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 ډالۍ

سپېڅيل، منيل او ویاړيل یون هر یوه سپېڅيل الروي  د د مرحوم امیراملؤمنین  -

 ته!

غریب او حیرانکن شهکارونه  و هغو ته؛ چې د قربانۍ، فداکارۍ او اېثار عجیب  -

 ته! ستوري، د استشهاد د اسامن هر یوه يې پرېښودل. هو

غازي؛  د ممرب خوږ ژيب داعي، د سنګر زړور زمري او د دوو جهادونو ویاړمن  -

  ته!استاد یارس

ورور ته مې؛ هغه چې د فکري بې الریو په را لوتې توفاين زمانه کې یې سپېڅلی   -

اسالمي فکر را کړ. د اسالمي فکر د مبارزې الر یې را وښوده...هو؛ اروا ښاد 

 !ډاکټر...صاحب ته

 

 (آصف ژمن)

 

 

 

 

 

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 
 لړليک

 ا..............................................................................:...منريد زګ هر

 ........................... ب...........................:!نیراملؤمنیام ېړۍپ ېشتمیووی د

 ج...............................................................................:ېخرب  ېخپل

 ٨..............................................................................:پرکىڅ ىړ لوم

 امیراملؤمنینهد ژوند لیک، د امارت تأسیس او دمال محمد عمر مجا نیراملؤمنیامد  

 ٨..........................................................................................:لقب

 ٨..............................................................................:نشأت او هړ زوک

 ٠ ...........................................................................:زده کړه او تعلیم

 ٩.......................................................................................:کورنۍ

 ۴..............................................................................:جهاد او مبارزه

 ٨٢.................................په وړاندې پاڅون او د اسالمي امارت تأسیس:فساد  د

 ۴۴.................................................:د تحریک پيل د مال محمد عمر په ژبه

 ۴۱....:لکو  ورامیراملؤمنین لقب  مال محمد عمر ته دسرته غونډه او د دیني عاملانو 

 ۰۲..............................................:شخصیت مال محمد عمر مجاهد قیاديد 

 ۰۲.............................................:اهتاممنړیوالو اسالمي قضایاو په اړه يې د 

 ۰۲..............................................................................:شخيص ژوند

 ۰۲..................................................................:طبیعت او شخيص مزاج

 ۲۲...............................................................له امریکايي یرغل وروسته:

 ۲۴.....................دویم څپرکی:.........................................................

 ٩۴.............................................تاثرات  او وفات هللا رحمه نیراملؤمنیام د

 ۲۲...............................:توفا هللا رحمه مال محمد عمر مجاهد نیراملؤمنیام د

د وفات د اعالن په اړه د اسالمي د عالیقدر امیراملؤمنین مال محمد عمر مجاهد 

          ۲۲........امارت د رهربي شوری او د مرحوم د کورنۍ اعالمیه:.........................

 ۴۴د مال محمد عمر مجاهد د وروستیو کلونو د اوسیدا د ځای انځورونه:..............

 ۴۲..............................................:انده لهامیراملؤمنین د یو څو نامتو څېرو 

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 

 ۱۴..........................................!:یدلڅېپا را یوا نه عمرمجاهد محمد مال که

 ۱۲...............................................................:ړوک رحلت غازي اتل هغه

 ۱۲..................................................:ځور  رحلت د عمر میدر د مه؛۴ ثور د

 ۲۰...................................................:ړورک السه له عمر بل امت مه؛۴ثور د

 ۲۱...........................................:ېک تیشخص په هغه د نهیلور الهي نجات د

 ۲۰................................................................................:ریام وقاره با

 ۲۲..........................................................:وارث عظمتونو د نیراملؤمنیام

 ۱۴..................................................................:و مږ شپ نویراشد د عمر؛

 ۱۰....................................................:و عامل یلو  او کل استاذ صاحب مال

 ۱۱.................................................................:ناجي ميل او محسن سرت

 ۲۴.................................................................:مجاهد ملر ـ مجاهد عمر

 ۲۱.................................................................:.اتل ېړۍپ ېشتمیووی د

 ۴۲۴.....................................................:ړک بدل ېي خیتار ېچ افغان هغه

 ۴۲۲........................................................:نشته اوس ېچ ادی په چا هغه د

 ۴۲۱..............................................................:!تهد مجاه مال محمد عمر

 ۴۲۱............................................................................:یپرکڅ میدر

 ۴۲۱........................................................................:ېخاطر  او ېمرک

 ۴۲۱د مرکه:......................رسه د امیراملؤمنین مال محمد عمر مجاهله امریکا غږ 

 ۴۴۴...................................................................مرکه:د تیسیر العلوين 

       ۴۴۲...........................:وسط ورځپاڼې رسه د ذبیح هللا مجاهد مرکهله الرشق اال

 ۴۰۱.............:ېخاطر  وڅ ژوند د زما هړ ا په مال محمد عمر مجاهد نیراملؤمنیامد 

 ۴۲۲..................................................یزو  امام پخواين د املقدس تیب د

 ٨۴۴...........................................ېي ېخاطر  ېجالب وڅ او صاحب مال شـرم

 ٨۴۲...............................خاطره /و مجدد ېړۍپ ېخپل د نیراملؤمنیام مرحوم

 ۴۴۲...................................................................................:خاطره

 ٨۱۲...............................خاطره:....................................................

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 
 ۴۱۴......................مال محمد عمر والړ، خو...:.......................................

 ٨۱۲.........................:لرم احرتام رډې لهځ سل کرزي تر ته عمر مال: لټکرس مک

 ٨۱۴...........................................................................:یپرکڅ لورمڅ

 ٨۱۴.................................:فرمانونه ېينځ او ېناو یو هللا رحمه مننيؤ امريامل د

 ۴۱۴................................................:ویناوې څو هللا رحمه مننيؤ ملامريا د

 ۴۱۲....................رحمه هللا ځینې فرمانونه:.........................د امیراملؤمنین 

 ٨۲۰.............................................................:اوس هم وحتي ده چې...

