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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد،   

  

 ۰۷/۰۶/۲۰۲۱         یساپ ریش

یعمرز  ی مصطف ی وگرافیب   
  

فاضل   ارینمود. انسان بس  هیهد   میرا برا  شیو چند جلد کتاب ها   دیروشن گرد  داراشیبه د  دهیدر کابل د  2016سال    در
  « ی »عمرز                                                              و با تقوا ، متقاعد، شکسته نفس، متعهد،باعزم و اراده بود.   

است  یاز جمله مردمان توانا  قامتاست که  برا  یبرا  ییو  را  بامشکالت  است.  مرگ   یمقابله  آموخته  روشنفکران 
گذاشت.   شی را بنما یافغان  ۀجامع یو سقوط فرهنگ  یاز انحطاط معنو  ینشانه ها «یمظلومانه و معصومانه »عمرز

  سبز و پر رهرو باد شیباشد و راهت هم  شیرحمت و آرام نی! روح بزرگت قر زیعز یمصطف
 .پردازد یم تیواره"  به احراز هو ادی(،در کتاب "چهار یعمرز یو فرهنگ )مصطف خیتار ۀابرمرد  گستر 
 

 
[ مانند یریر بزرگش ]اجمل اکساست، دو فرزند دارد که پس افتهیوفات  زیاز تنها همسرش که او ن یریمرحوم اکس "

  ت یوال  یها  یو برآوردن مصرف خانواده، ولسوال  یسروسامان دادن به زنده گان  یپدر و مادر، داکتر شده است و برا
 یو من )مصطف نامهیزنده گ ن یا یکه نگارنده  یریاکس  ممرحو ن ی. پسر دوم و فرزند آخرکندیپا م ریکشور،...ز یها

 اتییرا جا داده ام.   جز  شیخو  یویدن  یهم اعمالنامه    ا یو    یاز زنده گان  یکتاب، مختصر  نیهم  ری( استم،در اخیعمرز
اضافه    دل درد    یو برا  یادآوریبه عنوان    خواهمی. فقط ممینما  هیارا  تانیندارد که برا  فیقابل تعر  یزیام، چ  یزنده گان

داشتم،او را از دست دادم.    ازیبه پدرم،تجربه ها و دانش او ، ن  یلیکه خ  یروزها ودر هنگام  نیکنم که در دشوارتر
از   ،یکهنه گ  یکننده    یتداع  یایو اش  رهایورق پاره، تصو  ی، به جز مقدار  راثیاز ارث و م  یزیکه چ  یاز آنجا

شده ام، پخته  یدرآورده و به اصطالح مقدار ،یرمز و راز زنده گ زسر ا یپدرمان نمانده است. اکنون که تا اندازه 
  ات ی، در رنج و اندوه بودم، ح  یو خام  یشانیو پر  ی که از ناچار  یکاش ، او در روزها  یدر عذابم که ا  نیاز ا

http://www.afghan-dic.com/
http://www.afghan-german.com/
mailto:info@afghan-german.de?subject=قلعه%20دهدادی%20
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/saapi_s_biography_omarzai.pdf


  
 

 

 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

[ که  فغانقبرستان روشنفکران ا  ن یبه نام افغانستان ] ا  ی تا در جفا کده    کردی من، مرا کمک م  ییو با رهنما  داشتیم
ها،   یشانیام در گردها، خاک ها و پر  یاز عمر و انرژ  یادیز  انیمانع جوانانش است، سال  نی، بزرگتر   ت یسد محروم

 ( ۱۴۴ـ  ۱۴۵". )ص. رفـتــنـدیهدر نم
ساالر[ سعدهللا   بیفرزند ارشد مرحوم ]نا  نی[ ، دومی عمرز  یمصطف  ادی] پدر زنده    «یری»اکس  نیداکتر قمرالد "

و حس   ییبا تنها  نینخست  ی( از همان روزهایدیخورش۱۳۲۶)بقا    یب  یایاست. او پس از حضور در دن  «ی»ساپ
 ی گرید  ،یسپارد و با گشودن چشمان  ی، جان م  وآوردن ا  ایپس از به دن  « یری. مادر داکتر »اکسشودیم  ،آشنایگ  گانهیب

