


 



 



مبسم هللا الرحمن الرحي  
-ټهد خپرولو نې  7-May-2019 

: د ژباړن خربي  
 ييڅ چا يا درو کسانو هيله دوو يبچي  ولېيپټه  برخه تر پوښښ الندي ن دا کتاب د مالمحمد عمر  د ژوند هغه
و سلګونو اړنو يد پنځو کالو د څپه افغانستان کي ستي  يهالنډۍ ژورنال هم په اړه معلومات نه لرل دا کتاب 

شاوخوا د   انه کړې دهي ح ييټوله نړۍ وړاندي کړي چي نژدې  ييق ياو دايس پټ حقا يد کيليمرکو وروسته ل
ټون په يس ټوله د نوموړي په ل ييتر سوال الندي راوستې اتلس کاله  يينړۍ ټويل استخبارايت شبکې او رسنۍ 

ه اړه کره پ ييا ييس او يون ييا يايل نه سول چي يرا هم بيخرڅ کړل خو ب يياردو ډالر يلينړۍ ولټول او په م
 ييکله به  يد ل چي په پاکستان کييو ييړانده وارونه کول کله به  ييزي يي دوې لسي معلومات السته راوړي ت

ته  يو ات تررسه کوي او کله بل څه ،خو مالعمر  ديکا پر ضد عمليد امر يو ځايل چي د اسامه بن الدن رسه يو
 يکنالوژ يرمختللې ټاو د نړۍ هغه ځواکونو چي په  پ يديو څو مرتو په فاصله کي اوسيڅخه د  يژدې د دو ين

پاته يس  چي انساين عقل ورته  په تعجب کي ټ وسايتسمبال ده دايس ځان ترې پ  

مه جمله ا هم کو يوکړم خو که بيي  جميل بندي وژباړم او  ييما هڅه کړې چي په پوره امانتدارۍ او اسانه ژبه 
ا بل يسې او يويل چي د دې کتاب د ژباړلو څخه مي هدف پ يا ولري بخښنه به راته کو يمګړتيا بله نيونګه او ګ
ي ستونزي کيم چي  تخنياو باوري  قو د رسولو هڅه کړېډهياز السته راوړل نه دي بلکه خلګو ته مي د حقايامت
  ا بخښنه غواړم يو ځل بيخه او رسه مل وي چي مخ له مخه درڅيمګړتيرو نيکدود به هم د ډياو ل 

تل موضوع کل سوې ده خو کله چي ما ولوسيوه موضوع  د طالبانو او تصوف تر نامه الندي ليپه دې کتاب کي 
ه موضوع کواله پيا ليکوالې ته سم معلومات نه دي ورکړي او يا خو معلومات ورکونکي ليچلې وه يره پيډ يي

و يي دوي اړخ لري دايس لغاتونه پکښي کارول سوي دي چيو عقسمه نه ده پوهه سوې دا چي موضوع مذهبي ا
سمون نه  يياتو او فکر رسه يکوالې د نظريد د ليشا ييس نو که ما ژباړلې وا يايت معناوي درلودال يز ييلغت 



ه اضافه يس کي وررس يپه انګلکټ مټ نو له دې کبله مي  ستاسو د معلوماتو لپاره هغه موضوع  خوړيل يوا
بوملنو نوري خربي رالنډوم  او د کتاب  لوستلو ته مو را ،  اخذ وکړي سم  و څوک ترېييس  يدايکړې ک  

 په درنښت :     ستاسو ورور

  ا.ش . س  

  : کوال په اړهيد ل
 کي دنده په کابل  يي  پوري ۹۰۰۲تر  ايب څخه ۹۰۰۲د  په افغانستان کي چي سته يوه خپلواکه ژورناليډم  يټيب

سړي او ) او د ، ناکونکې )استاده( دهيوه افتخاري  ويايس علومو يس کي د سيموړې په پار. نو  تررسه کړې ده
ي ( وو دښمن په لټه ک و يد ) يياو دوهم کتاب ( يديواک ته ورس ي)چي څنګه حامد کرز  کتاب(کل يموټرسا

کي په هالنډ کي چاپ سو. ۹۰۰۲وري چي په فرب   

    : ا سنټر په اړهيد زوم

 يه وقف سو چلو زده کړو تيپ ساحو کي  دولتييغ چي په لټون په خاطر  علمي او   يدوستبش د ا مرکز يزوم
باندي  (کاينده او نوي امريد جنګ ا )چي يو نوښتي مرکز ديالتي پوهنتون يزونا ايرياواشنګټن د دا د    يد

 ،  اقييس په هغو ساحو کي چي له دولتي کنټروله وتيل دي   ړونکييا څي. زومکوي  ړينييل څيتحل
ړين کوييا څياو پر تجربو والړ علمي نوښتونه  لو ژبو(يالبي)بوالينړ    

زم  په يولرباليوالتوب او نيد نړ د جنګ او انقالب اړونداست  يد کوچني سز مرکز پروژې يړنيد نوموړي  څ
يل يالبيو څو بي د سوالوخونو په اړه  يا او محيل کلتوري تاريرمو ، عامه  روغتيايس زيدولتي  سي اس کي د غيق

 يا مرکز د غي، د زوميد يو لپاره نومول شو ياليخي سيا د تاريځې آسيد جنوب خت چي  نښه کويکڅوړي  په 
و يتجربوي پوهنه د اوسني  مسابقه کونکي وخت  او ړوي، په دې باور چې رواج جو يو بډايدولتي بورسونو 
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:تعارف   

يس چي هغه   يدايچي ک نييز ته کښيلپاره د خربو م سويلکا د يطالبان او امربالخره له اتلسو کالو وروسته  
 ه چي د هغوادوين وړ ديخو د ږي  يته ورس يپا  يخ کي تر ټولو اوږد جنګ ديکا په تاريجنګ چي د امر
يل تړيل دي يه د سويل لپاره وررسه  چي ات لرير لږ معلوميکا ډيخلګو په اړه امر  

او  پر ضد انومنلې ده چي افغان خاوره به نور د خارجي يياو دا  يت  دا ډاډ ورکړ يپه عمومي ډول د طالبانو ه
. وشکوي کييه القاعدې رسه اړدي ل ين په دې اړه باوري نه دي چي دو يني مبرصياستعامل نه يس الکن ځتاوان 

کو يه د اړږي خو د پاکستان رس يطالبان دا باور ورکوي چي په خپلواکه او  خالص افغاين ځواک په توګه  ږغ
ږييواض   پاتي ا غيمبهم  يياړوند سوال   

    دي ير لو يډ دو خنډونه يرسته د  يبهسويل ال د تر اوسه پوري 

ږييڅ څرک هم نه لګيا هينونو ډالر مرصف سول   د خو د بريليرپه لسګونو زره افغانان مړه سول په ټ  

ه پا څه نا څه يمحمد عمر(کي رسه منسجم وه سړي )مال يد په يشا اوېيد طالبانو د امارت اړوند مغشوشت
ږو.يوپوه  

واد د بودا يد خپل ه ييکله چي  ديتوجه ورګرځد والو يهغه وخت د نړ د دې ګروپ سرت او مشهور مش
کا ته يمرو ا اسامه بن الدن ييپه تړاو د حملو پټمرب يلسم سو و يکله چي د او دوهم ځل  مجسمه نړول  وقامته يد

هوکړ  مۍ څخه  ډډه يد تسل  

يچي ده شتون درلود ييو څو دانې عکسونه دا ښيوازي ي ر لږ کسان د مالعمر په اړه معلومات لري يډ  

کي د طالبانو  م۹۰۰۰ چي په  ، کله ه نښان دييم او سوالمبه هره وختيمعلومات له ډ د نوموړي د ژوند په اړوند 
 يد نړ  م ه يرسه د بن الدن رسهد  چي  صحنې په پټه وويت له  ايليبر په دايس توګه  حکومت ړنګ سو ، هغه 

  خو  ښې وهيزه ايونه ډالره جايليکا د ده پر رس لس ميکس وو. امر يغوښتونک ايناټو ته مطلوب  اتيتر ټولو ز
انو د له کبله وه د طالب يالدي کال کي د ناروغيم م ۹۰۰۲نه چي په يد ده مړ کړي ييدا ينه سول چي پايل يبر

ولې جاري ک ييعالماهم  د ده په نامه  ييچي د ده تر مرګ وروسته  هافشا سو  په دايس حال کي مشتابه لخوا
تش امارت له منژدې وه چي جه کي نيپه نت وکو رسه هم مخ ول اويرو خپلمنځي  نيک کي د ډيچي  په تحر



نګ ته ج ستني ياالخره ټويل خواوي په دې رايض سوې چي د ده د نامه څخه په ګټه اخب دو رسه مخ يس خويک
. ادامه ورکړي   

رو يډ ي نه درلودل  چيده ، جذبايت او ملسونکي ميو له مال عمر رسه په دايس حال کي  دومره شدياليطالب جنګ
الب و طيوو   ديليد ده خط  ل يياو  نه وو   ديليل په خربو يد يي، نه  ديليه وو لال ند ده عکس  څکلهيه يي

.ږويباندي جنګ نامه او روح  ه په او موږ د هغ يد يالکن هغه زموږ رسه ژوند يل چي مالعمر والړ يراته وو  

د  يو ځايالقاعدې  ، چي دو تر ټولو سرت ترهګر باله يمالعمر  کايدو پوري ، امريد مرګ  تر اعالند نوموړي  
اپور کس لخوا افشا سو ر يکي ليادداښت  چي د وي ييکايو امري. سې جوړوي يکا د بربادۍ لپاره دسيامر