 ٨۲۲................................................:!همال محمد عمر مجاهد امان په هللا د

 ٨۲۱..................................................................................:ماخذونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 

 ...هر ګز منريد

 هر ګز منیرد انکه دلش زنده شد بعشق

 بر جریده عامل دوام ما ثبت است

نړۍ فاين او هغه څه چې ورکې موجود دي؛ ټول په فنا محکوم دي. انساااانا  

دی، که دی په خپل ژوند  راااادې فاين نړۍ یو فنا کېدونکی عنصاا هم چې د

کې هر څومره اوږدې هیلې او ارمااانونااه ولري؛ میر بیااا هم وه و یوه ور  

وربااندې راي  چې نیمیړې پاتې او دی ور څهه فنا شاااوی وي. تر او اااه 

ري ژوند اااپورې د مههلفو  ویو ال وسابه انسانا  نړۍ ته راغيل او د خپل بش

بیا  ک ل لوړو پوړیو ته ر اااېدو اوپه مههلفو مراولو او مههلفو برخو کې د 

ا د نا  به د دې فاين دنیافنا شاوي دي. مون  مسل نا  په دې باور لرو چې انس

لنډ ژوند په اړه په یوې بلې ابدي نړۍ کې پوښهل کی ي او هلهه به د خپلو ښو 

او بدو کړو په اړه  اوال يوا  ترې کی ي. تر او ه پورې نړۍ ته ډېر انسانا  

ېر بېرته فنا شااوي دي، په دې کې مههلش شااهصاایهونه دي چې د راغيل او ډ

ژوند په یوه خاصاه مروله کې یې د انسانی  خدم ، د هغوی د هدای  او د 

 هغوی د هو اااینې لپاره کار کړی وي، او په دې الره کې يې ډېرې  ااهونزې

 ګاليل وي.

رام هغوی خپل يا  په زوم  کړی، خو د نورو انسااانانو ژوند یې هو ااا او ا 

کړی وي. دغه ډول کسا  د انسانانو په منځ کې تاریخ جوړونک  شهصیهونه 

ظاهري فنا کېدو ورو هه یې هم د ژوند دایم  او تاریه   لاهدي، چې د دوی 

کار نامې تلپاتې وي. په معارص دور کې د دغو شهصیهونو له جملې څهه یو 

  کار نامو رسه هم  مال محماد عمر مااهد رومه   دی چې په خپلو تاریه
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یې د افغانساها  د تاریخ په یوه وسااپ پړاو کې ترارز وکړ، د  ههو زومهونو 

نیو په ورکولو رسه یې د ډېرو يورېدلو ژوند هو ا، د بااپه ګاللو او بې  ارو قر 

پاره یع  د انفاذ لشاااارجهادي ارمانونو د تحقق او په افغانسها  کې د ا الم  

 تاریخ  ازه خدمهونه وکړل.

رتم ورور آصش صاوب زوم  ګاللی او د دغه تاریه  شهصی  په اړه مح

یې له لیکل شاویو مقالو څهه يینې دا ې لیکنې په ترالپ الندې ټولیه کې 

را ټولې کړي چې د  مال محماد عمر مماااهدد د جهادي،  ااایاټ او ټولنیز 

 ژوند بېال بېلې برخې یې اوهواء کړې.

ه ڼه د خپلو تاریه  اتالنو کارنامې پدا یو  اارت مساا لی  دی چې لیکوال ورو 

خې نکو نساالونو د تنویر لپاره یې د تاریخ د یوې بر و لیکنو کې ثر  او د راتلو 

دي کړي، يکه راتلونک  نسلونه به بیا د همدې لیکنو له مهې د ناپه توګه خو 

 خپلو اتالنو په مواقفو ویاړي او په هغه به قضاوت کوي.

 هیلهآصف ورور ته د ال بریاوو په 

 والسالم

 عبدالرحیم ثاقب

 ش هـ ۴۲/۲۲/۴۲۲۲
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 د یوویشتمې پېړۍ امیراملؤمنین!

يینې ياای د مرووم امیراؤ منین د کرام  خېې واورم. دا  اااړی یقیناو   

زولی و. د ده تر ټولو  رت کرام  ماته دا بریښ ؛ چې دی نااتعالی په کرامهونو 

ې کوم، چ ناااااهیو  اارت امهحا  ته ټګنش شااو. زه دلهه د ډار خېې ته اشاااره 

ګوندې دا اې مووو  یې پر اوږو بار کړه، چې نور څو  یې له ډاره نه   

باارولی. زه بال څاه وایم. دا جهااد په ډېرو عایرو امهحاناتو کې روا  دی. یو 

حاا  پکې دا دی؛ چې لاه علم  او فکري  اااویو ټګد او د خدای ملنش امه

انساا  به دې پر پاکساها  ور وتپ ، يا  به پرې د جهاد له مکلفیهه خالصوي 

یا به دې پر همدې دلیل د ا الم له دایرې وباټ. مرووم امیراؤ منین رسه له 

د خپل  دې چې د روا  جهاد له عمقه خې و، له غوښاااهنو یې هم خې و، خو

دین  مکلفی  اداء، د خپل تاریه  برم  اااتنې او د جهاد ا ااهقالل دې ته اړ 

کړ، چې دی لاه خپال کوره لرې، لاه زورورو یاارانو جال، لاه   تعالی پرته د 

ا رابو نړۍ کې بې ارسې او له ټولې بې عاطفې نړۍ رسه په جیړه کې د خپل 

 وطن یوه خړه تپه غوره کړي.

ه ت ي، ډاکټرا  ورته واي ،  ااها معالاه دلهه نه کی ي، مرووم چې کله مریضاای

ه. دد هېواد د اطرايف طراب  له زوره وتې یضااا  باید له هېواده وويې،  ها مر

دښمنه يا  پټوي، چې دین  مکلفی  او  لااااهدلهه نو ماروری  تصور کړئ. 

تاریه  برم و اا.. د خپل هېواد په یوه لرې پرته  یمه کې پاتې کی ي، چې 

 دغه ماروریهونه یې پر بلېورک  ا ااهقالل یې  ااوال الندې رانه  ، همد 

ته ور برابروي. تصااور کړئخ خو دی له مرګه نه تښااه . پر مرګ یې  ګالر مر 

ای   دی، خو پر دا ااې مرګ، چې باید له شااایرو پا  وي. مرګ ته په رڼو 
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ږ و ارتګو ور مهامخ کی ي. مرګ رسه یې  ال کړې، خپله ور دروم . دلهه م

ول. که دی له وېرې  ناهچې د ده پټېده د دښمن له وېرې  دا هم معلومولی شو،

 هم مرګ دی او د مرمۍپټېد، نو باید د عالج لپاره له هېواده وتی وی، يکه دا 

مرګه  اه  يکه دی، چې په تدری  ور روا  دی، په خپلو  رتګو یې  لااااه

 وین خ د مرمۍ په څېر یې ناڅاپه او پرېکنده نه وژين.

