دهمین سالگرد انقالب ثور را بدست آورد

 

شخصیت كرزماتیا  و مردم دوستانه  رفیهق منهور بیها روشهن، تعهدادي  قابل یاد اوري است كه بر اساس

ان به وزارت داخلهه مراجعهه  و تقارهانمودند تها منوربیها روشهن ایهن از افراد خبیر و صالح والیت بدخش

وزیر امور داخله وقهت،   .فرزند برومند شان را در یكي از پست هاي رهبري والیت بدخشان تعین نمایند

رفیق منور بیها روشهن  زنده یاد١٣۶۶زوی با قبول در خواست اهالي محل ،  در سال  دگر جنرال گالب

تحصهیل یافتهه و داراي تجربهه الزم نظهامي تهوام بها شخصهیت سیاسهي و مردمهي  بهه   را همچون یها افسهر

حیث بهترین كاندید، بهه صهفت امهر امنیهت قومنهداني امنیهه والیهت بدخشهان و بعهدآ معهاون  اول اوپراتیفهی 

ولیت سهپردند كهه  مهدتهایي ههم بحیهث سرپرسهت ان  قومنهداني انجهام ووالیهت تعهین ومسه قومندان امنیه آن

ت نمههوده در مواظبههت از پرسههونل ، تقویههت نیروهههاي قومنههداني امنیههه، تههامین و تشههریا مسههاعي و خههدم

هماهنگي میان نیروهاي دفاعي و امنیتي والیت ، كار میان اهالي و  از جانب دیگر در روند تحقق اهداف 

شهته و بها والنه برداوووظایف  مشی مصالحه ملي در والیت بدخشان  بطور خستگي ناپذیر، گام هاي مسه

امنیهه  ومانهدانیق قومنهدانی و افسهران شهجاط و کهار کشهته پرسهونل نفوذ و روابط نیا مردمي اش  یكجا بها

والیههت،  رفیههق دالور شههاه  دالور قومنههدان غنههد نظههم خهها  ، مرحههوم  سههلطان مههراد  قومنههدان نظههم عامههه 

مه و هدایات مقهام وزارت لیت وظایف خویش  را مطابق برناووسایر افسران دلیر و با احساس عالي مسو

 انجام داه از تلفات پرسونل و اهالي ملكي   وچپاول و غارت دارایي عامه به وجه احسن جلوگیري نمودند

 . خاطرات این قهرمانان در دل تاریخ ثبت شدنی است

 

رفیق روشن در انجهام ماموریهت شهبن بهه تمهام ولسهوالی هها سهفر کهرده وتمهام پرسهونل خهویش را در امهر 

وقت به روحیه وطن پرستی دعوت و بهترین ها را قابل مکافات می دانست  دشمنانمبارزه با تروریسم  و

 . و به زیر دستانش مثل یک پدر معنوی بود نه به حیث یک آمر وقومندان

 

کهه اینجانهب نویسهنده  به حیث آمر امنیت ومعاون اول  ایفای وظیفهه نمودنهد ١٩٩٢تا سال  ١٩٨٨از سال 

ن نسهبت بهه وطهن و اشه با رعایت تمام از کارکردههای ایهن وطهن پرسهت واقعهی وخهدمات شهایان این متن 

  واز برکت موافقه وامرای آن به بورس تحصیلی کشور شوراها رهسپار گردیدم وظیفه  شاهد زنده آنهم

 ن هستماکه همیشه مدیون احسان ش

 . 

و مجاههدین  سهقوط کهرد  هللا کتهر نجیهبد  رهبهری بهه   مردمهی حکومت  دریغ  که با  نگذشت دیري اما 

میهان گروههاي تشهنه بهه قهدرت و  ویرانگهر تنظمهي هاي وحشهتناا و وتنظیم های هفت و هشت گانه جنگ

عاشق ثروت تنظیم هاي "جهادي" به وقوط پیوست  كه در نتیجه آن فاجعه ملهي،  چپهاول و ویرانهی شههر 

و كودكهان و  بهي دفهاط ، اعهم از جوانهان ، زنهان ها  به شمول کابهل و بهیش از هفتهاد ههزار تهن از مهردم  