ه پالن چي ويل دي پ څخه وپوښتل و )د مثال په ډول( ، چي  مالعمر د طالبانو پټ وايل مالعاصم  يورکول سو 
    يوا يچن کړ ير څو حالت دي کړکشلو فرصت له السه ورکړ تيد و ونو کي د وسلويو الريسو

داخل  ه پ د افغانستان  سويپ چي پهولول يمتو  ادداښت ادعا کوي  چي مالعمر په مکرر ډول د امارت غړييدغه  
ت کړييريداره او مدچمتو، ا تونهيفعالاغي ياو نور دونه يبرز يترهګرکي   

ه کول او رس  ور غونډه يياشت کي به ياو په م دل يچي مالعمر په منظم ډول له اسامه بن الدن رسه ل ييبل وايک
په کوټه  اتوي چي دا غونډي په نوبتي ډوليادداښت نور زيګډون کاوه، شاوخوا شل نورو کسانو به هم پکښي 

کا په خربه ، يت درلود. د امريموقع ييافغانستان ترمنځ  دې چي د پاکستان اويو کي تررسه کيکلهغو  او په 
ه رس ته  ياله هامغه ځ ييتونه يفعال ونه وموندل  اويپاکستان کي پټنځادو رسه په يګد طالبانو د ړنمالعمر 

    .سولر 

ي معلوماتو ه خپره کړه چي  د اعتبار يت ميل او ارګ په ګډه اعالميکي د افغانستان  استخبارات امن م ۹۰۰۲او په 
کړه چي موږ  يياته ياو ز  يد يوه روغتون کي وفات سو يديل هغه د کراچي په يته رس يله مخه چي دو 

 ل چي هغه اول پهيس وويټريوډ پياې مش ډ يدلو چي هغه په پاکستان کي وو او ورپسې د يس ايپوه
ات يچي هلته  مو عمل يکوال  يوو خو موږ نه سوا کي روغتون  په  کراچي   د بلوچستان کي ناروغه سو او

ات تررسه کړييته عملچي هل ياو خپل ملګري مو هم نه سول استوال  يتررسه کړې وا  



 



  

مي  او هلته کړ يوخت تباندي پنځه کاله  ړلويده . ما د مالعمر د ژوند پر څا نه يوه خربه هم رشتيخو دا 
او په درځنو        ده کاته يمي لبانو رسه يژدې ملګرو او قريد هغه د ن انو واک وياغيي چي د ي ونه کول چسفر 

 طالب مشانو رسه مي وکړې 

ن او ما په  درځنو افغا، دا کړل چا چي تر اوسه پوري د خلګو په مخ کي خربي نه وې کړييه خلګ پما هغ
امه و ډول او په عي د مالعمر په اړه  ييچارواکو رسه مرکې وکړې چي په شخيص مجلس کي به  ييکايامر
چي په ژوندکي  د وموند چا  يسړ  يو نو يکي ما  م ۹۰۰۲سې کولې ، په دسمرب يبل ډول ک ييونو کي به يځا

وو او  ، هغه د طالبانو د مش رسه اوسېديل  کړي و او د نوموړي پر ساتنه مامور وياله تمالعمر  رسه دوولس ک



ه هغه او ز  يهغه اوس د افغانستان د استخباراتو په الس کي د نل ويچ ينيوازينۍ نړۍ رسه د وصل د باندي
تاب )د ل زما په  نوي کيک تفصيز ژوندليړني. د دې څوکړه سته وم چي له ده رسه مي مرکه ينۍ ژورناليوازي

په لنډ ډول خپروم  يياو دلته  يد چي په هالنډۍ ژبه راوتيل يدښمن په لټه کي ( د  

څخه م  کال ۹۰۰۰يل دي، د يو غلط او درواغ  ږدې هر  چاين  ا بل چا ابالغ کړيډه يکا او يسه چي امريدا ک
او اته  وښ کړ وطن خ دو لپاره خپل پلرينيد پټ يي ياو پر ځا تليل يه نه دڅکله پاکستان تيوروسته مالعمر ه

چي په  پروت و سيانو بيکايکي ورته د امررتو په فاصله يو څو کلومي کړل چي د يکي ت يپه دايس ځا ييکاله 
، و يپر ځا يان پکښي ځايځزرګونو فو   

کامي بويل  استخباراتو نا ييکاياو دا د امردکړي دي ييطالبانو او افغان چارواکو هم تا  ،ا معلومات يا موندين د
ونه هم ور شکو په اړه نانورو ادعد کا يد افغانستان د جنګ اړوند  د امر چي  دلېيد دې باعث ګرځ سه ياکاو د
ه بې ژور  ييواد يوکړ چي پر دې ه تګ څخه له دې کبله  انکارته له  ور پاکستان . مالعمر  دليرا و ټوک 

حاين الرښود د طالبانو رو  يوس د. اا بې ارزښته بلل يلتيښک واديه د نوموړي ييند و اړ  ، او د بغاوت اعتامدي لرل
د  ه چيږي  خو کله چي عاقالنه برخورد کوو او کليو معمه معلوميانو ته به يخارج قت چي يو دايس حقيو ، 

 ييه نستان کي  په عامه توګافغا کوم چي په جنويب قضاوت کوو د حدودو په اړه   يز ګار ينوموړي د پره
قت بويل يطر  

 
ه دي يو بې دا شخصيت د خربو پر فصاحت او بالغت ، په ګرمو ګرمو بيانيو والړ نه و بلکه  ډيرو طالبانو ت

باله . د  غرضه ، نه خطاايستونکي  شخصيت معلوميدي چي د دوي پر شاوخوا د فاسدو ماده پرستانو ضد يي
ه يي توپي ډير نه يس کيداي نړيوال اسامه بن الدن رس   

ال يا په دې ځاي کي ، د مالعمر کيسه موږ ته دا راښيي چي په حقيقت کي طالبان او القاعده څومره  رسه ج
 مختلف دي . نن چي د سويل اميدونه پر غوړيدو دي ، په دې حصه کي ، چي ايا په دې باور په کار دي چي

تر هر څه  يس؟  چي  د دې د پوهيدو لپاره د مالعمر په کيسه پوهيدلالقاعده او طالبان په رشتيا رسه بيليداي 
  مهمه ده 



:تېښته   
کز قوي مر  يني د طالبانو اخ لو کييحمله وکړه، او د ډسمرب په اوا م  کال ۹۰۰۰کا پر افغانستان په  اکتوبر يامر

و ، ايديورس واک ته  ه توسطپ اې د خاصو ځواکونو  ياو د يس اانو يکايد امر يهم سقوط وکړ. حامد کرز 
.م سول يورته تسلپه کوټه کي  د ده  د ورونو له الري   ک د خط له الري، او څو  کڅو  طالبان ر يډ  

 رخانه کي راوبلل ، ما ديپه ز وه غونډه د کندهاري تجاريانو مه  مالعمر د طالب جګپوړو مش ۲د ډسمرب پر 
، وو  سالم راکټيڅخه عبدال يو له دو يې وکړې وو مرک يګډون کړ  ييرو غړو رسه چي په دې غونډه کي يډ

.  يديل کي ت د لوړپوړو طالبانو څخه شميچي د زابل وال   

لديرخانې ته له ننوتو د مخه ګډون کونکي ټول په بشپړه توګه  تالښي کيد راکټي په خربه ، ز  

دو ي او د ښکاره کيسژندل ير کي موټران رسه بدل کړي تر څو مالعمر ونه پل سوي وو چي په ال ياو څو ته و
ږ کي يپه غ ييچي توپک   ينستيور کي مالعمر په دايس حال کي  پر مځکه کښول يس ، په کيون ييمخه 

ږدي ، خو يدې ته چمتو وو چي جنګ پر ير ي؛ ډ يپوښتنه وکړه  ؛ تاسو څه غواړ  ييپروت وو، د خلګو څخه 
وه کس يل چي يم يس . راکټي وويچي تسلغواړي  يل چي دو يوه کس وويا ، باالخره يو چپ وو.   او بيهر 

زه شکمن وم چي که  ل يده راته وو،يديماته کړه خو هغه د مالعمر د قهر څخه ډار ييا يجرآت وکړ او چوپت
 ل موږ به مړه کړي يووورته ښودو يموږ د جنګ د پر

   کړنيکړې څخه ځان مطميپه  بشپړ ډول  د خپلو خلګو د پر ييکله چي  الکن هغه ارام وو ،

   دهللا ته سپاري ،ير دفاع مال عبيزل چي هغه خپل واک و يوو   ييوروسته  

وکړ چي  ييت يک او هدايو خط السليهغه ويس   يي مالتړد يبا    لکهد په کيبا کړه يکه کومه پردهللا يمالعب 
وت . ي و واز يا له خوين يل چي پوه سواست. او بي، مالعمر ګروپ ته دوه واره وووي ويس ي متابعت او پ يي

  ي ل  چيوو يراکټاشت وه ، يږي . دا د روژې ميهغه طالبان چي پاته سول  خوشحاله سول چي جنګ به ودر
  سول يپه هغه شپه  زموږ څخه د  روژې ماتول ال ه

و د ده ا يکرز  ت ووت چي يته په دې ن کوت يشاه ول دهللا  د کندهار شاميل اولسوايليپه دا بله ورځ مالعب
 او طالبان په دهللايک کي مال عبيکوټ په توافق ليد شاولدل او تړون وسو يکرزي وررسه ولني . يوومالتړو رسه 



ي وکړ کرزي ومنل ، او دا بله ورځ د رسنيو په مخ کي څرګند سو ، او اعالن ي ږديدې  رايض سول چي وسله به ا
دي الدن د افغانستان دښمنان چي طالبان د دې خاوري بچيان دي او وبه بخښل يس خو القاعده او اسامه بن  

هغه وخت جنګ پاي ته ورسيدي.   

