
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۶۰/۶۰/۲۰۲۱                         اجمل روهي 

 

 

 عمرزی صیب، 
 

 !افغانستان کې مړه کېدل عادي خبره ګرځېدلې
 
 

سهار له کوره را ووتم د دفتر په لور په موټر کې روان وم، د مکروریانو د ملي بس له څلور الرې لږ وړاندې تر  
 :محمود خان پله پورې رسېدلی وم، چې له کوره زنګ راغی

 

 ـ ته ښه یې؟ 
 

 ـ هو، ولې څه خبره ده؟ 
 

 .ـ همدا اوس د چاودنې غږ و
 

 !کوئـ نه شکر زه ښه یم، ستونزه نشته. اندېښنه مه 
 

چاودنه د ملي بس په څلور الرې کې شوې وه، چې ښایي دوه درې دقیقې د وخت توپیر به و، چې زه د پېښې له ځایه  
 .تېر شوی وم. دا لومړۍ ځل نه و، چې له دې ډول ګواښ سره مخ وم

 

رونه د مرګ لږ آرامه وم؛ ځکه زموږ خو اکثره خب  ا ًله څو ورځو راهیسې مې په موبایل کې انټرنېټ نه درلوده، روح
او غم وي. د دفتر له انټرنیټ نه مې استفاده وکړه، چې د مصطفی عمرزي د مرګ خبر مې ولوست. ډېر خواشینی 

د ده آرامه او ښایسته څېره مې سترګو ته ودرېده. کله نا کله به په ښار کې هم سره مخ شو، لنډې خبرې به مو شوم. 
 وکړې. 

 

ښۍ کې بېساری انسان و. کله چې زه، څه باندې یوه لسیزه د روهي  عمرزی صیب خو یو لوی مبارز و، په زیارک
وېبپاڼې چلوونکی وم، عمرزی صیب زموږ ښه همکار و. دومره خواریکښ انسان و، چې کله ناکله به و نه توانېدم،  
چې په خپل وخت یې لیکنې خپرې کړم. موږ د استاد حبیبي د اثارو د څلي عکسونو لیدلي، خو که د عمرزي صیب 

 .آثار هم سر په سر کېښودل شي، د ده د ونې په اندازه څلی به ترې جوړ شي او هغه په دې کم عمر کې
 

ډېر   ټولو  تر  دا  ځکه  یو،  شوي  عادي  سره  خبرونو  له  مرګ  د  کې  هېواد  په  موږ  عمرزی صیب!  ارواښاد  هو، 
افیکي پېښه کې به ووژل شې، تکراریدونکی او آسانه څه دي، چې تر السه کېدی شي؛ که چاودنه دې و نه وژني، تر

 ...که ډاکتر دې و نه وژني، ښایي درمل دې ووژني، که بمبار دې و نه وژني، ښایي سېالب دې ووژني
 

هو عمرزی صیب، افغانستان کې وژل کېدل او مړه کېدل عادي خبره ده! هغه څه چې غیرعادي دي او نه جبرانیدونکي 
 .چې له بده مرغه زموږ نه زیاتره همداسې کسان وړي دي، هغه د کار، فکر او د علم خلکو مرګ دی،

 
 !روح دې ښاد، یاد دې تلپاتې
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