اوپ نو دا را رسه تصاااور کړئ، چې یو  اااړی له مرګه نه وېری ي، خو د نړۍ 

مهې ته ډپ شاوي خړ پړ طالرا  یې  رتګو کې غړی ي. د غړمرېدو  ېال  

مهې تااه یې ډپ اچولی. دا ګردو وهيل خلاک تااریخ لري او را تلونکی هم 

 لري. هسې نه څو  مخ ور واړوي، چې هغه مو بنسټیر وخ

کرام  و، چې یو رسشاره انسا  د خپل دین، ولس او ورک    خ همدغه  رت

 ې ایساااروي. دد تاریخ لپاره يا  د یوې  اااده وړې خونې څلورو دېوالونو ک

دی. څه وخ  به د دښاامن مووااو  ږامی ي  څه  ناااااهراوتلو وخ  معلوم 

وخا  باه دی د خپل وطن ازاده هوا تنفس کوي  دا نه معلومی ي، خو دا ور 

د کومې موواو  لپاره د دښامن له مرمۍ يا   اا.، یوه بله  معلومی ي، چې

بال یې له دې مووااو  تروړي. دی د خپل فردي مکلفی  پر بنسااد د ک وين 

واقعیا  دا جې من . کاار یې پاتې دی، خو دی باید جې ومن . دی باید الړ 

 . هو؛ که له هېواده بهر چېرته ي ، نو د انسااااين عقل دایره ده، ممکن څه 

ج یې و ، خو که له هېواده بهر ولیدل    له هېواده بهر ونیول    له عال 

 هېواده بهر ومري  بیا 

دی نو د خپال دین  مکلفیا  لپااره، د تاریه  برم د  ااااتنې لپاره او د خپل 

واي خ نه يم، هګڅ يای ته نه يم. ده خو د  رتو « نه»ورک  د ا هقالل لپاره، 
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 ا و دهه مهیلا  اار بهنیه کړه، خو یقین مشرا ت مقاصدو لپاره پراخه نړۍ پر يا 

 چې   تعالی به په خپلو پراخو نعمهونو نازولی ويخ ا  شاء 

د ا الم  نړۍ په جهادي مشاربو کې دومره مقرولی  هم د ده خدای ور کړی 

کرام  دی. زه کله يګنو خلکو ته ویرا  شااام. ده رسه جنیېدو مهالفین، د 

خ په تاری ن رسه والړ مهالفین، چې کله د ا ااهقالل اوده پر وااد بهرين دښاام

ه د وینا جالل ته واوړي، د مال صااااوب له بېلیې پرته یې بل څو  خولې ړ ا

ته نه وري . رس  پارلی مهالش یې کله دې ته مارور  ، چې په واز کوم  

 د ده په نوم خپل مهالش وننیوي.

و اایامهه، ناق م تراکه ووای ودې اارې اوږدې مایر کې به تر ډېااهاد په مسااد ج

د ده نوم د  پېڅلو مسل نانو د تروم وړ وي. د ا الم   ا ه وياالغه به ناهم مر

نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټوکېدو او را ټوکېدونک  ورکهونه به په یو ډول د ده 

منهرار وي. د جهاد په با  کې د ده مقرولی  دا ااې را بریښاا ، لکه د علم په 

و عل و مقرولی ، چې له  اااوونو کلونو را هیساااې يې با  کې زموږ د  ااالف

 کهابونه زموږ د ام  د تعلیم  نصابونو  رتې برخې ديخ

کر او دې ته ورته بال نور کهابونه د مرووم ف« د یوویشهمې پېړۍ امیراؤ منین»

نه   را نغاړلی. که وخ  راغی، د تاریخ او  یا   څېړونک  به پرې په بېال 

 رې او پراخې څګړنې او شننې کوي.بېرلو مرولو کې ژو 

د  رتې قربانۍ بدلې یو   جل جالله ورکولی  .  رومه   د مال صااوب

د ده د اع لو مکاافاات د الفااظو له دایرې وتې خېه ده.   تعالی دې بدلې 

 ورکړي. امینخ

 لطف هللا خیرخوا

 هـ ق ۰۴/۲۱/۴۴۴۲

 پېښور، خالص بابا کمپ
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 خپلې خربې

له څو وريو را هیسې مې یې په ر نیو کې د وفات خې اورېده. ملیرو یې په 

ه شااېره پهکله چوپهیا غوره کړې وه. د ملیرو چوپهیا یې اندېښاامن کړم. شااېره 

مې وريې د ۰۱م کال د جوالی ۵۱۰۲تعقیرول. د  ناهمې انټرنېټ  خېي  ایټو 

ه وفات اعالمیه مهې تمازدییر مهال مې په االماره پاڼه کې د دې  رت انسا  د 

راغله. پوره مې ونشاوه لو اهلی؛ خدای شهه د لو هو زغم مې یې نه درلود. دا 

دا اې خې و؛ چې زما لپاره یې تصور هم تریخ و. خو د   تعالی په دې قول 

ْوِتد ُة الْم   عقیده لرو چې: م کُلُّ ن ْفٍس ذ ائِق 

 وه، ده او وي بهخد دې نالیدو امیر مینه د ډېرو په زړونو کې خوره 

دا د ؤر غوندې يالنده انساا  په یوه دا ې زمانه کې ويلېد؛ چې پر هېواد د 

وه.  خهلې تیارو منیولې هر خوا خپرې او خښاې وې. له ولس نه د ژوند شیمه

داړه مارانو خپلې خولې خښاااې کړې وې. اااااا  پاه مړ ژواندي ولس ووشااا

د عزت او ناموپ لوټ او  لوټ رۍ، پاټکساالرۍ، قهل و قهال، چور و چپاول،

پای ل هرې خواته خپور و. د دې  اارت مل  تورو دښاامنانو دا ااې ګ؛لې وه؛ 

 چې نور نو دا مل  له منځه تللی بویهخ

ره بیا کړه. له لوی کندها لاهدې مل  د خیر غوښهونکو دعا قرو  خو   تعالی د

و د ا یو دا اې څو  را پورته شاو؛ چې د دې مل  لپاره يې معازه ګ؛لی شو

 دې مل  د ناات او ژغورنې پرښهه يې ګ؛لی شو.