  يا به په حکومت کي ګډون کوي .امارت په بشپړ توګه له منځه والړ ياو  ي او کورو ته به ځي

 

 
 

 

ته د الکن د امريکا اراده بل ډول وه . واشنګټن طالبان جدي خطر وباله او د مالعمر نوم  تر  بن الدن وروس
ټولو ډير  مطلوبو يا غوښتونکو تروريستانو په ليسټ کي  شامل کړ. تروريستانوتر  

ي وکړه تر څو د وزات دفاع منيش ډونلډ رمسفيلډکرزی راوغوښتي او د رسنۍ د اعالميې د بيا اعالنولو غوښتنه ي
نډي مالعمر د بخښني د ليسټ څخه وبايس ، په دې وخت کي امريکايانو پالن جوړ کړ  چي د کرزي هڅي ش

ه يي چي د سابقه طالبانو رسه روغه جوړه کوي ، دوي حامد کرزي  ته نيژدې  هغه  کس چي د طالبانو رس کړي 
استو دوستانه اړيکي لرلې هغه وايل يي   په جنګساالر ګل اغا شيزي بدل کړ. ده او د ده مليشو دپر ځاي ن

ټول . تر ټولو ان لپاره يي پټنځايونه لطالبانو په ټينګولو الس پوري کړ ، او يا چي پاکستان ته روان و  او د ځ
تررسه  غټه جايزه پر مالعمر ايښوول سوې وه. امريکا او شيزي په کندهار او هلمند کي  ډير لوي عملياتونه

و چي کړل خو بخت وررسه ياري ونه کړه . مالعمر د خط د السليک څخه وروسته چي واک يي وسپاري ترڅ
.کوڅو کي په ډيره اسانۍ رسه  له سرتګو پناه سو  خلګ په خربيدل  د کندهار په خامه   

 



  : دليپټ

پر  يينکي يچي د هغه سړي رسه چي ع  دميلو د هڅو پس، زه په دې و توان، د دوو کا م کال۹۰۰۲دسمرب  
ر نم . جبار عمري له هغه وخته د مالعميري څښنت  عبدالجبار عمري رسه وويږ يشناو  د  اوږدې سرتګو 
وررسه  يني کال د يچي د مالعمر  د مړ م کال ۹۰۰۲ا تريي د کندهاره ورک سو  او بچ و له کله يساتونک
سې په  څو يخه ، او د ک. د ده د مرکې څ يکي د په بند ت ميليڅخه د امن م کال ۹۰۰۲د  وو  او اوس يملګر 

ټويل کړې وې څخه  م کال ۹۰۰۰په اړه  د  ينو څخه چي ما د مالعمر د ځاياو  د هغه باخربو رسچ شلويبرخو و
. او خپل  ديلياوس يڅکله هم په پاکستان کي نه ديپه دغه موده کي ه دم  ، چي مالعمر  يلې ته ورسيرسه دې پا
   .  کړيکي ت وکليي پرتو کوچني ي لمو په  يد زابل  د غرنۍ س ييپاته عمر 

کي د طالبانو د  م کال ۹۰۰۰ل ، چي د ير راته وويمعتصم اغاجان، د مالعمر ښه ملګري  او د ماليې پخواين وز
پاره ل چي د ده  د کورنۍ ليوو يياو راته   يو يحکومت په اخري شپو او ورځو کي مالعمر له ما رسه متاس ون

هلته  وه ښځه او ماشومان له ځان رسه پاکستان ته بوتله اويبرابر کړي . معتصم د مالعمر  يو خوندي ځاي
او  له ښځهه خپلڅکيه ييا يدل ، او د معتصم په خربه بيه  و نه لڅکه له  مالعمر رس يه ييا يشته سول او بيم

دله يو نه ل کورنۍ  

جبارعمري  يسيون ښتي لپاره چمتووايليچي د مالعمر د ت يو يدهللا متاس رارسه ونيمالعبل ، يجبار عمري راته وو
و لري او ړاهوتک قوم رسه ت د ،   ږدې ورته وګورويکه لږ نور هم له ن يد يپه شامل کي د طالبانو وايل پاته سو 

  ت کييکه  په همدې )زابل(وال يد مالعمر پالر او ن تومزي  ښاخ  پوري تړاو لري مالعمر هم د هوتک قوم 
 يد يو س يپه کندهار او روزګان کي لو  نو له دې کبله مالعمر  ه کوچېديل دي يا له دې ځايچي ب ديل ديياوس

ورځي  شاوخوا دوېا لرله  يولو لپاره د جبار عمري کومک ته اړتچل ورکمحرکي قوې ته د  ييل دځاهغه د زاب
مه   ۲پر  ، مالعمر هاملته کندهار کي  پاته وو، خو د ډسمربيدهللا ته وسپار يواک مالعب ييوروسته چي کله 

. يښودي، مالعمر ښار پر شنهاد  رد کړيبخښني  پ د کرزي دلډ يرمسف يچ کله       

  



 

  



 

ر لويه موټران د نساجي د وړيو له فابريکې څخه تي سول دغه سړک د کندهار او کابل پ د غرمې شاوخوا، دوه
نور  الر پروت دي . په  دغه کاروان کي  لڼدکروزر چي  جبار عمري  او سپني ټويوټا ويګن  مالعمر او دوه

رڅ کي رکو په تکسان پکښي سپاره وه . جبار عمري د هغو دوو کسانو د راښودلو څخه ډډه وکړه خو د نورو م
دا معلومه سوه چي مالعزيزهللا  څوک چي د مالعمر )باجه(د دوهمې ماينې د خور ميړه  دي وررسه په موټر 

 کي شتون درلود. ماښام ته دوي د زابل مرکز قالت ته

ورسيدل .   

 وياو زابل  يکي پروت د له يم ۰۹۲په مي يسچي د کندهار  شامل رشقي   يد ياګرام  د مالعمر پټنځايډا يپورتن
خطره احساساوهيب ي چي طالبانو ځان ي چ و يسو.زابل هغه ځا يل پټنځايډيا  

 ړنګ سو يس چي د طالبانو حکومتياهل، له کومه  ر يراته وو يدونکياوس مي پخواينيعبدالرحمن هوتکي د س
ال له و کيوتکي و . هو  ته  وفادار ت  مرکز د قومي مشانو په واک کي وو چي طالبانيله هغه  وخته  د وال 
لود ستون ت در يموقع يي يت  کياولسوالۍ زابل وال  ينکياو خپل کور ته چي په ش ښي ويمخه طالبان پرې ا

 ټولو ي. د هوتکي په خربه، دو  دنې  کولېيل  ييدلو مشانو رسه يو ، او د طالبانو څخه د تښت يسو 
 ته د ه دهانو د طالبانو رس يکايچي امر . خو د کرزي څخه خوابدي سول )ويلم يس يغوښتل چي تسل)طالبانو(

ت وکړ چي ده پر خپله وعده وفا ونه کړه يطالبانو د کرزي څخه شکا( يسويل واک نه ورکو   

.  يديرسانو په مالتړ واک ته و يکايد امر يدهللا توخير ژر بدل سو کله چي حميپه زابل کي حالت هغه وخت ډ
ر يه ډدښمن  رس  نو ګروپ مش(  د طالبانو رسسخته يهدار) د حز ب اسالمي د مجاين حکمتيتوخي د ګلبد

چي له دې کول  په کندهار کي ، توخي په زابل کي پر کور ناست طالبان په نښه يز يلکه شو  يژدې پاته سو ين
و ښه يتان کي  چي مالعمر ته په پاکس يديجبار عمري پوه. ده يپاکستان ته وغورځه يهمساکبله اکرثه طالبان 

دل يخو طالبان هلته هم په نښه کيس   يبرابروال  ارام ژونداو     

ومک هلته غټو تجارانو په کاو يس چي د پاکستان تر نظر الندي د قومي مشانو،مذهبي مشانو  يطالب کوال  
ږي يواوس  

ر کم الس يته ډ ږي . و طبي خدماتويل کي اتو څخه شمينو وال يب تريزه توګه زابل د افغانستان د غريپه پرتل
له رلودلو . الکن مالعمر پر پاکستان د باور نه د يد يياو ابتدا ر پخواينيدو حالت ډيد اوس يري ،او د دو ل ريس



 ۲/۰۰ ږي هغه پاکستان ته نه ځي . ديل ، هر څه چي کي. هغه جبار عمري ته وودل غوره کړيکبله همدلته اوس
او تنه وکړه غوښ ورکولو ته د کومک کايو امرد ترهګرۍ پر وړاندي څخه وروسته پاکستان په زغرده  ښييد پ

ه اوس د ارتباطات نه لرل هغ ييوررسه وکړه . هغه طالبان چي په پاکستان کي  ييولو وعده يد طالبانو د ن
ل سولدو ږ يا د پاکستان په کومک رسه ګوانتانامو ته وليکا په  پټو زندانو کي ورک دي او يامر  

  و ير کوچني. ښار ډ ينو قالت تر ټولو محفوظ د کړه وکړه چي که پاکستان نه وييجبار عمري پر

 لبانووخت د طا ر يسه خرب کړ چي  د جبار د ډيل ، چي ده عبدالصمد استاذ هم  په دې کيجبار عمري راته وو
م کال کي وفات سو ۹۰۰۲، استاذ په کيس چلول يپه قالت کي ټ ييو خو اوس   يموټروان پاته سو   

