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 نوشته: دک تور نصرالدین شاه پیکار

  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰

 جستجوست  پا   فطرت شاعر سرا   
رزوست    پروردگار     و      خالق            

 
 ا

 چو دل ملت  سینه   اندر   شاعر                      
 انبار گ       شاعری    بی      ملتی                               

 عالمی است نقشبند   سوز و مستی                                         
 شاعری بی سوز و مستی ماتمی است                                                 
دمگری است                                                        

 
 شعر را مقصود اگر ا

 شاعری هم وارث پیغمبری است                                                                 

 ) عالمه اقبال(                                                                                                                   

 منور بیک " روشن"  فقیدو  یق شفیق ه یاد بهترین انسان، رفب

 گر مانده ام خموش خدا داند و دلم          تو غافلم  زیاد  که مبر   هر گز گمان
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ن را  به گونه ای باید سپری نمود 
 
" زندگی  موهبت یزدانی است که  تنها یک بار برای انسان اعطا می گردد.  از این سبب ا

گاهی و از خود بیگانگی ، که دقایق هستی روزوار  روز های گذشته، به بار 
 
ورنده ندامت، پشیمانی، درد، رنج، الم ،  نا خود ا

 
ا

نرا باید به شیوه ای باید سپری نمود، که
 
که در " دارالفنا به دارالبقا"، هنگام پدرود حیات، و عزم سفر  از  نبوده، بل ا

را که همه  ن اظهار گ فتن، این عباره که در حال بستن رخت سفر است،  توا ، مادامی واقعیت امر جاویدان و مانا است
یند هستی روزوار، احساس، خرد، ضمیر، توا شیرازه زندگی و

 
قامت و سیاق  بینش  نای  ی فکری، ذکر اخالق، کنش، منش ،فرا

فرینش و 
 
فریدگار در این کائنات و مؤلفه معقول فلسفی فکری ام   من حیث بهترین ا

 
در خدمت  است  بازتاب سیمای ا

  ) نیکوالی استروفسکا(جگزاری صادقانه به مقام شامخ و حیثیت انسان  درد مند، سپری گردید " انسان  و ار 

ی  ی که نیستم         کیستم   که ای رفیق ندانی   تا هستم
 
 روزی سراق وقت من ا

دیده ها  هر گونه نگارش پیرامون بازتاب شخصیت ها، به ویژه شخصیت های فقید که دیگر در میان ما حضور ندارند، از
رفته اند  اما  در دل ها مدفون اند، کاریست دشوار، قابل تعمق و تدبر. من در این نگارش فشرده میل ندارم شخصیت 

و ادبی  به ستایش  عباره ها و ساختار های جمالتی  با دستور  صرفن ساختار گرامی  قیدی را به گونه تصنعی با ارقام ف
زیبا و شایسته او را که در بر دارنده سایر گوشه ها و گونه ها است، که  همه انسان ها از نشینم، بلکه  یکی از ابعاد نهایت  
ن عبارت از

 
ن بهره مند نیستند، و ا

 
، تقدیر و تقدیس  مقام ، حیثیت و کرامت انسانی است، ادای احترام خرد گرایانه تکریم  ا

 باز تاب دهم.  با صفای دل، خلوص نیت ، صداقت کامل  و خضوع اخالقی و نگارشی،

شنا     ما       با   گ فتند      همه             چو رخت خویش بر بستم از این خاک
 
 بود  ا

 چه گ فت و با که گ فت . از کجا بود               مسافر   این    ندانست   کس    ولیکن

مسلم و انکار نا پذیر  هستی روزگار  این است که مردم کشور مادارای بضاعت کافی در راستای  فهم اندیشه های  حقیقت
ناب روشنگری ، شعرا، عرفا و دانشمندان خود نبوده اند و نیستند. این  افسوس در شیررازه تاریخ روشنفکری ما وجود 

نها را گل های  دانست که در جهنم جهالت،  دان واقعی ما که باید داشته است که پیوسته و همواره روشنفکران و اندیشمن
 
