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  ۲۶/۰۷/۲۰۱۷        محمد شعیب مجددی
 

 ش دیده از جهان فرو بستناستاد عبدالرشید بی
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ینَ  ابِّرِّ رِّ الصَّ عُونَ  َوبَش ِّ ِّ َوإِّنَّا إِّلَْیهِّ َراجِّ َّ یبَةٌ قَالُوا إِّنَّا ّلِلِّ یَن إَِّذا أََصابَتُْهْم ُمصِّ  الَّذِّ
 
گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز  و مژده ده شكیبایان را]همان[ كسانى كه چون مصیبتى به آنان برسد مى»
 «گردیم. مى
 

 !برادران وخواهران عزیز و گرامی السالم علیکم
 

غفور استاد درخشان آسمان فرهنگی ، ادبی و هنری افغانستان مرحوم م  اطالع یافتیم که یکی دیگر از ستاره های   
ش دیده از جهان فرو بست و به رفیق اعلی پیوست . این مصیبت بزرگ را به خانواده شریف شان و نعبدالرشید بی

از ته دل تسلیت عرض نموده ؛ برای مرحومی از درگاه هللا مهربان   تمامی فرهنگیان ، ادب دوستان و هنر آفرینان
 .مینمایمبهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل التجا 

 

صد ها خطاطی بی نظیر و   و« بارقه های بینش» مرحوم استاد عبدالرشید بینش با نگارش آثار پر بها چون   
مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل  و « نگارستان فرهنگی افغان » ، « انجمن ادبی سخن»  از اساس گزاران  یکی 

ش صادقانه و خیرخواهانه برای مهاجرین و آواره گان در ساحه سانفرانسسکو کلفورنیا امریکا ، نق هللا )رض( 
افغانستان در چند دهه اخیر ایفا نموده است . در حالیکه از همه خدمات بی شائبه این فرزند صدیق وطن به نیکوئی 

 .مصدا با شیخ سعدی شیرازی میگوییمیاد آوری میگردد ؛ ه
 

 دــنــایی نکــقـباتی و بـر چه ثـارفان هـع
 خرندـه هیچش نگر همه ملک جهانست ب

 راییست که البته خلل خواهد کردـن ســای
 رای دگرندــوم که در بند ســنک آن قــخ

 دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان
 بصرندای بیایفهـست ولی طـانــق عیــح
 دی خلقـنـدانــاس بــفــیمت انــاشکی قــک
 رندـمـا دمی چند که ماندست غنیمت شــت
 انـستــود در بـشــسر نــار میــیخــل بــگ
 یکو سیرندــن ردمــهان مــخار جــل بیـــگ

 زـــرگــیرد هــونام نمــــرد نکـــدیا مــسع
 ش به نکویی نبرندـست که نامـــرده آنـــم

 

. هنگی، ادبی وهنری خالی خواهد بودمرحوم استاد عبدالرشید بینش در خانواده فر  ناگفته نباید گذاشت که جای     
، صبر ، حوصله وتالش مرحوم استاد بیش با ُخلق خوش ، صحبتهای دلپذیر ، دکلمه زیبای اشعار ، حافظه قوی 

برای اتحاد واتفاق سمبل انسانیت ، آدمیت و اشرف المخلوقاتی را تمثیل مینمود . در نبود مرحوم استاد بینش میزیبد 
 .بیت رودکی را صمیمانه زمزمه کرد این
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 از شمار دو چشم یک تن کم
 یشـوز شمار خرد هزاران ب

 

به قلم « راز ها ، اندیشه ها ، افسانه ها»   مرحوم مغفوراستادعبدالرشید بینش سالها پیش تقریظ پر محتوی بر کتاب
خطاطی نمودند . امروز که دل همه فرهنگیان با غم « دوست ارجمندم»با شروع صمیمانه این دوکلمه   این نویسنده

خاطرات  « دوست بزرگوارم»ند در اخیر این نوشته میگویم . دست وپنچه نرم میک جانکاه و درد از دست دادن استاد 
را تا آخرین لمحه حیات با خود « نگارستان فرهنگی افغان »و « انجمن ادبی سخن »  خوش و فراموش ناشدنی

 . روح شما شاد و یاد شما گرامی بادخواهیم داشت . 
 پایان
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