 ژدې ملګري زړګي او داود ګلزاريد مالعمر په ژوند کي  د نوموړي ، د ده نم کال وروسته ۹۰۰۰ما څو ځله د 
س .  يير پخواين  يالس لرل کره کړل ، د هوتکو قومي مش او د زابل د سولې د شورا  

پلې ي چي استاذ له خي يس ، چ يداياو مالعمر د استاذ په کور کي پټ يد يکړه وکړه چيجبار عمري دا پر
بار ر نژدې او د پښو د مزل الره وه ، جيودانۍ ته ډ  کور د  زابل د وايل توخي نيا خټد . يکورنۍ رسه اوسېد

مت به ي چي افغان حکو ي ي چي مالعمر پټ وو له دې بي ت د راښولو ډډه وکړه چيعمري د کور د اصيل موقع
په  وبايس اورا ييلوڅ کړي جسد به  ييبه  يدا کړي  دو يد مالعمر قرب پ يهغه کور وسوځوي  ، او که دو 

 يديي چي مالعمر اوسي شاوخوا درته په نښه کړه چ يوغورځوي ، له دې وجهي ما د هغه ځا ييکوڅو کي به 
  ګوته کووپه به چا ته نه  يده چي دا ځايکړه کړيموږ دا پر

 

 

  
 



ر يوه پ  د جبار عمري له قوله ، د استاذ کور يو پخواين کال چي شاوخوا يي خټني ديوالونه  او غټ غويل  او
ي ميشته سوليکه پرتې خونې يي لرلې او مالعمر په يوه غټه خونه چي د رساي په کونج کي يي موقعيت درلود  

د استاذ  دې خوين ښکاره دروازه نه درلوده، يوه پټه دروازه يي لرل چي د صندوقونو د ايښودولو ځاي معلوميدي ،
ه وييل وو کوټه کي مالعمر اوسيږي  استاذ يوازي دا ورت کورنۍ او ښځه يي ال په دې نه وه خربه  چي د کونج په

ړي چي د طالبانو د وخت  د لومړۍ کرښي قوماندان دي چي زموږ کومک ته اړتيا لري ، او ګواښ يي ورته ک
ړګي ته که چيي  دوي چا ته حال وويل  ټول به ووژل يس ما خپله ښځه ويرولې ده  استاد خپل ملګري وکيل ز

امکان تر حده خپله ښځه او قريبان د کونج له خوين ليي ساتل . وييل وو.استاذ د  

ل ي. جبار وو اوهي تر وخت  له مالعمر رسه په خونه کي  يخپل ډ کيس چلول جبارعمري به يکله چي به استاذ ټ
چي له  لي. جبار عمري وول يس يري زړه نه ښه کاوه چي وبه نيڅکله د باندي وتلو ته له دې وي، چي مالعمر ه
الت کي په ق کلو کياولني  . په  يدو پس موږ په دې کور کي ځان څه نا څه خوندي  احساسو يڅلورو کلو اوس

، ت کاوه سونو ته الو يژدو ساحو کي  فوځي بياو اتحادي فوځونو به په ن ييکاي، امرد فوځ شتون محدود و 
سوي وه او   . طالبان پاشل سوي او ماته ته به راتلي ا دوو شپو لپاره پرواز کاوه او بيوې يد  ييکندهار ته به 

انو ګزمې يکاياو د امرا فعال سو يکي ب م ۹۰۰۲. د معتصم اغاجان په خربه ، چي ګروپ په م سوي وو يني تسليځ
ه ژدې راغلنهغه کور ته ځواکونه دوه ځله  ييکاي.د دې څلورو کلو په موده کي  امرري سوې يهم وررسه ډ

وټې ان زموږ ګاونډ ته راغله هغه وخت مالعمر او جبار عمري له کيه شپه فوځو ي.  يي چي مالعمر اوسېدي چ
ان يوځ، خو فخرې تر شا پټ سول غټې  د ويد لرګ يديواور د پښو ږغ  يد دو   ييکله چي دل او يد باندي  ګرځ

ا يب چي يعمري په کور کي شتون نه درولودد    . په دوهم ځل جبار ته سمدالسه والړه ي دننه رانغله او ب
پټه وه  يي چي دراوازه له د کونج له کوټې يبان په کور دننه سوي وو ي. خارجوو  يسه خرب سو يوروسته په ک
و او که به م خرب چي په مالعمر په يس به راغيل و يچي زه نه  يي. جبار عمري وا تالښي کړې وې يي نوري ټويل

ګزمه کول همدايس د معمول رسه سم يي  

څو  ويوازي د پښو د يه يدو له ځايس جوړ کړ  چي د مالعمر  د اوسيب لګامن  انويکايم کي ، امر۹۰۰۲په کال 
وقو مزل  يدق  

ه کومک . د استاذ پ يکړه وکړه چي نور د تللو وخت ديس جوړ کړ مالعمر پريرنانو بيڅرنګه چي فوځي انج
وري ته انتقال سول، هغه اولسوايل چي د قالت ښار په ياو جبار عمري س ي،د  



وه برخه ينکۍ يم کال څخه دا د غټي اولسوالۍ ش۹۰۰۰له کي پرته ده . د يشل ممي په يوب ختځي سد جن
ه دواړه پ . جبار عمري او عبدال استاذ و کوچېديلوري څخه  يسدلې وه . د عالعمر د پالر کورنۍ د يګرځ

والۍ د طالبانو په اولسيل م کال کي دا اولسوايل د طالبانو څخه ډکه اولسوا۹۰۰۲. په  ديل ويږيهمدې کيل کي ز
ډول  نه په  قيپه دق يم ځادو دوهيد مالعمر د پټجبار عمري  تي خطراتو له کبله يني امنيد ځژندل سوې وه .يپ

ه ډاګه وري د حکومت د پخواين غړو او قومي مشانو څخه تر مرکو وروسته دا پي، خو د قالت او س نښه کوي
ته خپل . استاذ وروس يالې پر غاړه پروت ديو يچي د کوچن يديکي اوسو خاص کيل ي وري په يسسوه چي د 

له يم ۲ه ې او د عمومي څړک څخه پي ل د ګڼي ګوين څخه  ني کال شاته يل چي د غټې خټيملګري زړګي ته وو
ه ورونه وازي دو ي. او  کور کي اوسېدل نيوه کورنۍ هم  په دې خټي. وه جونګړه جوړه کړه يمو مالعمر ته کي  

ونل و دايس تيجوړه سوې وه او د اله کي ي. جونګړه په وږي يدل چي په جونګړه کي څوک اوسيوهپه دې پ
ايت  فوځي يو عمليانو دلته هم يکايدو رسه سم امري. د مالعمر د رارس  يديرسه وصل وه چي د اوبو لپاره استعامل

  ف . او . يبيادغه . پروت وو څخه  يدلو د ځايله د ده  اوسيشاوخوا درې من په نامه جوړ کړ يبېس د ولور
، چي شاوخوا زر  لرل  يرټ ځاو د سپو ي او نيو کانټيرنانو سمبال دفرتونه لکه يوي کانټن کمپ په جوړ سيولور
ات يملع يياتو او دوام لرونکي ازادۍ تر نامه الندي ي، چي د بغاوت د ځپلو د عملشته وويان پکښي ميفوځ

سو ته يپول مپ ته راغلل ترڅو د زابل محيل افغاينيي دې کي واد رستيا هينم کال کي د لتوا۹۰۰۲. په تررسه کول 
په  .حضور درلود  هم کا بحري فوځونو به ياو د امر  يياو کله کله به د برتانيي خاص هواروزنه ورکړي 

ت رنانو د قال يات کړ کله چي انجيافغان او خارجي قواوو هغه وخت خپل تګ راتګ زمه کي ينوموړې س
وري يي تر سکوم چپوخ جوړ کړ  له څړک يرش ميد ديلينکۍ پوري غځيف. او . يب  بېس  شيا ينيسور څخه  ت
يد ديليپوري رس  

د رس له پاسه  ې د دار ې به يط ييکايامر.  ر خطري سويهم زموږ لپاره ډ يدا ځال چي ،يجبار عمر ي وو
، له دې ډاره نه کول دو يفوځونو بر ييکايامردونکو ييدل او طالبانو پر تييژدې تياده فوځونه به  نيېدې، پي ت

وازي يرمنځ او خارجي قواوو ت . کله ناکله به زموږ مر به اکرثه وخت په تونل کي پټ  وول يس مالعيچي ونه ن
مي يس ي. د خارجي قواوو د شتون رسه رسه به جبار عمري خپل کورنۍ چي  عمرز ز په اندازه فاصله وه يم وهيد 

له يرې مس څخه دين بيوراو د ول ي و ي له ليشپږ مشاوخوا له جونګړي څخه  يچکاوه دل تګ راتګ يکي اوس
، ر ته راتيلته به مالعمي ولې او بي و .جبار عمري به له کورنۍ رسه د پنځو څخه تر لسو ورځو تفاصله کي  

  يرز عم

 



 

ورټو له مخي ، و د رپي. د رسن دې کبله به اکرثه د شپې لخوا کور ته تيل، نو له  کيل ته تګ له خطره خايل نه و
د جنګ ر ضد د طالبانو پ  د دې لپاره چي ده کاته کول يدي مشانو رسه ليمي له کليقوماندانان به د س ييکايامر
. د مالتړ څخه برخمن يس يد دو لپاره او افغان فوځونو  ييکايد امرلپاره   

 

 
 

جبار عمري  بله بغاوت ورځ تر بيل په زياتيدو و .دا چي د سيمي خلګو له  طالبانو رسه خواخوږي لرل له دې ک
له دې وجهي خوابدي  و چي د ساتني  لپاره يي هيڅ  چا ته نه سواي ويالي ، جبار عمري ماته وويل ،موږ 

