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 افغان و نویسندۀ راست اندیش برازنده ت ملییدر عزای شخص

 عمرزیمصطفی 

 
 شخصیت ملی گرای افغان مرحوم مصطفی عمرزی 

 قتاریخ نویس دقی نویسندۀ چیره دست و پرکار، ،امور اجتماعی محقق ارزشمند در پھلوی خبر وفات

 باه آن ھم متصور بود، متأسفانھ در مطبوعات بیرونی کھ احتمال اشت »مصطفی عمرزی«محترم 

ھ و تألم عمیق حلقھ ھایی را کاعالمیۀ وزارت کلتور افغانستان بر چنین حقیقت تلخی صحھ گذاشت 

رچھ تا گ وی آشنایی داشتند، بار آورد. تحقیقی و آثار بی بدیل ، ملی گرایی، توانمندیخصیتبھ ش

فرزند اصیل کشور را منتشر ننموده است، ولی شاید مرض کرونا  نبحال مرجع مؤثقی علت مرگ ای

  وی در حین جوانی گردیده باشد کھ جای نھایت افسوس است.لۀ قلبی و امثال آن مسبب مرگ و یا حم

 انا � انا الیھ راجعون
 از حادثۀ فوت مرحوم عمر زی: وزارت کلتور  ,اینھم نشر مختصر

"با تاسف دریافتم کھ مصطفی عمرزی خبرنگار و نویسندەٴ جوان کشور دراثر مریضی یی کھ عاید 

مصطفی عمرزی فارغ پوھنځی ژورنالیزم پوھنتون کابل  .حالش شده بود، امروز در کابل درگذشت

 .تلویزیون ھای خصوصی کشور کار کردبود و بیش از ده سال در برنامھ ھای فرھنگی 



من مرگ این خبرنگار جوان را ضایعھ می دانم و از خدای متعال برای وی بھشت برین و بھ خانواده 

او نویسندەٴ موفق بود و کتاب ھای تحقیقاتی  وی و جامعھٴ رسانھ یی صبر و شکیبایی آرزو می کنم.

 جوزا/ باختر" ۱٥کابل/  .و طنزی نیز نوشتھ است

ر سرزمینی کھ ھر وجب آن با خون و آتشی سوزنده و قتل و قتال بیگناھان آغشتھ است و عزای د

سیار بنباید بر دل ھا و خاطر مرگ فرد دیگری بھر دلیلی  عمومی کشتگان جوان و پیر پایانی ندارد،

تأسف آور، المناک و غمبار فوت شخصیتی چنان ملی و انسانی واال  نشر و اعالمولی  سوزنده باشد.

درد » مصطفی عمرزی« ، متھور، حق نویس و محقق ارزشمندی چون محترممرتبت، فاضل

  بردوش میکشد.متحمل میگردد و بزرگیست کھ جامعۀ ویران مادر وطن 

ھ ھمگام قلمی ھمیشیک بھ این خواھر، منحیث  وطنپرست افغاندرحالیکھ لطف برادرانۀ آن شخصیت 

یقانۀ و مطالعات دقپشتکار تصور مینمودم کھ با چنان استعداد، لیاقت، تحقیق  مگر دایم موجود بود،

 زتأریخ و جامعۀ ویران کشورش کھ با نھایت استناد و عالقمندی صورت میگرفت، یقین کھ عمری ا

باشد، درحالیکھ این جوان نامراد در وقت رحلت بیشتر از  ٥۰سالھای  وی گذشتھ و شاید کھ در نیمۀ

الش و زحمات شبانھ روزی وی، بیشترین و بھترین آثاری را برای سال عمر نداشتھ است و ت ۸۳

 محسوب می گردید، بھ یادگار گذاشتھ است.آب و خاک پاک نسل ھای سرزمینش کھ وی عاشق آن 

 دولت مستعجل بود! باور داریم کھ خوش درخشید، ولی

حقایق عریان  استناد ودقت با شرح رویداد ھای تأریخی،  در پھلویکھ  »مصطفی عمرزی«محترم 

 با بیطرفی و روز افغانستان را ھویدا و کج رفتاری ھای نیم قرن اخیر راجامعۀ ام و نابسامانی ھای

ھ ود، چنانچھ ساالنب  ملی گرانھایت نویسندۀ پرکار، جدی و  بھ انتقاد می گرفت، شھامت، متھورانھ

ود ھمین چندی قبل بطوریکھ از وی بھ نشر میرسید،  و آموختنی خواندنی و کتبنده چندین اثر آموز

 تبا ممنونی من کھ تصویر و راپوری از تعداد زیادی کتب گوناگون برای اینقلم ارسال داشت کھ