هو، د همدې  ارت انسا  په را پورته کېدو دا هر څه یو مخ بدل شول. د ولس 

پاه مړاوو رګونو کې د ژوناد ویناه په ورک  راغله. ولس رسه د یوه نوي ژوند 

هیلاه پګادا شاااوه. خلکو یو وار بیاا بې له وېرې، بې له جیړې او بې له چور و 
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ول څهه شپې  را کړې. د هېواد د تازیه غوښهونکو تورو دښمنانو تور او چپا

ناوو ارمانونه هسااې دروغان خو  و خیال شااول. له کلونو کلونو ورو ااهه 

دې  رت انسا  نړۍ ته د ا الم  نظام منونه وړاندې کړه. د  یاټ ا الم هغه 

دود پاتې محمفاهیم چې له کلونو کلونو را هیسااې یوازې د کها  په پاڼو کې 

شاوي و، یو وار بیا د  یا   او واکمی  عميل میدا  ته را ووتل. دا هغه څه 

و؛ چې د ا الم ابدي دښمنانو وررسه کلونه کلونه جیړه کړې وه او د عمل له 

 نو یې دې میادانه یې ایساااهه کړي و. نو دا ورته کله د زغم وړ کېدای شاااوه.

  مېلماه بهانه کړ او د دې مسااال   او مېلماه پاال ولس تاه راغلی یو مسااال 

 وکړ. شارمسل   نظام پر خالف یې شیطاين ا

عضې وخ  بحثونو کې ب له يینو په اصطالح  یاټ شنونکو څهه په  یاټ

مال صاوب په دې و نه توانېد؛ چې له امریکا رسه د ا امه بن  شارواورو چې م

 الد  پر رس الناې ته کوم  وله ییز ول وړاندې کړيخ

څه ه ناکامه مال صاوب په یو نه یو ډول د تورنولوار د مشیا خو يل خو دا ښاغ

 بلکې ولونه وړاندې کړای ؛دې نه دي خې چې  وله ییز ول نه کوي او یا په

شاول: مد افغانساها  ا الم  امارت له امریکا رسه د دښمنۍ نی  نه لري او نه 

هم په نړۍ کې د ترورېسااه  اع لو پلوي کوي، بلکې ترورېسااه  اع ل چې 

بېینااه خلاک پکې وژل کی ي، د نړۍ د بې ثرااتۍ  اااراب کی ي، پاه کلکه 

یو مارم شاااهخ څهه دفا  نه غندي. د افغانساااها  ا اااالم  امارت له هیڅ 

کوي، هغه که ا امه بن الد  وي او که بل څو  وي، خو د ا الم او ا الم  

قوانینو دفا  د يا  او د هر هېواد وق او فریضااه بوو. د افغانسااها  ا ااالم  

اماارت پاه الندې ډول له امریکایانو رسه د ا اااامه بن الد  پر رس په مغلقه او 

او یو معقول ول په دغو دریوو مادو کې وین ،  پګچلې الناه کې مر هه کوي
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چې هم د امریکایانو  ااهونزه ولولی ټ او هم د ا ااالم او مساال نانو اورتام 

 پکې نغښهی دی:

اول: د افغاانساااهاا  ا اااالم  اماارت چمهووالی لري، چې ا اااامه بن الد  د 

افغانساها   رتې محکمې ته و پاري، خو امریکایا  دې د ده د تهم  په اړه 

دې کړي، محکمه به په ازاده او نااااااپل تورونه او شاااواهد محکمې ته وړاخ

خالصه فضاء کې تررسه کی ي، د نړۍ مطروعاتو ته به هم د محاکمې پر مهال 

اجازه ورکول ټ، چې د محکمې د فیصلې جاج واخيل او ملیري ملهونه هم 

 اظرینو په توګه ا هولی ټ.ناخپل هیئ  د 

ه دې چې کوم معقول دلیل اااااامریکایانو لهوا بې لهمادا لومړی وړانادیز د ا

ولري، و نه منل  ااو، چې څه وخ  ورو ااهه بیا هم د دې پګچيل معضاالې د 

 ول لپاره دغه بله طروه د امارت لهوا وړاندې  وله.

دویم: که په کومو دالیلو رسه چې په اوله ماده کې ذکر  اااوه امریکایانو ته د 

نه لري، نو د افغانساااها  ا اااالم  امارت  وال الره ناه وي او یا وررسه موافقه

چمهووالی لري، چې د دریوو او یا زیاتو ا الم  هېوادونو د قاویانو يانیړي 

محکماه جوړه او دایره ټ، ا اااامه بن الد  به په هغه محکمه کې پر يا  د 

پله مه خکع  توګه به محشااااااار لیېدلو تورونو په وړاندې يوا  واي  او په 

کمه چې هره فیصله کوي، هغه موږ ته د منلو وړ ده او فیصاله وکړي، دغه مح

پوره اورتام بااه يې کوو، د محکمې د دایرولو لپاااره پاه يااای ټاااکلو کې موږ 

ط به دا وي، چې د ا الم  نړۍ په یوه شاااار کومه  هونزه نه لرو، خو یوازینی 

 هېواد کې به دایری ي.
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ره وږ و نه ګراوه او په ډېدې هم د پهوا په څېر امریکایانو غاپه دویمه طروه بان

بیړه رسه یې رد کړه، تر دې ورو ااهه بیا هم د افغانسااها  ا ااالم  امارت د یوه 

اندې خهمه ټ، تر څه مودې اااامعقول ول په لټه کې و، چې دغه الناه ور ب

ورو اااهه بیا هم د امریکایانو د فشاااارونو او اعرتاواااونو او د يینو ا اااالم  

 کرله الندې درېګم وړاندیز هم مههه  و. هېوادونو د پر لپسې غوښهنو له

ه من  او قناع  ور باندې نه کوي، نو ادرېګم: که دا دوهمه طروه هم امریکا ن

درېیم وړاندیز یا طروه به دا وي، چې موږ به په خپله  اایمه کې د ا ااامه بن 

الد  څهه ټول د اتصال لوازم واخلو او دی به د افغانسها  د ا الم  امارت تر 

الندې وي او د افغانساها  خاوره به د هیچا پر ود نه ټ ا هع لولی نظارت 

ی، هغااه بااه هم يګنې تر دې چې د بیااا  ازادۍ، چې د هر چااا طریع  وق د

ا اې یو څه ته الره موندل  اوې وي، چې د  هونزې قوت یو واخلو تر څو د

 ه کندهاره تر مزاره/مال عردالسااالم وعیش.ااااڅه را کم کړای ټ.د ]طالرا  ل

 [۵۸۲ا۵۸۰ص: 