ځاي ته  طالبانو ته دا نه سول ويالي چي موږ ته نيژدې دي له حملو رسه احتياط وکړي  ويل چي زموږ د پټيدو
اد او . خو ځايي خلګ په دې پوهيدل چي دلته طالبان اوسيږي .  خلګ د حکومت د  فس خطر پيښوالي يس

وال ته  د امريکايانو د تييو له کبله په حکومت  پيس راپورته سول ، دوي جبار عمري او د ده نامعلوم  انډي
 ډوډۍ او کالو وړانديز کاوه

 

 

 



ټون :ل  
یله ځینو عا کوله چي مالعمر په پاکستان کي دی ، خو له پرسه له دې چي افغان او امریکایی استخباراتو دا اد

مرب چارواکو  اشاره کوله چي کیدای يس مالعمر به د دوی تر پزو الندي )دوی ته ډیر نیژدې( پټ وي . د دس
وموړي په پټه م په پیل کي کرزي خربیاالنو ته وویل چي مالعمر زابل ته تښتیدلی دی . افغان چارواکو د ن۹۰۰۰

وه لټون کا  

د  ي، دو  يتړاو درلود ييله مال عمر رسه  يچ  يو ينو جبار عمري تر شک الندي ونياستخبارايت مامورتي يوال 
 محيل استخبارايت و له چي څو طالب مشان په قالت کي  ک و   ديليم کال کي اور۹۰۰۰نوم په  جبارعمري 

د .  وي اکرثه وخت له کوره د باندي يوړ دل چي نوميجنټانو د جبار عمري د کور څارنه کوله او په دې وپوهيا
 . ږيياتيره نوره هم زيد شک دا يدو 

ژينيو له بل رسه پي يمي رسه تړاو لرو ، نو هر سړ يد زابل له دغه س زه او زما همکاران چيل ، يعطاجان وو  

ماته  يد ير کړ ژدې کايد ن يياو  له استخباراتو رسه  يتي شورا ته والړ يا وال يب ي، چ و قومي مشيعطاجان 
اتو خو د پټو معلومو  پر کور نه  يدبه ، کله چي  يعمري اوس هم له مالعمر رسه دچي  ل ، موږ شکمن و يوو

 يد ږويليدل چي د عمري ښځي ماشوم زيکله چي عطاجان واور. يدل سو يل ود طالبانو رسه هم نه  پر بنسټ  
د ده  د  استخباراتو دليپيس وګرځ رواکيچا يل چي. عطاجان ماته وو يپوه سو چي  جبار عمري دلې د ينو د
نه کړ. ييدا يږنې  وکړې  خو پيه ګانو څخه د عمري په اړه پوښتنې ګرويهمسا  

  تيپه وال  يل چي مالعمر د دو يد شک په اړه وو يد عطاجان په خربه ، زابيل چارواکو حامد کرزي ته د دو 
ښ پيس د په زابل کي تال يبا يخرب ورکړ چي دو  انو تهيکايکرزي امرا يب. عطاجان ادعا وکړه ،چي  يکي د

ف وسي. )محمد يل ، چي هغه په پاکستان کي ديوو يانو پر کرزي باور ونه کړ ، هغو يکايوکړي . خو امر
ل ، چي کرزې د دې موضوع په اړه معلومات نه لري.ياند وويسها( د کرزي و  

اره کا چي د بن الدن لپيراواستول لکه امر ت ته جعيل ډاکټران يعطاجان دا هم ادعا وکړه ، چي کرزي  وال 
و ورور  )خ يېز ي د احمدويل معاون و د کرزي م ييو يڅخه  انويس . د ډاکټر يرااستويل وو چي مالعمر ون

ډډه وکړه( څخه لو يوڅه معاون د   

 هر وخت موټروان ،   د چا رس ياخرکار زابيل چارواکي پر عبدالصمد استاذ هم شکمن سول د جبار عمري د ډ
لپاره چي د  د دې يکيس چلو يي ټي تونو څخه لياغي فعاليو . استاذ د  ديلييس اوسيم کال راه۰۲۰۹چي مالعمر د 



انو ل ،نوموړي د قالت قومي مش يد قالت د محيل هوتکو مش داود ګلزار وو. چارواکو شک له ځانه وکاږي 
ا لرله چي د ځان ساتنه وکړييته  د دې لپاره اړت  

 

. 

 
.  ي ګلزار ، چي اوس د ارشف غني مشاور دي ،   هغه وخت د زابل د سولې د عايل شوراي رييس و. په وخت ک

ده په نشتون  کله چي به د زابل استخبارات  د استاذ څخه پوښتني کولې ، استاذ به ګلزار ته ورغي  او هغه به د
. وروسته  ل چي استاذ بيګناه ديکي دفاع کوله   .ګلزار راته وويل ، چي عسکر به والړه ويل چي ما ورته ووي

 زه پوه سوم چي استاذ مالعمر سايت زه په دې هيڅ  خرب نه وم

،  ا وځپييمات   نور عسکر افغانستان ته  واستول چي بغاوت ۲۰۰۰۰م کال کي اولسمش بارک اوباما ۹۰۰۲په 
ل خو په يوهر څه   د مالعمر په اړهچي  ي. دو دل چي مالعمر ومومييا هم په دې ونه توانيکا بيامر خو
. ر لږ معلومات لرليد مش په اړه ډ نټاګون ياې او پ يا قت کي يسيحق  

و يمات . داښي چي  د مالعمر په  تړاو  فوځي معلو ډورډ سنوډن لخوا افشا سول )بالنکو(يهغه معلومات چي د ا
  دلخاص معلومات نه درلو  ييپه اړه  يا ځايت يد نوموړي د فعال يڅو ځله وښودل سوه  چ

، په  و لوړپوړي چارواکي رسه خربي وکړېيد  ت ميلينه اعالن سوه ، ما د امنيوروسته، کله چي د مالعمر مړ
د نوم نه  . نوموړي چارواکي يد ديليپه زابل کي اوسرسه  د کړه چي مالعمر له جبار عمري ييوه دا تايکي  يدو 

ت مقام يوال  چي د ديلير کي په دايس حال کي اوسافشا کولو په رشط دا ومنل چي مالعمر څلور کاله په زابل ښا
. د څو مرته فاصله لرله   يي رسه ت ميل د دفرت ياو د امن   

دا؟يپ يڅنګه نه ک يي يانو ټول کورونه تالښي کړه خو چي ديکايل، امريوو سايت يچا چي د  



 

 

:مالعمر او پاکستان   
د دننه  ،د استخباراتو د  السپوڅي په نظر کتل  يو ره وخته مالعمر ته د پاکستان  او د ديانو له ډيکايامر

ن په  طالب مشا  چي مالعمر او نور درس  ي کو نين ،  په هغه وخت کي، دا تلقياستخبارايت کړۍ، مبرص
    الندي دي  يايت  لحاظ د پاکستاين مدرسې تر تاثيمذهبي او نظر

مر او دا په واض  ډول دا ادعا کول ، چي مالع  او پاکستان ع الحق د اکوړه خټک د دارالعلوم مشيموالنا سم
  يي  خپله او زاړه ملګريپړنه دا ښيي چي مالعمر يقت کي څي. په حق يد يهلته درس لوست ييواالنو يانډ
جرو ت د مساجدو په حيد روزګان وال  رسمي درس ي. مالعمر غ يلوست يڅکله په پاکستان کي درس نه ديه

د دښمن په )نه اخيل . لکه څرنګه چي ما په خپل کتاب يڅخه رسچ قت(ي)طر ازم  چي له صويف يد يکي لوست
وازي دوه يکا او پاکستان  په مالتړ( په وخت کي يچي مالعمر د شوروي رسه د جهاد ) د امر کيل،يکي لتالښ (

هغه او دوهم ځل  ،اول  چي د کوټي په روغتون کي د خپيل ټپي سرتګي درملنه وکړي يد ځلې پاکستان ته تليل
چي وسلې راټويل کړي يوالړ  يل سول دين پخپل منځي جګړو کي ښکيوخت کله چي مجاهد  

  ژاند.يت وپيپه رسم م يرژ يوادو څخه و چا چي نو يهدوو و له هغو يپه نړۍ کۍ  پاکستان 

ځ سازمانو ترمن و  او  مدين ټولنويپه دې وخت کي، د پاکستاين استخبارايت کړده يکله چي طالبان واک ته ورس
ي ملګري دونکينه اټکل کو يي وساته  او د ي ا هم مالعمر خپل ځان له اسالم اباده لي. خو بکي پراخې سوې ياړ

شبکو د  فونېيارغول او د ټليو ته ، د سړکانو به موسساتييبرخورد کاوه . مالعمر پاکستاين خ ييپه توګه 
ي ه چي د شاميل اتحاد پر وړاندي په جنګ کاجازه ورکړې و  يي، او اسالم اباد ته جوړولو اجازه ورکړې وه 

. وررسه کومک وکړي   



 
 

 

در ماته ين حيالد يجرنال مح . لکه پاکستاينايس مداخلې هغه څه وې چي مالعمر اکرثه وخت نه منلې يخو س
ري هڅې وکړې چي  مالعمر د بودا د مجسمې د نړولو او اسامه بن الدن ته د پناه ورکولو يموږ ډ يچل يوو

ل چي د ګيپخواين مش جرنال حم  يس ايا يو کي  د ايرسن ييکايپه امرمنع کړو  خو رارسه وې نه منل . څخه  
اته کړه يدګل زينوموړي پر مالعمر واک نه درلود. حم ل چييږي ،ماته وويژندل کيد طالبانو د پالر په نامه هم پ