 در راه داشت. آمادگی دریافت آنان را نمودم، در حالیکھ سرنوشت قلم دیگری

ویسنده و دانشمند محترم، رحمت آریا کھ مانند این لۀ خبر فوت محترم مصطفی عمر زی، نبھ سلس

 ، سطوری را در مورد مرحومی بیان داشتھ است:حسنھ بودهارتباط فرھنگی دارای  ویقلم با 

با تأثر و تألم بی حد کھ بیان آن برایم سخت است و اصالً باورم نمی شود افغانستان یکي از فرزندان  "

 ۀرشید، متھور، نترس، حقیقت جو و دانشمند خود مصطفی عمرزی را از دست داد. با دیدن اعالمیـ

در افغان جرمن آنالین و دیدن تصویر مصطفی عمرزی عزیز شاک خوردم. از جایم برخاستم و 

وی کھ مبین ۀ اندوه فراوان غرق شدم. با عمرزی مرحوم شناخت حضور نداشتم ولی اثار نشر شد



ژرف نگری د دقیق النظر بودن شان بود چنان مرا با او آشنا ساختھ بود کھ فکر میکردم سالھاست 

 کھ وی را می شناسم. مصطفی عمرزی افغانستان و مردم آنرا عاشقانھ و پروانھ وار دوست داشت

یق در متون کھن قوی در ازیابي حاالت موجوده و تحایش چون شمع می سوخت. نگاه دقیق و بر

تأریخی آثار گرانبھاییست کھ وی از خود بجا گذاشتھ است. وی برای آثارسش ویب سایت علیحده 

سال داشت. مجرد  ۳۸ساختھ بود و ھمواره آنرا دنبال میکردم. مصطفی عمرزی جوان مرگ شد. 

ـر ئبود. فقط ماه اکتوبر سال گذشتھ در مسنجر با من درد دل کرد. از حاالت شکوه داشت. مانند سا

عاشقان افغانستان برای حاالتش در میان اشک و اندوه رنج می برد. باری از نزدش پرسیدم کھ چرا 

کرایی یا بھ بیان دیگر ۀ ـبخارج نمی روی، گفتم مردمم را رھا نمی کنم. گفت با وجودیکھ در خان

در یک اتاق زندگی میکند و آنھم در سرای شمالی و ھمواره مورد تھدید زورمندان و اوباشان قومی 

قرار میگیرد ولی با آنھم بھ قول خودش " مقاومت می کنم تا زنده ام" و الحق کھ چنین کرد. من 

افغانستان می دانستم و می دانم  مصطفی عمرزی این دانشمند جوان را یکی از کدر ھای علمی برای

نزدیک چنانچھ طی حیاتش ثابت ساخت بیکی از اشخاص بی بدیل در ۀ و امید داشتم کھ وی در آیند

ـر دانشمندان خواھد ایستاد ولی عمر کوتاھش برایش مجال نداد. مصطفی عمرزی یک ئقطار سا

ت معلی را نصیب شان گرداند. ارزشت و یک سرمایھ بزرگ معنوی افغانستان بود. خداوند منان بھش

یک سؤال در این مقطع دارم و آن اینکھ مصطفی از مرگ نبود، ھمواره از طرف تیکھ داران قومی 

و اوباشان یا چماق بدستان آنھا تھدید می شد. نھ شود اینکھ او را بھ شکل مرموز کشتھ باشند و این 

 .". من باورم این است کھ او را کشتھ اندـر قتل ھا در آرشیف گمنامي ھا خواھد ماندئقتل مانند سا

***** 

 از احترماز ابرصادقانھ داشتم، ھمواره  ق افغانستان عزیز ارتباط فرھنگییدبا آن فرزند ص کھ اینقلم

را میرساند، برخوردار بودم، تعداد زیادی از آثار و مضامین  وی کھ تربیت عالی و مناعت طبع او

ھ با کمال افتخار و آرشیف وی دارم کخوش بختانھ در ملی و اجتماعی، سیاسی و تأریخی وی را 

 تقدیم ھموطنان خواھم نمود. با مرحومی ادای وجیبۀ ھمکاری

 را تقدیم میدارم.با ارزش مرحوم عمر زی نوشتھ ھای گوشھ ھای مختصری از  سطوردرین 

 سطوری از ایمیل:

خواھر گرامی و فرھنگی، خانم نظام! با سالم دوباره. خرسندم از این کھ بھ نامھ ی من پاسخ ارایھ ("

کردید. در واقع کمی ھراسان شدم کھ نکند نامھ ھا یا واکنش ھای قبلی من در مورد نارضایتی از 