ا

و در نتیجه،  جزمگرای  ی،  بی عدالتی  و از خود بیگانگی روئیده اند  مورد بی توجهی ، بی تفاوتی جامعه خود قرار گرفته اند
، اما نباید سکوت کرد  است بی حاصل افتاده است و یا در حال افتیدنگ فته ها، افکار، اندیشه ها و قامت فکری شان، 

نگونه 
 
شقانه گرفته می شدند، و به همه درس عصاره واژه مهین پرستی الی  اخیر نفس های بیک بزرگ، به زمزمه عا کها

موزش نشست.صداقت 
 
 و ایمانداری را به ا

موز 1969با رفیق منور بیک " روشن"،  برای نخستین بار در سال  
 
امیر " لیلیه پامیر"،  دبیرستان پ م، هنگامی که دانش ا
موز اکادم

 
ن زمان دانش ا

 
ی  پولیس وابسته به وزادت کشور شهرستان بدخشان بودم، معرفت حاصل نمودم. موصوف در ا

ن زمانی که بود که فرهنگ گ فتمان عالی سیاسی ، مبارزه در   راستای تحقق عدالت اجتماعی، میهن )
 
وزارت داخله(، بود. ا

رمان های انسانی همه اقشار و مردم کشور عزیز ماپرستی، رزمیدن در راه بر 
 
ورده سازی ا

 
، من حیث کشور ک ثیراالقوام،  به ا

موزش بودیم، س
 
طح عالی  و در خور ستایش خود رسیده بود.  ما های  ی که در بدخشان عقب نگهداشته شده گرفتار تعلیم و ا

نقدر هم از مزایای وسایل جمعی و مطبوعات کشور، ک تاب خانه ها،
 
موزشی و اجتماعی  بهره ور نبودیم،  بهره مند  و ا

 
مراکز ا

نهای  ی که  در شهر کابل تحصیل می نمودند و  از حوادث و وقایع روزوار کشور 
 
شدن از فهم و دانش سیاسی و اجتماعی ا

گاهی دقیق و ژرف داشتند،  نعمتی بود بزرگ و در خور ستایش عالی. و هر فرد تحصیل  یافته و روشنفکری که هن
 
گام  ا

نهای  ی
 
موزان به ویژه ا

 
ورد،  برای همه ما دانش ا

 
از اطراف و اکناف بدخشان به   که تعطیل تابستانی  به بدخشان تشریف می ا
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مده به گونه 
 
ن  مهمان از شهر کابل ا

 
مده بودند، امتیازی بود معنوی، و دارای  ارزش بسا بزرگ. مزید بر ا

 
باد ا

 
شهرک فیض ا

نها را در راستای روشنگری سوق دهند تا رسالت  محتوم همواره  میل داشتند تا
 
موزان لیلیه گ فتمانی داشته باشند و ا

 
دانش ا

فشرده اینکه اطالع حاصل نمودیم در برابر نسل جوانتر به نحو شایسته انجام داده باشند. و مسؤلیت تنویر گرایانه شان را 
باد شده  

 
ماده که شخصی به اسم  منور بیک افسر پولیس وارد شهر فیض ا

 
موزان لیلیه خواهند بود. همه ا

 
و مهمان دانش ا

سخنان زرین شان  از  شدیم تا جای  ی را درست نمائیم برای نشستن تا از مهمان خود پذیرای  ی درست و دقیق نموده و
مدند و ایشان بخمستفید شویم.  هنگامی که مهمان دا

 
موزان  به پیشواز شان بر ا

 
ا ل صحن ) چمن( لیلیه شدند همه دانش ا

مدن بود.   در جای  ی که مناسب بود نشستیم  سیمای زیبا، قریحه روشن، لباس نهایت تمیز  افسری،
 