روشن بعهد از اشهغال والیهت توسهط  .ح گردیدندمحاسن سفیدان  كشته و هزاران تن دیگر معیوب و مجرو

والیهت  مجبور با اعراي خانواده اش رهسپار بصیر بچه خاله ربانی وپا در میانی وکیل شمس الدین خان

و خواستند تا با اطفهالش مهدتي را بهدور از جنهگ و در  بلخ   گردید  که در اختیار دوستم پاچا قرار داشت
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 ر  بهاز بهه گونهه دیگهر رقهم خهورد واینبهار جنهرال محمهدهمایون فهوزيتقهدی امها گیري حیات به سهر ببرنهد

شناختیكه از ایشهان  و  معاون جنبش ملي  دوستم ، براساس و هللادوره دکتر نجیب  ٢۴قومندان اسبق غند 

، بها تقارها  و پافشهاري ،  قومندان امنیه والیت جنهرال  حسهن شهاه فهروا  داشهت بهه حیهث همكهاران قبلهی

ا خهود در گهروك كهار جنهبش ملهي و اسهالمي  و در پسهت ههاي معهاون و امهر سهفر بهري هردوي شهانرا به

ولی شرایط طوری رقم خورد که اوراط کشهور روز بهه روز وحشهت زده   .قومنداني گارد تنظیم نمودند

 دیگر جای پای برای وطن پرسهتان دیهروز  بهاقی شده وجنگی های قومی وتنظیمی به اوج خویش رسیدند

ن مساعد گردید تا مانند هزاران شهروند دیگر كشور بها چشهمان آبعد از  گذشت مدتي  زمینه   . نمانده بو

اما با وصف چندین سال در مقام  .برود پر آب  و درد  مهاجرت و غربت  را قبول  وبه كشور تاجكستان

به حهال وای  .بلند دولتی توان خریدن پاسپورت وویزه ومصارف شخصی اش یک افغانی پس انداز ندارد

 .وطن پرستان  دیروز که نخوردند ونه بردند، اما نام نیک شبن درج تاریخ نوین افغانستان خواهد شد

 

همیشهه بها خهود  و جنرال منوربیک روشن چندین سال در کشور تاجیکستان غربت را مجبورآ اختیار کرد

 : یاد وطن مسافر خسته در زمزمه می کرد و از دوری وفراق وطن وهم سنگرانش رنج می برد

 

 به عشق وطن سرسپرده بنویسید  كه او         این خاا خفته بنویسید تربت   به سنگ

 شكسته بنویسید نخل امیدش  كه  كنون          عشق مبمن وخلق اش تمام عمر تپید به

 بنویسید  حرمان نهفته به همچو عاشق           ست ونیا میدانم ارزو نرسید كسي به 

 بنو یسید شگفته    نا  ورا   امید   گل            گل سالها نشست وخمید و گلشن   بپاي

 دو چشم اش نخفته بنویسید زموج اشا          بیدار  تا سحرگهان چشم منتظرش  دو 

 ز ناله هاي تو "روشن" یقین  كه میدانم

 كسي كه عشق وطن زو گرفته بنو یسید

 

حیات و جوانیش رابا سخاوت  در راه تامین امنیت و دفاط از ایام  بهترین مرحوم جنرال منوربیک روشن

جان و مال مردم در مبهارزه علیهه  دشهمنان وطهن ، نهوكران زر خریهد و پادوههاي بیگانگهان ، شهبكه ههاي 

ترورستي ودهشت افگن مردانه صرف نمود و تا آخهرین روز وظیفهه داري اش در فراینهد تهامین صهلح و 

  .ونه تالش دریغ نوزیدثبات در كشور عزیزش از هیچگ

 

وطهن و مهردم دربنهد عهذاب و دهشهت و جنهگ ، ه ش با زنده یاد مرحوم رفیق روشن،  نسبت عشق اتشین

مرض و فقر و غربت و  دوري از وطن رنج مي برد ولي لحظه یي از اداي دین و رسالت ملي و انساني 