  (۱۰۸". )ص.شود یبسته م
نمبر دوم اردوبود،   ی. متخصص شفاخانه  شودیفارغ م  یطب و فارمس  ځیاز پوهن  ۱۳۴۳در سال    «یریداکتر »اکس ]

  ۀ دفاع وقت به رتب   ریاسلم وطنجار وز  یبا امضا   02.02.58. در رودیم  یبه اتحاد شورو  یکسب آموزش عال  یبرا
سالگرد استرداد استقالل   نیهللا مدال هفتادم  بی. در زمان حکومت داکتر نجشودیجبرأ تقاعد واز اردو بر کنار م  نړجگ 

   [.شودیدر اواخر حکومت طالبان ، متقاعد م .کندیم افتیرا در
اراده   کیاز افسران و سربازان وزارت دفاع با    یحکومت ببرک »کارمل«، گروه  یانیپا  انیدر سال  دیآ  یم  ادمی "

دفن در   ی ام( را برا ی)جد پدر«یساالر سعدهللا »ساپ  بی جسد مرحوم نا ،ینظام فاتی .ام وبا تشری. آر.د  ی]عراده[ ب
ها و دوستان مرحوم سعدهللا،   تیها، شخص  کان،قومیشان،نزدیبردند. ازدعام و اشتراک خو  ن« یصالح  یآرامگاه »شهدا

  ی اکمال و اعاشه    استیو در جوار ر  نبیز  ینمایبود که خانه اش واقع درعقب س  ییگردهما  نیو بزرگتر  نیآخر
 ( ۴۶دارد". ) ص. ادیوزارت دفاع، به 

 تی[ والی]عمرزائ  «ی از منطقه »عمرز  «ی ( محمد قاسم خان »ساپدجنرالی)بر ټرگیپسر ب  « یساپمرحوم سعدهللا »]
 [.لغمان است

از بزرگان    کتنیکه در قرن نوزدهم،  شودیمحسوب م  ، یساپ  ی شاخه    ی مرحوم قاسم خان در شمار آن پشتون ها "
از رشادت،برجا   یسترگ  یکارنامه    س،یدوم جنگ افغان و انگل  یدر حماسه    «یمحمد عثمان خان »ساپ  یآنان، غاز

عثمان    یاجدادغاز  ش،ی . سالهاپرسدیم  زین   تکابل، به شهاد  ییکارنامه ، بر فراز کوه آسما  نیهم   یگذاشته بود و ط
  تی( به والیعمر ز   ی لغمان )ساحه    تیآنان در مرکز وال  ی از منطقه    ،یخیتار  یها  ییجا بجا  ی ط  «،ی خان »ساپ

 (۴۷بودند". )ص. دهیتگاب ـ کوچ یـ در ولسوال سایپکا
تگاب   ی در ولسوال  ۱۲۸۰پسر بزرگش در سال    یاز تگاب بود. مرحوم سعدهللا ساپ  ،یقاسم خان ساپ   ټرگیخانم اول ب]

او از    ی و داستان خانواده    شودیم  میمق  می»بارانه« در کابل قد  ی آمده است. مرحوم قاسم خان در منطقه    ای، به دن
  ی پسر دوم مرحوم قاسم خان ساپ  یو باغ  نورهللا خان ساپ  الع. قابدی  یدر کابل، امتداد م  یزنده گان  سریدر م   نجایهم

 [.لغمان پابرجا است یهنوز در عمرزائ
موده وبا راه و خانواده آغاز ن  طیرا از مح  شیبزرگان روزگارش،ذ کسب اموزش ها  شتریمانند ب  «یسعدهللا »ساپ "
را    یو نظام  ییقضا  ی ها  یو اگاه  نینو  یگونه گون، آموزه ها  یزمان  یافغانستان ، در برهه ها  ی به ارود  افتنی

را    یراه  ،یخانواده گ  تیو هوش بلند با حما  ییانا. توردیگ یوزارت دفاع ، فرام  یآموزش  یدرمووسسه ها و نهاد ها
خانوار   انیموفق باشد، بلکه اورا در م  ت،یموفق  یپله ها  مودنیپ  یبرا  نه تنها بتواند  «،یکه سعدهللا »ساپ  ندیگشا یم