ل سو. يو څکله ښه راغالست ونهيهار کي هچي د طالبانو د مخالف حزب اسالمي  د مالتړ له کبله ده ته په کند
اچا ظاهرشاه رسه استمدار موالنا فضل الرحمن غوښتل چي مالعمر د پخواين بياسالمي س کله چي د پاکستان وتيل

لوې يل چي ته ويل اول د اسالمي نظام لپاره کار نه پي، د طالبانو مش ورته ووکار ته اماده کړي    يو ځايد  
        ا خربي کوهيواد کي اسالمي نظام راوله بيل همطلب ته اول په خپ؟

: مالعمر او طالبان   

سو  و  ژمن پاته دهللا ته واک وسپاريلينا ، مالعمر  چي د کندهار په غونډه کي مالعبيد جبار عمري په و  

رادر مالب  دهللا او د هغه معاونيمالعبکارډولو له الري يسټ کي د خپل ږغ د ريم  کال ، مالعمر  په ک۹۰۰۲په 
ادوين يه د غړو د  نامه  پ يد طالبانو د شورا ييسټ کي يږل ، چي په دې کيات وليدل هدايچي په کوټه کي اوس

  يالندي کار کو  ياو ټول به د هغه تر  مش  يمش د يدهللا د امارت نو يل چي مالعبيرسه دا ورته وو

هللا ديالعبنيژدې ملګري په سرتګه کتل هغه په مر يکي هر مش ته د ډ نا، مالعمر په کوټهيبار عمري په ود ج
 يکو  ، د جبار عمري په خربه ، مالعمر فکرچي د امارت مشي په غاړه ولري  ييغوښتل  او  ير باور درلوديډ

. ويسيپر مخ  دهللا يمالعبکارونه   ير ييس چي ډ يکوال   يا له کبله اوس  ديد وړت دهللا يد مالعب چي  

ه شمول سانو پکمحدودو و څو ي، چا ته چي د  دېيرسونکي په توسط کوټي ته  استول کغام يو هغه پيسټې د يک
په  اشتوياوو م د درو څخه  د يغام رسونکيا، دغه پنيمعلوم  و . د جبار عمري په و  يدو ځايد مالعمر  د اوس



 په هر ، خوکړهغام رسونکي د شهرت د ښکاره کولو څخه ډډه و يدل ، جبار عمري د پيمنځ کي د مالعمر رسه ل
 يام رسونکغيد معلوماتو پر بنسټ پ ت ميليامن د  معتصم اغاجان رسه په مرکه او صورت د اوسني طالب غړي 

ر ) اوس د ځان د ساتني په خاط ) د مال عمر باجه (   زهللا و  چا چي د مالعمر د ښځي رسه خپلوي لرلهيمالعز
ه په ر کسان له ده څخيک کي ډيل ، په تحريماته وو يزو . د مالعمر  ير نژدې ديعقوب رسه ډي، د مال  يپټ د

و.  پټ  ساتيلره وخته يتر ډخرب مرګ  دي چي ويل دي د مش په خربه دمالعمر د دې ناراضه   

نه  يڅکله دي، مالعمر ه مالعمر ته راتيل به د کوټي د شورا په غوښتنه  يکغام رسونيد جبار عمري په خربه ، پ
به    يشورا کله چي به  د کوټي اتيلبه هغه وخت مالعمر ته ر  يغام رسونکيل ، پيو ، جبار عمري يراغوښت يد
 يم کال وروسته مالعمر د دو ۹۰۰۲د کړه چي د ييتا انورو غړو د يو مسالې په حلولو کي پاته راغله . د شورايد 

. يکړ  ينه دا خربي يم يرسه افهام و تفه  

کله چي د طالبانو نامتو  يم کال کي هغه وخت واستو ۹۰۰۲ سټ مو پهيو بل کيي واز يل، چي يجبار عمري وو
 يځا ېزي ورور منصور دادهللا )چي وروسته د مالدادهللاي قوماندان مال دادهللا په هلمند کي ووژل سو، او د ده م

ټ کي سيل چي په دې کي. جبار عمري وو لد وژلو په تور زنداين کړي و دوه طالبان د مال دادهللا سو(   يناست
ته  غام به منصور دادهللايدو غوښتنه وکړه ، خو دا معلومه نه ده چي پيانو د ژر تر ژره د ازاديعمر د بندمال 
غه . مالعمر د کوټې د مشانو رسه ه انو رسونه پرې کړليهغه دوه زنداند وي او که نه خو نوموړي  ديليرس

. د بندي کړ  لنډ وخت لپاره  پاکستان د يغام رسونکيکله چي پ يم ودرو يافهام وتفه سټو له الري يد ک وخت
غام يا خربي پغام رسونکي رسه مستقآم  دوه په دوه خپيل خربي کولې ، وروسته به ديپ ييبه  يسټو پر ځايک

ه.چي په دې مجالسو کي ما ته هم د ګډون اجازه نه و  ييرسونکي د کوټي شورا ته رسولې ، جبار عمري وا  

غام ي، خو د پبرابرول و او رسپناه  کايل  ۍ ،مر رسه د ده ساتنه کول،  ډوډل، چي زما رول مالعيجبار عمري وو
له  يرسونکي رسه تر مجلس وروسته ماته دا معلومه سوه چي د کوټي شورا د قطر د دفرت د دې لپاره  چ

ل يته ووچي د مالعمر نظر وپوښتي خو مالعمر ور  ييانو رسه خربي وکړي  رسه مخالفه ده او غوښتل يکايامر
د دې اقدام مالتړ کوي  يچي د  

ې ادعا خو د د يرول درلود رکم يډ ييت کي يرياتو په مديلبانو د عملنا، چي مالعمر د طايد جبار عمري په و
) مالعمر ب دي. خو په هر ترتاکرثه غړي وفات سوي دي  يقول له دې وجهي سخته ده چي د کوټي د شورايتصد

ره يه ډچي مالعمر ل ييوا يد کيليل (انديو )د مالعمر پخواين نيمطم ياو طالبان (په نامه کتاب  چي عبدالح
، يپاته سو  يکړو کي بوخت نه دياتو په پريوخته د  عمل  



 وګهپه ت وه روحاين مشيوازي د ي  يديل  دا فکر کوي چي نوموړ يونه چي ده اورغاميهغه پ مالعمر ييوا يد
. يرول ادا کو   

 
ره يو په ډ يي او پټ سو ي څخه ل يه وخته چي مالعمر د طالبانو له مش ل ، چي له کوميجبار عمري راته وو

 وازي بهي،  له خپلې جونګړې راويت يره سختيپه ډ يوري کي ديا(و .په سي)ترک دن څخه وتيل ينړ اندازه له دې 
ړي چي په ملر ځان تود ک ينستيکښ تاوي لپاره د کم وخت لپارهيژمي هغه هم هغه وخت کله چي د پ په   

 

څوک مو  چيښوول ير به په ارامه ږغېدو  او دروازې ته به مو بالښتان او واښه ايي کله به موږ خربي کولې ډچ
د رس په  ييږي په ساده توګه يادينه  ييني وکړه چي کورنۍ خو به ي. جبار عمري پوښتنه ځخربي وانه  ورې 

 ښورولو د نه جواب ورکړ



ل يوو په افسوس ورته  ، خو مالعمر رد کړ. بل وخت عمري ورته ز ورته وکړ يدو وړانديعقوب د ليده د مال  
 وي چي موږ نه يزويپ يل چي دا به  د خدايي ورته وو، مالعمر په جواب ک ينه سو تال  يڅ ځايچي موږ ه
 دلته و اوسو

توب يزوايره ګڼل چي په ولو او ډوډۍ برابرولو  ور اخوا بل کار نه و . مالعمر دا غو يجبار عمري ته د لوښو پر
د ځان لپاره خپله ډوډۍ پخول . ييبه ، او کله ناکله ډوډي وخوري او عبادت وکړي  کي   

اودس  دو چي د ملانځه لپاره به مو په پخلنځي کيينو وختو کي به موږ دوو هغه وخت رسه مخامخ کيپه ځ 
. هغه به  غوڅه کړې وهلړۍ  شونه يا فرماي هغه د غوښتنول ،يجبار عمري ووري خربي نه کولې ، ي، هغه ډکاوه 

غوښتل او  يياو نسوار به   منظم  ډول په رنګولپه  ييبه ره يږ يزو غوښتنه کوله چي خپله شناو يوازي د نکري
د کوربه  ل و ځيهغه  وري اولسوالۍ کي يپه س ل ،يجبار عمري وو. ښووليا ييپه خپله کښتنۍ شونډه کي به 

توب يوازيد  ، هغهسې ورکړې يپ ورته پاکستاين  ييودا لپاره کورنۍ د دوو ورونو رسه هغه وخت وکتل چي د س
.نه درلوده يرسه م  

 يس يب ي  يباست خربې کولې ، په پخلنځي کي به  نوموړ يلو او سيرسه  د نړۍ پر مسا يري سختيمالعمر په ډ
ه کله ه کلو د دري خپروين اورېدې ،هغه بيده ، الکن جبار عمري اشنا راډيپښتو خپروين  په منظم ډول اور

ل چي يم کال کي وځپل سوه مالعمر جبار ته وو۹۰۰۰دنه په يپاڅخربونو ته عکس العمل ښود.کله چي د عربو 
ن يس يدا به عريب نړۍ لپاره سرت ناور  

انو لخوا په يڅوک چي د پاکستانولو هم خاص غربګون ونه ښود.  يدهللا پر نيناستي مالعب يهغه به د خپل ځا
په کومه ورځ چي اسامه بن الدن په زندان کي وفات سو .  م کال کي ۹۰۰۰سو او په ول يکي ون م کال۹۰۰۲

