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 کړ پوره پور عمر د عمرزي،
 

 
 

 وزک را هت يټکپا ېالند ېنیز د اوس ارولک قلم د ،ګپرمخت ۍنالوژټک د کې ړۍن په او ګړېج ګېرن بد کې وادیه په
 او مال د. لري نه اشنایي چندان سره رټویمپک د ېچ هځک اروي،ک ېوج له ۍناچار د یې کخل عمر پاخه د. یديکړ

 چپه د ږموځ. راباسي یې لپاره یکالسل د ځېوای او ومبيټ کې بونویج مخامخ په هڼب په ارګنیس د یې کخل وجاهت

 اپټ پیل او فون یآ ایب مو انیارښ ده؛ هیړب یې ته حورو هځک دي انیشوق رډی کوپټ د یاځ په قلم د وانانځ ولکاک
 زمنهیاغ خهڅ کوپټ د یې هکنو قلم د ه،ولک خبره تیاهم د قلم د یې تل ېچ تن وی خو. ده هښن تیعصر د ېچ ويښخو

 بتعص او لرله هکرک ،کېرک له هغه. وو یعمرز یمصطف هغه لو،ګڼ ژوند یې قلم او ګمر یې کوپټ کېبل بلله،
 . دهیښیبر مرض کخطرنا هم خهڅ سرطان او دزیا له ورته

 

 رادوا تویپل د پالو پردي د. ده نه خبره ېحوصل او وس د هرچا د ېچ دي ليړژبا او ليیکل تابونهک ایاو ېنژد عمرزي
 تونوښارز ملي او رسالت ملي ت،یهو ملي د هغه. وو ړوال کلک رڅی په ریتراجم او ېتاتر د ېاندړو په شوونستانو  او

 چا د کې الره ېد په او درلود یلور دیل الندهځ یې هګنڅتر دیشال دروند د. وو لکیو مدافع اړیو او ترجمان یلړایو وی
 انوګوډیوټس په ویرسن د به اوس نو ،یوا ړېس ېژب ېبل د هغه هک! غهیدر غهیدر خو. وو نه رګی پروا تونوتوم او لوګی د

 .وو ړجو ڼات« رانوګپژوهش» د اصطالح په دوئ د کې

 
 د. ېو کړې ېخبر کې فونیلټ په ورسره ېم ېلځ دوه ېول ،ېدلیل وو نه خهڅ ېنژد له یعمرز ادښاروا لهیڅکه ما

 د هغه د نه،یښاند ژوره هړا په لایریچاپ ردانهګسر د ولک نوي د او نهیم سره وطن له لهجه، هډک خهڅ اعتماد له هغه
 ېنړڅی او ېنیکل د ،ېالر له قلم تليښغ خپل د عمرزي یمصطف لنک رشید اته. ولهک ارندويښک تیشخص دروند

 د ېک ویځور تورو ېد په جهالت ليیڅسپ د. شي ېماتول تنده انویالرو آندو ڼرو د ېچ ودهېیښپر ترشا خزانه ېداس

 . بولم عهیضا ستره وهی ،ګمر انسان ېدغس
 

 .ولري تازه تل ادی او ادهښ اروا، هغه د ېد یتعال خالق ستر
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