 (۴۹، برخوردار سازند". )ص. ی ژهیو گاهیاز جا لشیوفام
وزارت دفاع،    ینظام  یمحکمه ها  سییر  ی تا او در کرس  شوندیمرحوم سعدهللا ، باعث م  یکویاعتماد شاه و شهرت ن "

[، شخص  ان«ی»ک  دیس  یپرونده    بی ها ]تعق  تی مامور  نیدشوارتر  ی [، برارجنرالډګساالر«]  بی»نایبا لقب ودرجه  
 (۵۰شتابد".)ص.  یگان، م  دهیستم د  یخواه  داد  یبرا  ،ی و حدود  یکس  یباشد که بدون مالحضه    یعادل  یمطلوب وقاض

، همه گان ،   نشیفرزندان همسر آخر  یاز هفت همسرش ، پانزده فرزند دارد که به استثنا  «یمرحوم سعدهللا »ساپ"
 ر یاکس  نیمحمد جان »فنا« و مرحوم داکتر قمرالد  دیفرزندان او، شه  انی. از مآبندییم  یکسب دانش و آموزش عال   قیتوف

شاعران و    ی»فنا«)فرزند بزرگ سعدهللا خان( در زمره    نمحمد جا  دیبهره مند استند. شه  یشتریاز شهرت ودانش ب
  دیکتاب آوردم، شه  نیدر هم  یکه از و  یان قرار دارد . در شرح حالافغانست  یو پشتو  یگان معروف در  سندهینو

  ی ب  یها  هیجلد کتاب ودر نشر  نیکه درچند  یادب  یپارچه ها  نشیو آفر  ی»فنا« در کنار سرودن شعر به پشتو ودر
،   نیشیپ  ان یرا در سال یامروز  کیگراف  یاو جا  یها  نشیماهر است که آفر  یو رسام  ستیگراف  ند،ی آیجمع م  یشمار
افغانستان   یولوژیفرزند مرحوم سعدهللا ، از محدود خبره گان رشته راد  نیدوم  «یری»اکس  نینمود. داکتر قمرالد  یپر م

  ه یرا نوشته ودر نشر  یطب  یپژوهش ها  نیرچهل و پنجاه، پرحجمت  ی ست مه در دهه    یپژوهشگر پر تالش  گانهیو  
 (۵۸به نشر سپرده است".)ص. ،ی داخل یها
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قصه هاي خانواده ام، تصویري از جد مادري ام ترسیم مي كنند كه مردي از تبار عالم و ادیب نامور  داستان ها و  " 
 .)آخند درویزه( به كابل مي آید و در یك زنده گاني پُر نوسان، شخصیت اش را با نام سراج الدین »سعید« مي سازد

هجري خورشیدي( و با گذشت ۱۲۷۶ده مي شود )یاد سراج الدین »سعید« )شینواري( در ده افغانان شهر كابل زا  زنده
عمر و بر روال سنت روزگارش، به شاگردي در نزد پدر آگاه و باسوادش )مرحوم منهاج الدین سعید( نشسته و در 

و براي اخذ سهم اش از آنچه كه براي قشر    یردمحیط سنتي، ادبیات دري، پشتو و ضمیمه هاي عربي را فرا مي گ
شده بود، به مسوولیت هاي دولتي رو مي آورد. نخستین ماموریت هاي او، در زماني شكل مي  باسواد، كنار گذاشته  

گیرند كه اعلي حضرت شاه امان هللا براي تماس با جهان آزاد، دست استعمار و طمع انگلیس را به شدت پس زده و  
ار داده بود. مرحوم سراج  را پس از درك اهمیت مناسبات خارجي، در راس حاكمیت خویش قر  فغانانخوداختیاري ا

الدین »سعید« با ُگسیل و بازآوري نامه هاي مهم و پُست هاي رسمي دولت شاه امان هللا كه میان نماینده ي افغانستان 
خارجه ي افغانستان، رد و بدل مي شدند،    ت)علي احمد خان( در هند بریتانوي و زنده یاد عالمه »طرزي« در وزار

»سعید« با دنبال نمودن مسوولیت هاي رسمي، براي پیمودن و بلند رفتن از پله هاي مقام   سهم مي گیرد. سراج الدین
هاي دولتي، گام مي زند و جلو مي رود. سیاست هاي اشتباه شاه امان هللا و مداخله ي بیگانه، یكي از خوب ترین و  

سراج الدین »سعید« نیز مانند مردمان نظام هاي افغانستان )سلطنت شاه امان هللا( را واژگون مي كند و    نمردمي تری
  ۸هراسان و شگفت زده از بازي هاي روزگار، براي ادامه ي حیات اش به گوشه هاي كشور، آواره مي شود". )ص. 