بسوی همه ما در حال ا

یند 
 
رام، خضوعانه، حوصله مندانه، جذاب، عاطفی و عاک فی خود ، فرا

 
و مهمان بعد از نوشیدن چای، به سخنان شیرین، ا

ن ی همه را بشاش ساخت و هر یک و هرکدام به این فکر شگ فتمان مراسم احتفال را منور ساخت و چهره ها
 
دیم،  به امید  ا

ن زمانی بیک بزرگ  در فکر و ذکر ما  هنوز به  ها  نیز زمانی که ما 
 
بتوانیم  از این گونه دانش و فهم بهره مند شویم. سخنان  ا
را باقی مانده اند و   در همخوانی نهایت دقیق گزیده لسان الغیب 

 
 حافظ شیراز  قرار دارند که :   گونه کار ا

 که چون مرده باشی نگویند که مرد             جهان   اندر   کن   زندگانی   چنان

موز دوره ماستری در دانشگاه دوستی خلق ها به نام پاتریس لوممبا در شهر 1978 بار دوم در سال 
 
م، مادامی که دانش ا

مسکو اتحاد شوروی سابق بودم، پیامی دریافت نمودم که  که رفیق بیک  بخاطر  تجربه اندوزی بیشتر و بهتر  در مسلک  
شنایان برخیطریق  شان من  حیث افسر پولیس  وارد شهر مسکو شده و از 

 
از من پرس و پاس نموده است. از این   ماز ا

سبب در تکاپو شدم تا موصوف را  دریابم و چندی با هم در مورد میهن و تحوالت  جدید سخنی از ایشان داشته باشم و 
وابگاه  خ 408ذهن مان  را  منور سازم.  در فرجام نشست و یا  مهمانی  ترتیب شد با برخی از دوستان و رفقای دیگر  در اتاق 

مدیم   و مهمان 
 
ن زندگی داشتم گرد هم ا

 
ان گ فتاری مهمانان عزیز و گرامی ما که با فرهنگ و زبدانشگاه یاد شده که من در ا

غاز نمود و من تا حدی من حیث 
 
یعنی زبان روسی  بلدیت زیادی نداشتند،  به زبان شیوای فارسی دری  صحبتش را ا

.  مبهره مند ساخت شان  من حیث وسیله ز فهم و دانش مسلکی ، سیاسی و اجتماعی برگردان سخنان شان  حاضرین را ا
نقدر شیوا و درست و با مزه بودند که حتی برخی از حاضرینی که تنها به زبان روسی بلدیت داشتن شوخی 

 
سخن های شان ا

نقدر فصیح و شییرین سخن می گویند که 
 
کنان می گ فتند، ما دیگر احساس نمی کنیم که به برگردانی شما نیاز باشد ایشان ا

شنای  ی داریم.  و گویا باعث روشنی  دل و دیه ما می شود 
 
 سال هاست که به زبان دری ا

 عیب و هنرش نهفته باشد         نگ فته باشد  تا مرد سخن 

ن است، هر که از دیده رفت از دل میرود، اما بیک فقید  از دیده ها و انظار  رفت، اما 
 
در دنیای  ی که هستی داریم ، رسم بر ا

بازتاب های دوستانه، صدقانه، مخلصانه  و مهرورزانه شخصیت  در دل صدها دوست، یار، رفیق، و همدیار مدفون است.
،  و سایر  دریچه ها، که از  سوی دوستان، رفقا، عزیزان، همدیاران درون ها  ، وسایل جمعی، روزنامهشان در  برگه چهره ها

های  ی در این دنیا است.  انسان  ثابت کننده این مدعای من مرزی و برون مرزی  صورت گرفته بود و هنوز جاری است، 
نها از باب مخالفت و مخاصمت و بی 

 
ئین و هم نشین نزدیک شان نباشد،  با ا

 
حضور دارند که اگر هم کیش هم زبان، هم ا

مهری  وارد  می شوند، مگر دل و ضمیر بیک بزرگ  برای همه صورت ها، سیرت ها، گونه ها، نهاد ها، افکار و اندیشه ها، باز 
هوان میهن پرستی، عاشقل دلداده به انسان و کافه بشریت، صومعه راهبان و کعبه تائفان بود. دین، بود ، دل او چرا گاه 
 