 ه میكاریهد و مشهعل روشهنگري رااش نمي آسود و بصورت مداوم ، جوانهه ههاي امیهد را بهه دلههاي افسهرد

طور مداوم بلند نگهداشته و بخاطر ومردم و وطنش اشعار مملو از درد و عشق بوطن، وحدت و برادري 

 مههردم و اقههوام مقههیم در كشههور عزیههز مهها افغانسههتان ، افشههاي چهههره هههاي كریههه حلقههات و افههراد مافیاهههاي

و ظرافهت كهالم  میسهرود و مینوشهت و حهرف  اقتصادي، تجاران دین و تكه داران قهومي، بها لطافهت طبه 

 .میزد
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 باوری بی

 

 ندارد  شکسته   به  که با ده  پیما نه ی         زخامی گسسته به حیات  رشته ی   این

 که رنگ وبوی نه آرد نرسته به آن گل         سبزه وگل است بوبهار گراز پررنگ و

 شکسته به بر ظا لم   دست ظلم در آن            نبود جز جفا به خلق  دستی که زوسخا

 بسته به  مرده نفس  زشت چون  الفاظ           بدل یقین  دلی شیند خیزد از حرفی که 

 به نشسته   کنجی به  ناکسان  بزم   از           از دست این زما نه و یا را ن نیمه راه

 ببرد جان خسته  به  بر وآ  راحت که             وفا  بلهوس گل از  شکسته  از شاخه 

 بود  چنین هستی  عالم  روشن" نظام "

 چون مرگ گل َشکوفه بود  ناشکفته به

 

پناهندگان افغان مقیم كانادا در شهر تورنتو به نشر میرسید، سالها  درهفته نامه اندیشه نوین كه از جانب   

ادب  در ایالهت كوبها  اشهتراا بحیث عرو هیات تحریر و در فعالیت هاي فرهنگي  انجمن هاي شهعر و 

فعال مینمود وازشبكه هاي اجتماعي براي  پخش افكار روشهنگران اسهتفاده الزم وفعهال مینمهود و همهواره 

مجالس و محافل ملي و تاریخي هموطنانش در كانادا را نیز با سروده هاي شعري  و طنز هاي زیبا و تر 

 .بیتي اش گرمي  وصفاي بیشتر مي بخشید

برادر رفیق زنهده یهاد منهور بیها روشهن «  میرزاده »این چند مصرط زیباي سروده بخت بیا   به فحواي

میرزاده  و خاطره  لحظات  نفس هاي اخرینش با ذكر نام وطن و طن  قلب ماالمال از سوز و عشقش از 

 .تپش باز مانده و پدرود حیات گفت

 

 شنیدمظلوم مي   مردم گوشش صداي            مي تپید  بیچاره   مردم   براي   قلبش

 و هرگز نیارمید عاشق  دار شب زنده           ،رفتوسرود  میهنسالها به نام مردم و

 آخرین  نفس هاي  وراي  كه در دیدم 

 .یاد از وطن نموده و اشكش برخ چكید

كه این شخصهیت وطنپرسهت نظهامي و  فرهنگهي نسهبت مریرهي  اش ، بهه  ران درد و دریغاآري ! با هز

فههت وبههه ابههدیت پیوسههت  و خههانواده و دوسههتان و گن دنیههاي فههاني را وداط ایهه  ٢۰١٩دسههمبر  ٢۵تههاریخ 

 . به گلم غم نشاند عزیزانش را به

 

پیههام تسههلیت خههویش را بههه خههانواده بههزرگ روشههن  از جانههب خههود کههه بههه ایههن خههانواده پیونههد نزدیههک دارم

شهان صهبر جمیهل بهراي هلالج لج اوالدهایش از خورد بزرگ وبرادران عزیزش عرض نموده از دربار خداونهد 

  قالو انا هللا وانا الیه راجعون     . استدعا دارم

 د!با وخاطراتش درافكاروسینه هاي مردم و دوستانش ماندگار جایش فردوس برین و نام نیک اش

  

 ،احترامبا 

 رفیق بیک بزرگ  یکی از همرزمان سابق ، "بشر دوست"یک بی قربان