 (۹و 
سپهساالر نادرخان كه دیگر سپهساالر نه، بل شاه مي شود،   دیشه  پس از هرج و مرج حكومت حبیب هللا »كلكاني«، "

« را فرامي خواند و مرحوم »سعید« در زمره ي پیروان حاكم جدید، به كابل آمده و در ادامه ي سراج الدین »سعید
 .تالش مي زند وبلند رفتن از پله هاي پُست هاي دولتي، دست به پشتكار 

تا سالیان پایاني حكومت شاه محمد ظاهر، مرحوم سراج الدین »سعید« در پُست    -آغاز حاكمیت شهید نادر خان  از
شاهي« بود. مرحوم    ر یگونه گون دولتي قرار مي گیرد كه مهمترین و آخرین اش ، سمت »مشاوریت در دارالتحرهاي  

احمد شاه )ولیعهد اعلي حضرت محمد ظاهر(  هزاده»سعید« با آگاهي و احاطه اش، سیزده سال تمام به آموزگاري ش
 (۱۰نیز پرداخته است". )ص.

شت میزي با قلم و كتاب ها، سراج الدین »سعید« را به خود مشغول مي كنند. سالیان پایاني زنده گي، نشستن در پ "
سراج الدین »سعید« شینواري در میان قلم به دستان و نویسنده گان مطرح روزگارش كه از دوستان نزدیك او بودند،  

صاحبت و دلگرمي »بي غم« و همانند آنان، از م  دالرشیدچون استاد خلیل هللا »خلیلي«، غالم محمد »غبار«، عب
 .یاران، بي بهره نمي ماند و تا هنگامي كه جسم اش یاراي پذیرش روحش را دارد، مهار توان را به قلم  مي سپارد

خورشیدي، پایان عمر مرحوم »سعید« را رقم مي زند و او، از این تاریخ، به فراموشخانه ي روزگار   ۱۳۴۲  سال
 ( ۱۱آرامگاه تمیم صاحب انصاري، مدفون است". )ص.مي افتد. وي در شهداي صالحین و در نزدیكي 

زنده گاني شخصي مرحوم »سعید«، مانند فعالیت هاي رسمي و سیاسي اش، هرج و مرج دارد. او، سه بار ازدواج   "
مي كند و حاصل این پیوند ها، نه فرزند است و تنها فرزند همسر اول اش یا محترم نبي »سعید« در كانادا زنده گي  

همسرش دومش )صمد سعید( حدود ده سال پیش، در    رزنده در واقع، هیچ آگاهي اي از او نداریم. یگانه فمي كند ك
گذشته است. از هفت فرزند همسر سوم اش، خلیل هللا »سعید« )سابق تصویر بردار در موسسه ي افغانفلم(، دخترش  

 .، وفات یافته اند)شاكره سعید  كه عروس مرحوم سناتور محمد امین خوگیاني بود( و مادرم
فرزند همسران اول و دوم مرحوم »سعید« پس از آغاز سالیان جدال و كشاكش هاي داخلي، به بیرون از افغانستان   دو

وزارت   نیمع  د«یپسر بزرگ همسرسوم مرحوم »سع  د«یهجرت مي کنند و فرزندان همسر سوم اش ]احسان »سع
،   دیسع ادیزنده  یاز نوشته ها یا ینشان اینمونه و چی،ه دیره سعو مرگ شاک دیبود. باهجرت احسان سع لیاقوام وقبا
([، تا پایان حاكمیت شهید داكتر نجیب هللا، در كابل مي گذرانند. پس از  یعمرز  ی، مصطف  ۱۵. )ص.  آمدیبه دست ن