ي   ويل د ده نوم تکرارو  يل ، دو يده  مالعمر وويو په توجه رسه اوريکا ږغ راډيووژل سو ، جبار عمري د امر
ه کړ، هغک يوررسه رش ، کله چي جبار عمري د اسامه بن الدن د مرګ خرب يديپه دري نه پوه يويل چي د

  . کس نه و لکه مطلوب بن الدن يژندل سو ير پيوالو ته ډيڅخه نړ ۲/۰۰. مال عمر د  ليڅ ونه ويه

غه د ، ه م يسياو ورته تسل يکا ته ځان کمزور يچي ده نه غوښتل چي امر  سايتو  هغه په دې خاطر بن الدن 
ر نه درلود ، څ باو ير محاکمو هکوليهغه پر سک حل ولټوي .يپلوماټيو ډيدې مسلې ته  يوخت غوښتنه کول چ

.م کړي ييس چي په هره خوا کي  انصاف قا يوازي اسالمي محاکم کوال ي چي  ييل يو او  

کړي  په اړه بحث نه وکړيد پر يمياو د هغه د تسل څکله د بن الدن ينا، هغه هيي  په ود جبار عمر   



پر    د اسالم  په اړه يهغو  د ييوازي يدي، که کله هم هغه د جبار عمري په مخ کي  القاعده په اړه خربي کړي 
.  درلوديتوپ ييدو رسه به يزو مذهبي عقايد افغان دود يچ اعرتاض کاوه  ييبه اتويوهايب نظرهغه   

  انو د قران ټکي په ټکي ژباړه باندي اعرتاض کاو يهغه به  د وهاب

ري ، جبار عم يړ کړ ، چي هغه نه دږي ، تا له هغه څخه انسان جويي اوسي چ يږې چي خدايي ته پوهي که چ
اد کړ.يد مال عمر وضاحت په   

اتونکي ته . هغه به خپل سف او نور مذهبي  کتابونو په لوستلو کي ډوب و يمالعمر به اکرثه وخت  د قران رش
خپل  ، جبار عمري د اتونه لوستليف ايل چي دا ماته خوشحايل رابښي ، هغه به جبار عمري ته د قران رشيو

. په ل ثونه نور څه نه مطالعه کو يله قران او حديل هغه بي. جبار عمري وو زمن و ير اغيڅخه ډ  يله تقوامش 
ه په دې حالت . هغه بوه حالت ناست و يالو او فکرو کي  په پټو سرتګو په يساعتو ساعتو به هغه په ژورو  خ

کوم چي هغه دي په هغه وخت په  کړل   فکر نه ير خوشحاله و . هغه د حکومت رسه رسه هر څه هيکي ډ
 يس ارمانجن و .

خت به د و  . هغه شمع  چي اکرثه يناست د واله ته يد دل چي مالعمرپه پټو سرتګو يوه غرمه جبار عمري ولي 
عمري   ، جباراو ملونځ قضا نه کړي  يد يده سو ي، وډار سوم چي مالعمر بمړه سوې وه  ده يبل عبادت پر وخت 

.کړي . مالعمر د مزاحمت له کبله په قهر سو  ييښ يچي و  يوښورو  يي او په څنګل يږغ وکړ   

ا م والهيل ، انډيوو ييخو کله چي جبار عمري ډوډۍ راوړه ، مالعمر له هغه څخه بخښنه وغوښته  او ورته  
ه او ق کي فکر کيپه تخل يده د خدا يل چي، مالعمر ورته وووم  ر ژور فکر کي تليليوبخښه  ، زه په ډ  

دل . هغه به د يه اوروروست ييا به يفون کي ثبتول او بيليا ټياتونه په زاړه نوکيمر قراين اوختونه به مالع نييځ
لو څخه ډډه کول ، و يفوين متاس نيلي. مالعمر به د ټنه درلود ييچي سم کارډ به  يستيفون څخه کار اخيليدايس ټ

ف ين رشرسه رسه چي ده به اکرثه وختونه د قرا ل چي هغه نه غوښتل چي معلوم يس   د دېيجبار عمري ماته وو
. ربي کولې خو عام وختو کي به مو به پښتو خل وکړ يلو هم پيعريب و پخواين  يياتونه لوستل زما رسه  يا 

 ج چي د هللاهغه څوک قت کي يز طري، په محيل دودو  ديليعمري په دې باور و چي هغه د ولې درجې ته رس
دا  جبار عمري ويل چي هغه هڅه کول چي غامونه ترالسه کوي.ياو د هغه څخه پ تړاو لريرسه خاص روحاين 

ا، د جبار عمري په وين الهامات وليکي خو هغه ماته وويل چي هغه خاص دي او اسانه نه دي چي وليکل يس .
نساين دايس معلوميدل چي هغه يوه نوې ژبه اخرتاع کړې وه  چي ژباړل يي ډير ګران و )مالعمر خپله يي په ا

 ژبه ژباړلو ته عاجز  و ( 



څخه دمخه بل چا به ليکل او ده به امضا کول ، جبار عمري وويل هغه په دغه ژبه څلور کوچني  ۲/۰۰د 
. کتابچې ډکې کړې  چي  عمري به يي  د مرګ وروسته د مالعمر زوي ته سپاري چي نړۍ ته يي وښايي  

 

  
نده:يا  
چي  ليوو يياو استفراق رشوع سو او جبار عمري ته  يغ سو د ټوخل کي ، مالعمر نارو يم کال په پ۹۰۰۲د 

 خورفع يس  په  ييکمزوري چي د ده د خوښي خواړه ږي .جبار عمري هغه ته ښوراو جوړه کړه يهغه نه رغ
،  دل چي نور له دې نړۍ څخه  د رخصت په درشل کي ويدايس معلوم يي. جبار عمري وانه سول  يهغه خوړال 

به  يچي د يلينا، استاذ ورته ويخو هغه ډډه وکړه. د زړګي په وري و ډاکټر ته د تګ ضد وکړ کله چي جبار عم
د موټر له الري پاکستان ته بوزي خو هغه انکار وکړ يي  

. ړۍ څخه د ابد لپاره جال سو مه مالعمر له دې ن ۹۲م په ۹۰۰۲ل يد اپر  

به کړه دايس څه تجر  وچو مځکو   افغانستان يب، د جنو وه ، توده ورځ  ل چي په هغه ورځيجبار عمري ماته وو
  لۍ ږغونه دي يان ، ما فکر وکړ چي د سديل د ږلۍ طوفينه و ل ييڅکله يچي ه

 ويتړاو خرب ورکړ چي د  په  نشاتو د دې ورځي ييکايامرل يم د اپر۹۲پر خو وروسته ماته معلومه سوه چي 
طوفان متاثره  ايت الوتکييڅخه ز ۲۰والړي له  دان کييم ييبې ساري د ږلۍ د طوفان له کبله د کندهار په هوا

ايت الوتکي  والړي وې يڅخه ز يياميي چي د غونډ د ني او ږلۍ هم هلته وسوه چ  خرايب کړې او  

ړ و نامعلوم قرب کي ښخ کيپه له کفنه يبني په شپه جبار عمري د دوو نورو کسانو په مرسته يد مړ  

، که ستل راو  ييعقوب يمال  ياو د مالعمر ناسکه ورور عبداملنان او زو  يالړ ا وروسته جبار عمري کوټي ته و يب
ړاندي د ثبوت لپاره و ييعقوب ته يو کي خوندي کړ  تر څو يډي  په ويدو بهيڅه هم جبار عمري د ده د ښخ

  نييوو ييعقوب ضد وکړ چي قرب خالص کړي او په خپلو سرتګو يمال  يخو د مالعمر مش زو کړي 



و چا په يورځي وروسته مو قرب د  ۰۲، عقوب احساسايت سو يدو مال ياو جسد ته ورس ينديو قرب وککله چي م
د مو د ډډه وکړه( او جس څخه څرګندوين د معلوماتو هغه شخص نوم او د ا خالص کړ )جبار عمري د يغوښتنه ب

.ا مو ښخ کړيښود او بيلرګي په تابوت کي ک  

غام يپ ييه لپاره ب يد چي د دو يانو کي  تالښي وکړه په دې اميالعمر په شعقوب او عبداملنان د ميجبار عمري ، 
ات يڅ  هدايه ک لپاره يل او تحريا د خپل فاميت يدا نه کړ، مالعمر ترشا وصيپ  يي څ يشيوي خو ه يښيپرې ا

  يښينه و پرې ا

. وي انو ته ورسني خرب طالب مش يترڅو د مالعمر د مړ يدو وروسته جبار عمري پاکستان ته والړ يد ښخ
ي د جبار اتو مسول ، لس لوړپوړي طالب مشان راټول کړل چيک د عمليمالاخرتمحمد منصور د طالبانو د تحر

ني يعمري رسه وو  

ل چي ي. مشانو ورته وو کړل يت يو ځايدوو څنګه  دوولس کاله  يل چي دو يورته وو  ل رسهيهغه په تفص 
البانو وس کن و. مالعمر د طيجواب ما جبار عمريد يل خو ياړه څه و ناستي په يسرت مش د خپل ځا يکه د دو 

 ييڅلور عاملان چي په غونډه کي  . وي يناست يا چي څوک دي د ده ځاييل ينه دي و څ يشينده په اړه هيد ا
ايت يد عمل وکړه چي مالاخرت محمد منصور دي ييکړه ياو پرګډون درلود  څو ساعته په خپلو کي مشورې کولې 