خو دا ټول ولونااه د امریکاا لهوا بې لاه دې چې کوم معقول دلیاال ولري، رد 

 هه؛ بلکې د امریکا  هونزه لکړای شول. يکه اصالو خېه د ا امه بن الد  نه و 

رسه وه. او د هغوی  هونزه د ا الم له واکمی  رسه وه.    نظاما المخپلوا  

 وېره کې و. هغوی له دغسې یوه ا الم  نظام څهه په

ا هاد عردالهادي مااهد د یوه ملیري له قوله ویل چې د طالرانو د واکمنۍ پر 

مهال د افغانساااها  د بهرنیو چارو وزیر، مولوي وکیل اومد مهوکل ویل چې، 

کله چې طالرانو اعال  وکړ، چې ا ااامه بن الد  نور په افغانسااها  کې نشااهه او 

چارو وزارت له لوري زنش راغی، چې ایساااهلی مو دی؛ نو د امریکا د بهرنیو 
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 ه تا و رسه نور کارااااا نه؛ دې موږ لیبن الد  په افغانساها  کې وي او  ا اامه

 دیخ او د افغانسها  لپاره زمون  په موقش کې هېڅ بدلو  نه دی راغلی.

هو، بدماشاې او مغرورې امریکا غوښهل، چې افغانا  دې هم د دوی هر ډول 

ومن خ او د هغوی هر ډول امر ته دې رس ښاااکهه غوښاااهنې بې له چو  و چرا 

 کړيخ هغه رس چې  بې له اود ربه بل چاته نه دی ښکهه شوی.

دا نو شاه  نظام نه دی چې تا ې "خو دې مااهد امیر په هسکه غاړه وویل: 

راشئ او موږ به درنه الړ شو. دلهه مااهدین دي، منظم قطعات دي، غرونو ته 

 "به وخګژي...

زه اوپ و دوی ته وایم، چې "مرووم امیراؤ منین ه غه وخ  ورته ویيل و: 

دغه  اهونزه له موږ رسه د خېو له الرې ول کړئ، کنه نو ورو هه به بیا تا ې 

 "موږ ته د خېو کېنا هلو لپاره  والونه کوئ.

کد مد همدا ې وشول. ه غه په زور او زر مغروره امریکا د خپل تاریخ په 

اوږده او  اهونزمنه جیړه کې ونښاهه. ه غه له  وله ییز ول تښهېدلې  تر ټولو

امریکا اوپ د ه غه امیر الرویانو ته د  ااوله ییز ول او خېو ته د کېنا ااهلو 

 لپاره عذرونه کوي.

 ښاي  يګنې وپوښه ، چې د دې کها  اړتیا څه وه خ

مساال   مل  ښااکاره ده چې موږ له هر اړخیز غری یرغل رسه مخ یو. د دې 

پر واااد دښااامن یوازې د ټااناش او طیاارې جیړه نه ده پګل کړې؛ بلکې په 

 ري او فرهنی   نیر کې هم په جیړه بوخ  دي.افک

ا هع ر ګر چې د کوم ولس د اېل کولو اراده ولري، نو تر ټولو  رته هڅه یې 

انو او اصيل قهرمانانو رسه پردی ار ا هم وي چې ه غه ولس له خپلو مشیوه د
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و اااااو نااشاانا کړي. او په ډول ډول نومونو او تهمهونو يې د بدنامولو او تورنولا

یوه وال  رسه مخ یو. هڅه کوي. چې له بده مرغه موږ هم اوپ له همدا ې 

، مرووم امیراؤ منین مال اااااراوپ د دې مل  د رښااهین  او خواخوږي مشاا

ا  محمد عمر مااهد رومه   د شااهصاای ، فکر، عقیدې او دریځ دښاامن

واکم دي. نو معلومه ده چې د ده دښمنا  به د ده د شهصی  په هکله د کوم 

ډول ذهنیا  د خپرولو هڅاه کوي. په دغساااې یوه وخ  کې د هر مهعهد او 

ژمن مسااال   افغا  دنده ده چې عامه ذهنیهونه د ا اااهع رګرو او پردیپالو له 

مرووم  ناااپااا  او زهارجاناو ترلیغاااتو لااه تاااثیره د ژغورلو هڅااه وکړي. د

امیراؤ منین ژوند او مرارزه به د ام  راتلونکو نسااالونو ته، د ازادۍ او وری  

لښاکریانو ته او د مرارزې او مقاوم  رسښندویانو ته الرښود وي او هغوی ته 

 به د بري ډاډ او اطمینا  وي.

ه مهې همدا کوچنۍ هڅه کړې. د یوه عامل وینا ده ابناءو ما هم د همدې اړتیا ل

لویو شهصیهونو باید لوی شهصیهونه لیکل وکړي. نو ما به څرنیه پر چې، پر 

خپل کمزوري قلم د دې  اارت شااهصاای  په هکله د څه لیکلو جرئ  کړی 

 وای خ

هغه و چې د امیراؤ منین رومه   په هکله مې د نړۍ د  اارتو شااهصاایهونو 

را  هڅرګنادونې، نظرونه، د نورو لیکواالنو لیکنې، مرکې، خاطرې او یادښاااهون

 غونډ او په کهای ب؛ه ترتیب کړل.

 کها  په څلورو څپرکو کې را غونډ شوی:

ماااهاد ژوند لیک، د امارت  عمر محماد لومړی څپرکی د امیراؤ منین مال

تأ اایس او د امیراؤ منین لقب، دویم څپرکی د امیراؤ منین رومه   وفات 
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ن کی د امیراؤ منیاو تاااثرات، دریم څپرکی مرکې او خاااطرې، او څلورم څپر 

 رومه   ویناوې او يګنې فرمانونه لري.

وب او اپه پای کې له  اایاټ شااناند او لیکوال، محرتم عردالرویم ثاقب صاا

وا صاوب څهه زښهه زیاته مننه کوم چې د کها  خمحرتم ا هاد لطش   خیر 

کهلو ته یې د خپل ژوند یو څو شاېرې بېلې کړې او د مووو  اړوند یې لیکل 

وکړل. همدا شاااا  هغو ټولو دو اااهانو ته هم کور ودانۍ وایم چې د کها  په 

 .برابرولو او ترتیرولو کې يې رارسه مر هه کړې

 اکمیت په هیلهپر ټوله نړۍ د اسالم د بشپړ ح

 آصف ژمن

ش هـ۴۲/۲۴/۴۲۲۱
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 ٨/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