(  به كشور هاي آسترالیا،  یاز قزلباشان مرداخان  یسقوط حكومت كمونیستي، اكثر فرزندان همسر سوم اش )خانم
 (۱۳پاكستان، مهاجر مي شوند". )ص.  وآلمان، ایران 

 
 : یعمرز یمصطف نامهیگ زنده

  ، یاسالم  نیرا در افغانزم  یحضور سربازان شورو  ، یستیکمون   نیخون   یدر امتداد کودتا  یدیرشخو  1359در سال  "
رقم زد که بحران، جنگ، فقر و رنج،  شیرو  شیمعاصر افغانستان را در پ خیاز تار  یو آن برهه ها دیگسترش بخش

زاده گان    ریهمانند ساشده است. او    دهسال در کابل زا  نیدر هم  «ی»عمرز  یآنند. مصطف  یبرجسته    یواژه ها
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

استقالل فارغ،سال    یعال  ی  سهیاز ل  یدیخورش  1378و در سال    شودیروزگار هرج و مرج و کشاکش، متعلم مکتب م 
  ی آموزش ها  انیدوم پا  ی پوهنتون کابل ،مرحله    زمیژورنال  ځیپوهن  ونیزیو تلو  ویبخش راد  پلومیو د  یدیخوش  1382
  ی   نامهیگواه  «،ی.سی.بی»ب  یجهان  یشبکه    یآموزش  ی ، پروژه ها  1383سال    در.  شوندیم  « ی»عمرز  یمصطف

 .شودیکامل، وارد کار رسانه م یاوبا آماده گ نگونه،یسپارد و برا یم یمصطف یگزارشگر انتخابات را برا
گزارشگر،خبرنگار،روزنامه نگار،    ،یمرکز  یعضو شورا  ثیدهه، به ح  کیدر کمتر از     « ی»عمرز  یمصطف

 یابینشرات،مسوول طرح و ارز  یابیکننده، کاگردان، مسوول ارز  هیسنده،تهیراستار،نوی قلم،و  یمسوول هفته نامه    ریمد
  ی مل   ی  هیافغانستان، اتحاد  ستانیژورنال  ی مل  ی  هیچون اتحاد  یو رسانه ها   یدر نهاد ها  ،یو مسوول واحد فرهنگ 

  ون یزیتلو  ن«،ی»نور  ونیزیو تلو  ویگان افغانستان ، راد  سندهیران افغانستان، انجمن شاعران و نوو خبرنگا  ستانیژورنال
راد1» و  پ  ونیزیوتلو  وی«  با  و  است  کرده  کار  تول  وستنی»باختر«  واحد  فعال  د»آموفلم«یبه  حرفه   یها  تیروند 
 ( ۱۶۳بخشد". ) ص.  یم شتریب یآزاد، پهنا یفضا  کیرا در  یتجربو  ی،پنداریی
ارائه شده    یمعلومات کاف  «ی»عمرز  ادیزنده    یآثار و کارها  یوگرافیآصف بهاند ، در ب  یپوهندو  یقیتحق  یدر مقال  

 .کند یم ازین یمرا از توسل به آن ها، ب گر،یاست ، وفور اسناد د
 .قلم باز مانده است  دیاز ق" سمیپان فارس یلیتحل ی" و " بررسهیدر کابوس تجز  رانیها  : "ا یگردآور دربخش

 ی ساپ ری: ش ستیپ یتا
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (یریاکس  نیمحمدجان فنا و قمرالد ،یسعدهللا ساپ د،یسع نیسراج الد یبرزنده گان یواره )مجموعه ا ادیچهار  کتاب
 یعمرز ی: مصطف سندهینو

 ۱۶۷برگ ها:  ی شماره
 گان افغانستان سنده ی: انجمن شاعران و نوناشر
 ی : درزبان

 جلد  ۱۰۰۰: راژیت
  یدیخورش ۱۳۹۳ سال

در    2016در سال    یعمرز   یجداگانه از طرف مصطف  یکتاب بشکل مقاله ها  نیا  ی: جزوه ها یضرور  یآور  ادی]
 است.[ افتیو قابل در دهینشر گرد زیو دعوت ن  یروه تی سا بیو

mailto:maqalat@afghan-german.de