ا

ئین و کیش و باور او ، عشق، مستی خردمندانه، رسالت انسان دوستی و میهن پرستی بود.. هر جا که  کاروان و سفیر سیار 
 
ا

یند هستی مادامی  که عشق واقعی و عدالت پسند میرفت، دین و ایمانش نیز بدنبال ا
 
خرین فرا

 
و روان بود که حتی در ا
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دل او حرم   طن را را زمزمه می کرد. و  اعضای خانواده خود، واژه میهن و  در حضور  نفس از قفس بیرون شود،  داشت
 دوستان و همه انسان های اطراف و دیار او بود . 

ن نیست که هردم طلب دوست کنددو
 
ن است که  دوست              ست ا

 
 دوست کند دل را حرم   ا

یند خاک سپاری ، فاتحه خوانی، ختم و خیرات در  شهر های  مانتریال و کالگری، 
 
مراسم با شکوه و شان و شوکت فرا

برگزاری مراسم تشریفات سنت " چراغ روشن"، دعوت فنا،  بازتاب و گ فتمان های فشرده دوستان، یاران و همرزمان در 
یار  وابسته به همه اقوام و مردم افغانستان  مقیم کانادا ،  پروسه های یاد شده ، اشتراک شخصیت های زیبا اندیش د

حضور بی سابقه  دوستان و همدیاران در جماعت خانه مرکزی مانتریال،  هنگام برداشت جنازه، و تدفین و تک فین، نقش 
لم دوستان در برابر اعضای خانواده و اقارب، فرزندان رشید و همدیاران، همه

 
ثر و تا

 
و همه درس بزرگی بود ،  ابراز تسلیت ، تا

نهای  ی که در هستی روزوار دارای روابط نیک اجتماعی، و گسترده  با همه انسان  برای همه اشتراک کننده ها، به ویژه برای 
 
ا

در نظر داشت  سلیقه های  فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی نیستند و همواره در نفاق و شفاق هستی   ها بدون
نقدر دارای زمان کوتاه در زندگی هستیم که   که  سپری می نمایند، در صورتی  روزوار شان را

 
مبنی بر قول معروف  همه ما ا

فرینش دشواری  ها
 
نگارش  نفاق و شقاق ،  اصلن زمانی و فرصتی باقی نمی ماند.  برای همدیگر  گزینش فرهنگ  برای ا

ه بی نهایت زیبا این مرثیه را در  سکوت ابدی رفیق منور بیک " فشرده ام  را با سروده رفیق داعدیده بخت بیک میرزاده ک
 دین رسالت برادری نموده است نقطه ختم میگذارم. روشن"،  

 بود تابوت تو برشانه من،
ن تخت ؛ غمم سنگين بود،  

 
 نه كه ا

 دست و پايم همه سست و لرزان،    
 مجمر دل چو شفق رنگين بود،     
 رويا ام،لحظه ي  ي در افق        
 !ناگهان گ فتي رفيق         

 زينهار ، قامت تو خم نشود،             
 در سراپرده اين غربت عمر،                
 . ما بدهكار به مادر وطنيم                    

 تو نيا بامن و درخانه من،                        
 برو و منزل باور هارا،                             

 بهر فرداي اميد ،                                
 .روشن و گرم نگهدار مدام                                      

مين بود                                             
 
 .رمز اهنگ ملك ا

 نگ غم و خاكستر داشتخاك ر "                                                
سمان مرثيهء نيلي بود                                                       
 
 "ا

 بر "نوا" نور طالوت باريد،                                                             
 اشك بر گ                                                                      

 ونهء هرسبزه چكيد                                                                                 
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 وتو با جلوه لبخند و تبسم هايت                                                                                           
 در مكان ابدت خوابيدي                                                                                                            

  ) ب . میرزاده (                                                                                                                                                    