 لومړى څپرکى

لیک، د امارت تاسیس او د مجاهد ژوند  عمر محمد د امیراملؤمنین مال

 امیراملؤمنین لقب

 زوکړه او نشأت
د مولوي محمد ر ول  ،مااهد د مولوي غالم نر  زوی محمدعمر مرووم مال

هاري ؤریز کې چې له  ۰۰۰۱په کال  ،ؤسی او د مولوي باز محمد کړو ی

میالدي رسه  ااامو  خوري د افغاانساااها  د کندهار والی  د خاکریز  ۰۱۹۱

 اه هم  کيل په یوه مهدینه او علم  کورنۍ کې وزی ېد.ولسوالۍ د چ

مااهد والد مرووم مولوي غالم نر  صاااوب هم په همدې  عمر محمد د مال

خااکریز ولساااوالۍ کې دنیاا تاه راغلی او د همادې  ااایمې په مههلفو دین  

 یمه  چې بیا په یاده، رو کې خپلې دین  زده کړې ترال ه کړېیدر اونو او دا

وفی  له امله د اااار چارو کې د زیار او مص او ا الم  دعوت پهکې د تدریس 

 خلکو په منځ کې د یو ښه علم  او ټولنیز شهصی  په توګه ويلېد.

مااهد له زوکړې دوه کاله ورو ااهه د هغه والد صاااوب د  عمر محمد د مال

کندهار له خاکریز ولسوالۍ څهه ددې والی  د ډنډ ولسوالۍ د نودې کيل ته 

ې په نې او روزنو ه د خپل ژوند تر پایه د  یمې د خلکو د دين  ښو والړ او هله

میالدي ۰۱۹۲ه اهاري ؤریز کال کې چې ل۰۰۲۲، نوموړی په وچارو بوخ  

رسه  امو  خوري په همدې  اایمې کې وفات او د کندهار ښااار د طالرانو په 

 پهوانۍ مشهوره هدیره کې خاورو ته و پارل شو.
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الر له وفات ورو ااهه د پنځه کلنۍ په عمر له مااهد د خپل پ عمر محمد مال

ۍ رسه د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څهه د اروزګا  والی  دهراود اااخپلې کورن

ولساااوالۍ تاه ولی دیاده او هلهه یې د خپلو ترونو هر یو مولوي محمد انور او 

 دې د ژوند لومړنۍ مروله پیل شوه.مولوي محمد جمعه تر رسپر ه  الن

 زده کړه او تعلیم

عمرممااهدد په اته کلنۍ کې د دین  علومو د ترال ه کولو  محمد مرووم مال

د شاااهرکهنه  ااایمې ابهداي  دین   یلپاره د اروزګا  والی  د دهراد ولساااوال

مااهد  عمر محمد د دغې مدر ې رسپر ه  هم د مال مدر اې ته شامل شو.

هم مااهد  عمر محماد د تره مولوي محماد جمعاه لهوا تررسه کیاده او مال

مااهد دواړو  عمر محمد د مال زده کړې لاه نوموړي څهاه پیل کړې. دین 

ور د نوموړي په دین  روزنې او پالنې کې خاص اترونو په تیره مولوي محمد ان

 رول تررسه کړ.

ع  تعلیم لومړنۍ او مهو طه دوره شااار مااهد د خپل  عمر محمد مرووم مال

کلنۍ ته له  ۰۸ور وله او اتلس ه مدر ه کې په بریالۍ توګه پای ته اااپه همدغ

یل ع  زده کړو په تحصشاااار ر ایدو رسه یې په افغانسها  کې د مروجه لوړو 

 ش اه۰۰۲۱و د تحصیل مروله يې په کال ع  لوړو زده کړ شار پیل وکړ، خو د 

م په افغانسااها  کې د کمونسااهانو د وا  ته ر اایدلو له امله نیمیړې ۰۱۱۸ او

 پاتې شوه.
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 ۍـورنـک

ه یلې هوتکو پماااهاد تعلق د پښاااهنې قر عمر محماد قریلوي اړخاه د ماللاه 

هوتاک د پښاااهنې قریلې یو لوی شاااات او هوتکیا  د  تومزي قوم پورې دی.

معارص افغانساها  په تاریخ کې د نومیاو ا االم  شهصی  واج  میرویس 

 خا  هوتک په څیر ا المپال، مدبر، ميل او جهادي اتال  لري.

ا  يې اورتاماو د اااامیرویس خا  هوتک رومه   چې افغان رت غازي واج  

 ا  لهام افغانسه۰۱۰۵ها ۰۱۸۸ه په ویاړو لقب یادوي. په کال ارویس نیکامی

صفوي ظاؤانه واکمنۍ ازاد او د افغانانو لپاره يې په کې د یوه خپلوا  مقهدر 

 ا الم  وکوم  بنسد کېښود.

ړخه ټول عل ء او د دین  علومو مااهد کورنۍ له مسلک  ا عمر محمد د مال

ع  شاااااار مدر ااین دي. هغوی خپل ټول ژوند د   تعالی د دین خدم ، د 

علومو تدریس او د مسل نانو دین  او فکري روزنې ته وقش کړی، له همدې 

املاه يې په خپله  ااایمه کې خورا زیات مقرولی  درلود او په معنوي لحا  د 

 .ویثی  لرونک  اشهاص پېژندل شوي ديټولنې تر ټولو با وقاره اجه ع  

مااهد  عمر محمد د یوې دا ې علم  او روواين کورنۍ په ماوول کې د مال

پیدایښااا  او بیا د خپلو علم  او فکري مربګګنومپالونکود تر مساااهقیمې پالنې 

الندې د هغه نشااأت په جهادي او فکري لحا  نوموړي ته د دې صااالوی  

د نورو افرادو په منځ کې د یو مهلخ، مااهد، ور وباښه چې د افغاين ټولنې 

زړه  اواند، با اوسا ه، ا الم  او ميل شهصی  په توګه راڅرګند او په خپلو 

جهادي او اصاالو  هڅو رسه خپله ټولنه د فساد، ظلم او بې عدالهۍ او ګرا  

 ه وژغوري.شار هېواد افغانسها  د وهم  تازيې له 
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کورنۍ، وروڼااه او ترونااه ټول  مااااهااد جهااادي عمر محمااد د مرووم مال

ؤریز کال راهیسااې تر او ااه پورې يې په تېرو جهادي  ۰۰۲۱مااهدین او له 

ا  باندې په افغانسه ې کورنۍ څلور تنه شهیدا  شوي دي.جریاناتو کې د خپل

 عمر محمد د مال ۱/۰۱/۵۱۱۰ااا۰۲/۹/۰۰۱۱د امریکاي  یرغل په لومړۍ ور  

 ېبشهخ و چې د امریکاي  یرغلیرو په  مااهد تره مال محمد ونفیا لومړنی

 رو نه هواي  برید کې په شهادت ور ید.

