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 یوستپی کبه جاودان يمصطفی عمرز 

 
  ،  د  ن گنج  نمی  تحریرو  تقریر  در و  د  ن دار  وی  اندیشه    که ریشۀ  درد های   . کرددرد های بزرگ را اظهار    نمیتوان  اوقات  یبعض
کار    چنین امری      .  اداء نمی شودمایه میگیرد در قالب زبان وقلم  انسان    تفکر  درونی  ۀ  دنیای ناشناخت که از    اندیشویبیان    ونچ

  زبانبه یعنی . احساس میکنددل  راه  از   درد  با را درد   کهاست  درونی انسانوجنات   از  انگیزه هاینیست بلکه  وتحریرزبان 
 .  نیست کار اسانیسخن زدن  دل  
  وجود  در  یانسان تعقل واالی  درونی    الطم  ت بزرگی از  بلکه دنیای    ، نمی شود پنداشتمرگ عادی  یک  را    ارزشمندگ انسانهای  رم 

مدار  در  یکجا  خود  با  و   تبدیل شدهها  از اندوخته    یجهان   بهاین تجربیات    باو    گذشته شهر عشق    هفت یعنی از  .است  یافته او تراکم  
   .رایدگمی خاموش به   از مدار خارج شدهنیز آنهاخورشید تابنده درونی  انسانها چنینوبا مرگ   گیرد می  قرار اندیشه  جاذبه  
میتواند  جامعه  آن نور تنویرگر در پرتو که است آن  نورآثار از  فقط  بجا می ماند چنین اشخاصۀ اندیشمنور خورشید از  آنچه 

 .  ندکحاصل  یآسانتر آگاه پدیده هابه صحت وسقم 
که روزانه  مند  شن داام  بن   روست که در گله از انسانهای  ن ازی .  عیان میگردد  در همین نکته  اندیشمندو دانشمندبزرگ بین    تفاوت

کسب    ، مشغول  خودشان  خواهی  خود ارضای  فقط برای  ،  وکام طلبی  مشغول دزدی اعضای بدن انسان ، مشغول قدرت طلبی  
اما تعداد    و.. .. و   بشر فعال اند اسلحه های مدرن غرض نابودی    و  جنگها  طراحی ، مشغول  ها  فخر فروشی و    تفاخربی ارزش  

 . باشد  مقایسهقابل   نیست کهبی بند وبار ، در محدوده لیل واندک در برابر میلون ها دانشمند اندیشمند در جهان بسیار ق
 

توان    ،مکه دست     گذاشتآنقدر درمن اثر  با آن روح بزرگش  عزیز  اندیشمند    عمرزیمصطفی  هنگام  ه  مرگ نا ب با این مقدمه  
آن فرزانه مرد  وفات من از شنیدن تفکر پریشان  د. رقم کن  را   عزیز عمرزیمصطفی سنگینی وفات  تاتن قلم را نداشت برداش
بزرگی وی    ارزشکه      مکن رقم      قلم  با  برزبان ویاوفات قلمدار نستوه را  سنگین    چگونه درد    شد. نمیدانستم    آرامسخت نا  جوان  

 ؟ اداء نمایدرا بتواند 
زی  به کسانیکه هنوز با عمر بود صف ناپذیر توانستهدریغ و که با درد و را  آصف بهانددوی وهن پ نوشته دوست ارجمندم جناب 

برصفحه    ،  عمرزیروانشاد  خصوصیات  از    استادانه    د،و ب   متوفی   که برازنده  سنگینی خاص  درند  ه انداشت کامل  آشنایی  عزیز  
   .نوشت را  مطالبی ارزشمند کاغذ یتاریخ
 : ، باید اضافه کنم که که درین امر مهم استادانه درخشیدندتحسین وتمجید ازقلم پوهندوی جناب اصف بهاند توآم با 

وطن    برای  آثارش  که    درخشید  همچون ستارۀ    (  1400ی  ال  1362از    سالگی  38)درکمال جوانی  روانشاد مصطفی عمرزی  

در دفاع ازارزشهای ملی    فناناپذیرچون سربازان روئین تن  قلمی که    ارزش.    ردارزش خاص را دربر دا  ،مردم  وه  عجام،
ارزشای کشور کوتاه ساخته باشد. خدمات    دشمن را از حریم    مغرضیندست      تا    .شد   عماراسنگر تسخیر ناپذیری  همچون  

ب  جامعه    جوانان وپیران  زی ،  مصطفی عمر که      قادرشد   در زمان کم  این جوان   چگونه   . مبتنی برینکهردرا درحیرت فرو 
 لیه راجعونانا هلل وانا ا   روحش شاد. . پیاده کند عمل دراستادانه توانستن   قدرت  با فلسفه خواستن را فرضیه 

  
 

 
 

 " یعمرز"برای ۀ مرثی
 

 ؟ شده ـــقلب پر از راز چ ،بجا دقلمش مان     چه شد ؟راز ـسر اف جوانمرد رد ـم مصطفی
 یان به بو زیبا  نده درخشخورشید  همچو  دیواره تاریخ زمان ه ــــسخن اش ماند ب

 ریخت سراپایش را فرو ساس اح  اشک  میهن که درآغوش گرفت جانش را خاک 
 مه ملت مرهونـــو ز احساس بلندش ه  منون ـرادنگی او مــم ته زـــگشوطنش 
 ها حیران جا گشته قلم درغیابش همه     قلم اشک چکان ، بودسردار قلم  او که

 مهر چون که جهانت  سرداروتو آن سرور             صفر چون  ! که توانم بنوشتنعمرزیای 
 گذشت سر افراز خادم این خاک  "مصطفی "
 (  ) مسعودفارانی  گذشتساز  طنو  راز ــف سرارد ـم  حیف این    
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