و آقای نوری شده باشند. انسان، جایزالخطاست نشر مضامینم در سایت آریانا، باعث دلخوری شما 



و من این را برای خودم کامالً می پذیرم. خواھر گرامی! اگر ممکن باشد در آخرین مضمونی کھ از 

من نشر کرده اند (شاه و شاعران)، چھار موردی را کھ نشانی کرده اند، رفع کنید! دو مورد مربوط 

مورد دیگر، دو غلطی تایپی اند. باوجود عرض من، اما  بھ ابھام ناشر می شود کھ بی جایند و دو

ھیچ توجھی نشد. شما می دانید کھ من در تاختن بھ عوامل ستمی و افغان ستیز، ترحم نمی کنم، اما 

برایم خیلی ناگوار است کھ مشاھده کنم در آدرسی ھایی کھ از خود می دانم، بھ اصطالح برایم جای 

ءاستفاده کنند. در نامھ ی قبلی در مورد ادامھ ی ھمکاری، تذکر داده خالی گذاشتھ اند تا دیگران سو

بودم، اما سفارش و شرط شما کھ باشم یا نباشم، برایم خیلی مھم است؛ زیرا بر اثر لطف و محبت 

خواھرانھ ی شما، با بزرگان و خواننده گان سایت آریانا آشنا شدم. بھ ھر صورت، بار دیگر اظھار 

 ")ر امری نباشد، زیاده مزاحم نمی شوم. برادر تان، مصطفی عمرزی.سپاس می کنم و اگ
 

و استعداد و توانایی شگفت  ، عشق بھ افغانستان عزیزبا عمر جوان »مرحوم مصطفی عمرزی«

یت ھای اجتماعی داشت. البتھ بیان واقع بامھارت قلمی آوری در ساحات و ابعاد گوناگون نویسندگی 

ً ند بود کھ حساس و دردم نھایتضاع نا بھ سامان وطن، وی اواز  شاھد و  در عمر کوتاه خویش یقینا

 »:سرزمین شھداء«. اینھم سطور چندی از ه استبودھم بھ خاک و خون خفتۀ وطنش صد ھا ناظر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شھداءسرزمین 
 

 »عمرزی«مصطفی 
 

گاه شدت مصایب، عادت ما برای دریافت غم و اندوه را می شکند 
و در حســرت آن چھ از دســت داده ایم، در منظر خون، تاریخی 
سیاه، بر  دایره ی زنده گی  شود کھ در زمان خطوط  تداعی می 



سمان  ستی ما در آ صار، دود ھ شیدند و در ھالھ ی این ح ما ک
 ت. آبی، ابر ھای تار در تراکم و در گذار اس

شک، نمین  ساران، در بلندی ھا و در خاک خ شت ھا، در کوھ در د
و تر، در ارضـــی کھ در ھمھ جای این ھســـتی غمین اســـت، در 
سافر، بیگانھ و گمنام، چوب ھا،  شنا، م ستان خفتھ گان آ گور
آھن ھا و توغ ھایی در تکھ ھای سبز، سرخ، سفید و سیاه، منظر 

از سھم ما از ھستی و افسوس از رنجی ست کھ در روزگار سیاه، 
پاره ھای آن، غمکده ای بھ بزرگی  -زنده گی ُبریدند و در تکھ

سلھ ی جنگ، فرزندان این وطن، ھنوز در  سل می رود کھ در مدام 
ـــیر لوح تقدیر، چیزی از طمعی نیافتند کھ در تعریف خوش،  مس

 زنده گی و شکوه زیبایی ھای آن است. 
شکند، اما در منظری کھ د سرخیعادت ما می   -ر مناظر خونین، 

سیالب می شود و در  بستر مواج آن، اوالد مردم، در تقدیری کھ 
ــــت در لمحھ ای  حتی لحظھ ھایش از فھم ما بیرون اند، درس
واژگون می شوند کھ شاید در اندیشھ ی خوشی ھای آینده، شاید 
صورت تبارز، در جغرافیای میھن، پاس می دھند و  سورترین  در ج

 نا تمام. ناموس اند.نگھ بان عزت و 
 

مصطفی « ھمکار ارجمند،  خدمتگار صدیق کشور و بر روح پاک ی خیراف دعاحدر خاتمھ با ات

سل ھای وطن آموزنده و ، یادش گرامی و جای پای پاکیزه و آثار گرانقیمت وی برای ن»عمر زی

 .باد انجاود
 

 ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما   ھرگز نمیرد آنکھ دلش زنده شد بھ عشق   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 معرفی مینمایمکتاب آموزندۀ درست نویسی پشتو باشد،  کھ ترجمۀرا رزی میکی از آثار مرحوم ع

 

 پایان