 او مبارزهجهاد 

مااهد د خپل ژوند دریمې لساایزې ته  عمر محمد د مرووم امیراؤ منین مال

ال نه و ور داخل شاااوی چې په افغانساااها  کې کمونساااهانو د پوي  کودتا له 

په  مال محمد عمر مااهدالرې وا  ترال ه کړ. دا هغه وخ  و چې نور نو د 

ر د هېواد ټولو زده کوونکو تااه د خپلو دین  زده کړو ا اااهمرار ناااشاااونی ېڅ

چه له واد په کېساااهانو لومړنۍ مقابله د ټول هده؛ يکه  د ملحدو کمونېښاااکار 

مال ه غه و چې  ،محصااالینو او مسااال نو منورینو رسه وه ،طاالراانو ،عل وو

نیمیړې  هم اړینه وبلله چې خپلې لوړې دین  زده کړې محماد عمر ماااهد

لی  د تررسه کولو لپاره له مدر ااې څهه   ع  مسااشااااااار پری دي او د خپل 

 کړي. دجهادي جرهې په لوري مهه

نوموړي خپال جهاادي بهیر د روزګاا  والیا  د دهراود په ولساااوالۍ کې د 

ظیم کې پیل کړ. په دغې ولسااوالۍ کې له څه ااااورک  انقال  ا ااالم  په تن

وخ  تیرولو ورو ااهه نوموړی د روزګا  والی  په کچه د یوه پیژندل شااوي 

کې  وزړور جهادي شااهصاای  په توګه مطرح او د دغه والی  په بیالبیلو برخ
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 ،یې د کمونسهانو په وړاندې په مهعددو پوي  عملیاتو کې فعال رول تررسه کړ

چې نوموړي د دغه جهادي شااهرت او په جهادي عملیاتو کې د موفقانه رول 

چې کله په هغه وخ  کې  ؛له امله په مااهدینو کې دومره مقرول او ومنل شو

وري پرات تعريض د دهراود پاه ولساااوالۍ د مههلفو  ااایمو د ماااهدینو له ل

په همدې عملیاتو کې د ټولو  مال محمد عمر مااهدنو  ،دلېعملیات تررسه ک

 ر او تعريض قومندا اااامااهدینو په خوښه د مههلفو جرهاتو د مااهدینو مش

وټاکل شاااو او ښاااه موفق عملیات یې تررسه کړل چې په همدې عملیاتو کې 

کلونو زیات وخ  د نوموړي تر دریو  .نوموړی په لومړي يل زخم  هم شو

خپلې  ااایمې د مااهدینو رسه د یرغلیرو رو اااانو او کمونساااهانو خالف په 

 ډیرو مهامخ جیړو کې ګډو  درلود.

مال ا  واي  چې شاااار هې ملیري او مااااد جر مال محمد عمر مااهدد مرووم 

ه دې چې ااااد په هغه وخ  یعنې د جهاد په پیل کې رسه لاااااخون محمد عمر

لی  او کار د تررسه کولو ا اهعداد او صالوی    ل مساعمر یې کم و د هر ډو 

 درلود او د ډیر ښه صح  او قوت خاوند و.

میالدي کې له خپلو جهادي ملیرو رسه د  ۰۱۸۰هااا  ۰۰۹۵ورو هه په کال 

جهادي فعالیهونو د انسااام په غر  د کندهار والی  میوند ولسوالۍ ته والړ 

د مشهور جهادي قومندا  فیض  او هلهه يې د ورک  انقال  ا الم  د تنظیم

  اخونادزاده پاه جرهه کې د روټ یرغلیرو او د هغوی د کمونساااه  تاو 

څټو پاه خالف و اااله وال جهاد ته دوام ور کړ. په کندهار والی  کې هم په 

بې شمیره جهادي عملیاتو کې د نوموړي د موفقانه رول او په پوي  تکهیکونو 

ه د  اایمه ییزو جهادي قومندانانو په کچه د کې د ښااې وړتیا او شااهرت له کرل
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رووم مولوي محمد وړ شهخ وګريید او د م وخ  د جهادي تنظیمونو د پام

ۍ د ورک  انقال  ا ااالم  د تنظیم لهوا د مسااهقلې اااار نر  محمدي په مشاا

 لی  ورته و پارل شو.  جهادي جرهې مس

د  مااهدمال محمد عمر پورې  ۰۱۱۰ا۰۰۱۱م تر  ۰۱۸۰هاا ش ا۰۰۹۵له کال 

پناواي  او ډنډ ولسوالیو په مربوطاتو کې چې  ،ژړۍ ،کندهار والی  د میوند

ه ول او نی دې هره ور  به يې ااااد شاوروي قواوو په ود د جهاد مهم مرکزون

مااهدین له دښاامن رسه په جیړه بوخ  ول همدارنیه د زابل په والی  کې 

ره د دهار په لویه ال کنل ااااابااد شهرصفا او مرکز قالت مربوطو  یمو کې د ک

و کې اروټ یرغلیرو په خالف ډیر موفقانه عملیات تررسه کړل چې ډیرو هغ

لو تر ټو  مال محمد عمر مااهدنوموړی شاهصااو په مساهقیمه توګه  هیم و. د 

واااد  رلااه د روټ جنی  شاااوبلومټااانیونود پخوښاااه کړای شاااوې و ااا

د مااهدینو په  توغندی و چې«   ۱آر پ  ج  » ثره و له   دونکې مېا اهع ل

د  .مینځ کې به راکد بلل کیده او ده يې په ویشهلو کې يانیړی مهارت درلود

ژړۍ او پناوايې  اایمې  ،یادونې وړ ده چې کندهار په يانیړي ډول د میوند

د کمونیزم خالف جهاد کې هغه  یمې وې چې د رو انو د ماتې او شکس  

هرات په لویه الره د  -په دې  ااایمه کې د کندهار .محوري نقطې بلال کیدې

کمونساهانو دومره زیات ټانیونه او نور و ای  تهریب شوي و چې  د رس  

و طیمن د هغو  ااويول شااویو ټانیونو او پوي  و اااښااپر یوه او بله غاړه د

 دیوالونه وهيل و څو د مااهدینو له بریدونو څهه يانونه پرې و ا..