شي خو علامو پريکړه وکړه چي د مالعمر د مړيني او د منصور د م ،ث خپل کار ته ادامه ورکړي ي په حمش
رلوده ،خرب دي پټ وساتل يس ، ويل چي امريکا د فوځ د وتلو اعالن کړي  و  دوي د امريکا د ماتيدو ژر هيله د  

س کي کا د فوځ مورال بيا لوړ يس، په مجل،علام ډاريدل چي د مالعمر د مړيني په اوريدلو رسه به يي د امري  
ه اخره کي ټول کسان په دې پريکړه خوښ نه ول او د مشتابه څخه يي د رشتيا او خلوص غوښتنه وکړه خو پ

علامو د دوي رسه موافق نه سول  او زياته يي کړه چي د مالعمر د مړيني په اوريدو رسه به ژوري شخړي 
دو سبب به وګرځي راپورته يس او د تحريک د پاشل کي  

 



 
لو په اړه او د طالبانو ګروپونو به د مشتابه د پټولو او چل کو   يان کي اوازو ګردش کو يد دوو کلو په جر
مش د وژلو تور پوري کاوه  يوه ګروپ خو پر اخرت منصور باندي د لو ي، اعرتاض کاوه   

  يد يو اعالن کړه چي دوه کاله دمخه وفات سنه يم کال په دويب کي افغاين استخباراتو د ده مړ۹۰۰۲باالخره د 

ښمني ورو غړو دو او د ن ره کي راغيلياخرتمنصور د شک په دا،د کړي ييطالبان مجبوره سول چي دا خرب تا
خوا په ډرون ل ييکايهغه وخت له منځه والړې کله چي اخرت محمد منصور د امر . بدګاميندا سوې وه يوررسه پ
ستې ي د واک واګې په الس کي واخبت هللاياو مال ه يديقتل ورس  

 يس له دې کبله د يدايچي ک ږي يي معلومي زګاره او د حرص څخه ليبت هللا هم پرهيلکه مالعمر مال ه
پر ده رسه راټول يسطالبان او  سبب ک د اتحاديتحر  

د  خل کيخو په دا يد يکي مړ سو  نوه روغتو يل چي هغه د کراچي په يت ميل خلګو ته دا ويکه څه هم  امن
  کو ښودلو هڅي کولې يد اړ يياو د عمري رسه نوموړي شتون په زابل کي 

ر  په زابل عمړ چي مال دا راپور ورک په اټکيل  ډول کويټيپول ز او ميارک ټايويو لکه نيکي رسن کال م۹۰۰۲په 
ني چي ارشف غ نا،يت  ميل د لوړپوړي مامور په ويقومي مش عطاجان  او امند زابل  . يد يت کي مړ سو يوال 

ه يه ترکاو پ يسې لپاره جبار عمري راوغواړ يکژوند د ل چي د مالعمر د ياو محيل استخباراتو ته دا وو عطاجان 
ي ي و ، چ وختي ال کوټي ته تليل  ي، خو د مالعمر ساتونک يز  ورته وکړ يوړاند يا سعودي کي د باامنه ځاي

ادي ، چي  ع زابل ته راستون سو وروسته ، جبار عمري  څه وخت و  يز ورته  کړ يطالبانو د کور وړاند چي
کي دوه  د جبارعمري په موټر ييل چي د ګزمې پر وخت يسو ماته وويل ، د زابل پوليهغه وو ، ل کړييژوند پ

عمري دا  جبار رب نه و په زندان کي ت خيد عمري په اصل يدو   حال دا چي  ،کړ  ييدا کړل او بندي يتوپکان پ
روسته ، خو و ز به مني يوړاند يت ښکاره کوي او د ارشف غني د باامنه ځايبه خپل اصل يچي د کړه وکړهيپر



ت ميل په يمند ا ، چي نن سبا هغهز  له منځه والړ ، جبارعمري په الوتکه کي کابل ته واستول سو يا هغه وړانديب
ږييزندان کي ساتل ک  

 

 
 

 

 



  له :يپا

دو يدو څخه  وروسته  د طالبانو د راټولينو د حکومت د رانسکورږو ، مالعمر د طالبايڅومره چي موږ پوه
 يي ياکولو سپارښتنه کړېده او پر ځ )وژلو، ربړولو( وميد خلګو پر وړاندي د جرا يي، او نه  کړېده هڅه نه 

  .کا په ګټه متام سوي، چي دا اقدام هم د طالبانو او هم د امر ي کړي ځان له دې  مادي نړۍ څخه ل
يس يالانو پيکاي،او د امر يستيدو  لپاره کار واخيو موټي کيک د يت وپرک تحريد هغه څخه د تطالبانو 

وه سنګر کي  په ګډه کار کوي يپه  دلوري تر اخره دا څرګندول  چي  مالعمر او بن الدنيل  

ده نه   چيپه يس تړل  ييا دايس کارونه ي يت  دواړو خواو دايس کارو يا اهميالعمر ارزښت ب ، د ميپه دې ترت
  وه کړي 

و ټولنو کي يکل جنويب يس په يال ت په توګه ځان وښود چي کو يزګاره شخصيو پرهيلپاره د  سرت مش د طالبانو
  داکړي يا رونق پيب

ات يهدا ييانو ته يوغامو له الري او خپلو پليهغه په روحاين توګه د غورځنګ مشي کوله ،د خپل د اخرت د پ
،  مالتړ وکړي کول چي د هدف  

ه سرتګه کتل ن پيني غړو خپل مشتابه ته د دوه مخي او خايدونکې توګه ځياتيک کي په زيد طالبانو په تحر
 کورنۍ کي د  يياميزي په نيمي لس۲۰د   ييا او صداقت  وښود له کبله چي يڅلتيخو مالعمر خپله هغه  سپ
    و  يد خلګو مالتړ ترالسه کړ جګړو په وخت کي  

) متحد ايالتونو په اند چي مال عمر په فعال ډول د خپلو رستي و رهربي کوله او د نوموړي د القاعده رسه د  
س هم چي په افغانستان کي جګړه او کړي  اوړېيپ ادعاهغه  خپل چې اعالناوه  په دې خاطرهم  تړاو همکارۍ 

  . وه  دونو له کبله يکا د بريپر امر 

د کسات خه د خپلو اهدافو د السته راوړلو لپاره او پاکستان څ حال کي ،افغان حکومت هم غوښتل چي  نيپه ع
،  ير جال ديه دې څخه ډ، خو حقيقت ليږدې وفادار ښوو يپاکستان ته نمالعمر   ييپه خاطر  ستلوياخ  

ته په ساده  لويچلو مسايه وړاندي يس څوک چي د افغانستان پد د خربداري په توګيسه  هغو ته بايد مالعمر ک
  توګه ګوري 

پ  و ،اغي ګرو ي چيليطالبان د نړۍ تر ټولو پره وخته يک په لو برخه کي د ابهام له کبله له ډيد تحر  



و ايل سول اي، که  مذاکرات برز پر رس دي يدونه  د ميزو د سولې اميو دوو لسي ، د اول ځل لپاره د تاوس
وي ر مهم  يبه ډ سو  د ښکاره کوليل وکړ  د دايس پټو کيپه وتلو پکان يامر         

    

  : قتيطالبان او طر

 

 



 

 

  د واک انتقال :

ي عبدالحي النديني پياګراف د )مالمحمدعمر، طالبان او افغانستان ( کتاب څخه رااخيستل سوي دي ليکوال ي
خه مطمني څوک چي تر ډيره وخته د طالبانو د رژيم غړي و او د رژيم په وخت کي د مالعمر د وياندويانو څ

تل سوي پياګراف د جبارعمري لخوا تاييد سو څوک چي په دې غونډه کي موجود و.و . اخيس  

و منصور د شيخ عبدالحکيم د مالمنصور الس واخيستي او د بيعت  په خاطر يي خپل الس پر کښيښووي ، خ
یډير فشار له کبله په خولو کي لوند خيشت سو  او خپل الس يي شيخ ته نه ورکو   

او زه دي  يي يي ته زما امل چيوو يياو ورته  يوررسه وکړ  ييعت ياو ب يو يره د ده الس ونخ په زو يا شي. چي ب
 يږ امل  چي ته زمويوو ييورته  ښوول اويخانو هم السونه د ده پر الس کښي. چي ورسته درې نورو شقبلوم 
وررسه وکړ  ييعت يکړ او بالس ور مچ  ييرو احساساتو کي ياو په ډ يو يوم ذاکر د ده الس ونيا عبدالقي. او بيي
عت ينو بي. له هغه وروسته د کور څښنت او نور حارضعت وکړ يپه خپلو السونو وررسه بخان حقاين ي ا امي. ب



ل يته ووخ  وجه وپوښتل هغه ور ي، کله چي شورنه کړ  مالمنصور ته  السخپل ( يمالمنان )د مالعمر اخښوکړ .
شو چي  وم ذاکر هغه ته جدييد معلوم يس . په دې رسه عبدالقيباب هم ياو د مش نات  يثيح چي زموږ کورين

عت وکړ يعت وکړه .هغه و چي مالعبداملنان هم بي، دې خربو کي کار مه لره او ب يي يته کش سړ   

کورنۍ به  ل چي تاته به مناسب خدمات دروسپاري ستايسيخانو عبداملنان ته وويشعته وروسته يد هغه له ب
ه  د مش ست چي تر مناسبو حاالتو بي. وروسته علامو له ټول مجلسه عهد واخږدې ينه پرڅکه شاته يامارت ه

او دا خرب به له دې مجلسه نه وځيد وفات خرب تش راز وي ترڅو چي حاالت نورمال يس   

 

  

  