خ ااااله رو اانو رسه د جهادي عملیاتو په مهام مال محمد عمر مااهدمرووم 

ۍ ښ نښهو کې څلور يله ټپ  شوی او په ورو ه  يل ټپ  کیدو ک  یې خپله
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د کندهار او هماوارو  مال محمد عمر مااهد  ارتګه هم له ال ه ور کړې وه.

والیاتو په  اطحه د شوروي یرغلیرو او داخيل کمونسهانو په ود د جهاد یو 

چې پاه خورا ډېرو جهادي عملیاتو  ،دا  پېژنادل کېادهوتلی او مهکښ قومنا

دلهه به د نوموړي د روپ واااد جهاد  .کې یې ټااکونکې وناډه او رول درلود

 مهال د ملیرو له قوله یو څو خاطرې او یادونې د بېلیې په توګه رانقل کړو:

د کندهار په والی  کې د دښمن یوه خورا محکمه پو هه وه چې د بدوانو د ١

ورته ویله. د دې پو هې رسه دښمن په خورا وساپ او واکم يای  پو هه یې

ډېرو  ،کې ټانش درولی و چې له انداخ  کولو يې مااهدین ډېر په تکلیش و

مااهدینو څو يله کوښښ ورباندې وکړ چې دا ټانش ووو او مااهدین يې 

خو له بیا بیا هڅو رسه رسه يې کوم مااهد په ویشهلو  ،ه خالص کړيشااااار له 

ال مالی نشاو. باالخره د  یمې مااهدینو له  نش وصار نه د مر هې لپاره بری

راوغوښ  او همدا ټانش چې د بدوانو د پو هې په ټانش  محمد عمر مااهد

د خپل آر پ  ج  راکد په  مال محماد عمر ماااهاديې شاااهرت مونادلی و 

تو ااا  په نښاااه او له منځه يووړ چې دا په هغه وخ  کې مااهدینو ته خورا 

 ه ال هه را وړنه وه. رت 

له رو ااانو رسه د جهاد په دورا  کې د کندهار د محله جات په  اایمه کې د ٢

پاه یوه مهاامخ جیړه کې چې د کنادهار یو تن بل وتلی او غښاااهلی مااهد 

شاهید مال عرید  اخوند چې ورو اهه یې د ا الم  امارت د دفا  وزیر او د 

ب ید نا مال محمد عمر مااهد منین امریکا تر یرغل ورو هه د مرووم امیراؤ

د دښااامن دومره ټانیونه او  .هم وررسه ملیری و ،پاه توګاه دناده تررسه کوله
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و اويول چې په  را ور  له لیري نه کهونکو خلکو چې دا  ويول  یې موټر

وال دا چې د  ،نو ګ   يې کاوه چې قوه اوپ هم والړه ده ،شاااوی کهاار لید

 قوې زیات موټر  ويول شوي او نور يې بېرته خپلو مرکزو ته په شا شوي و.

د روپ ود جهاد په مهال د کندهارا هرات په لویه الره د ژړۍ ولسوالۍ د د ٣

 مال محمد عمر مااهد ،رېدلېر په  یمه کې د رو انو ټانیونه ت انش وصاا

د  ،ب شاااود هم وررسه ویمچې بیاا دا اااالم  امارت نا چې مال برادر اخوناد

رو اااانو پاه قوه د بریاد لپاره یوايې د راکد څلور ګولۍممرمۍد وررسه وې 

څ و  کړ چې په تر شار دوی له همغو څلورو ګولیو رسه د دښن په کهار جنش 

 کې يې په همدې څلورو مرمیو د دښمن څلور ټانیونه وویشهل.

رسه په جهادي عمر ماااهد  مال برادر اخوناد چې لاه مرووم مال محماد د ٤

واي  چې مال صااااوااب دومره زیااات روټ  ،دوره کې نی دې پاااتې شاااوی

 ټانیونه ویشهيل چې د ډیرواو له وجې يې شمیر ناشونی و.

ز کې د نایب د کمونسه  واکمنۍ له  قوط او په ۰۱۱۵ ،هاا ش۰۰۱۰په کال 

هم د  مال محمد عمر مااهدهېواد کې د تنظیم  جیړو لاه پیلېادو رسه  ااام 

رښااهینو مااهدینو په څېر و االه له اوږې کوزه او په خپله جهادي  اایمه نورو 

د میوند ولسااوالۍ د  اانش وصااار د کیشاااڼو کيل د واج   ،کندهار والی 

مدر ه جوړه او په همدې مدر ه کې ابراهیم د مساد تر څنش يې یوه دين  

 اااهونزمنو جهادي کلونو ورو اااهه يې د خپلو څو تنو  ۰۲شااا  شاااو او له مې

ا پګل ع  زده کړو په پوره کولو بیشااار جهادي ملیرو په ملهیا د خپلو نیمیړيو 

ې تنظیم  ب دا هغاه مهاال و چې د پالزمینې کابل په شااامول ټول هېواد وکړ.
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 يصااااظیم  جیړه مارانو د شهااااد يینو تن .ه جیړو په رس اخیسهی وااااهدف

نه رمانو ا  ااپېڅيلغروااونو او هو ااونو د ترال ااه کولو له امله د مقدپ جهاد 

نیمیړي او د افغااا  مسااال   ولس د یو نیم میلیو  شاااهیاادانو پاااکې هیلې 

 همدا ې تر پښو الندې وې.
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 ې پاڅون او د اسالمي امارت تأسیسد فساد په وړاند

یس ا الم  نظام تا سه  رژیم له  قوط ورو هه د دې په يای چې ېد کمون

ځ  خپل من ،  او په دې توګه د مااهد مل  د کلونو کلونو ارما  پوره  

واقع  مااهدين د یوې منظمې د یسې له مهې وعیفه او  ،جیړې پګل شوې

 يینو پهوانیو مااهدینو هغه کمونسها  .یا هم بیه  له صاحنې وایساهل شول

ول او يینو نورو په په څنش کې وررسه ونی ،چې باایاد محااکماه شاااوي وای

 يورولو او د وطن په چور تاال  پیل وکړ. ،منظمه توګه د ولس په لوټلو

 ،په دې توګه په در ااا  هېواد کې د هرج و مرج یو دا اااې تور دورا  راغی

مال او  ،د افغانانو رس .لیه نه وي لیدلېېاید پهوا يې افغانانو منونه او بچې شاا

د هېواد پااه الرو او رسکونو د  و. رااه لااه ګوا  رسه مهااامخېناااموپ هره شااا

 ،جاهلو او پساا  صاافهه ټوپکیانو ينځیرونه او پاټکونه خپاره شااول ،خودرسه

 ،نه یوايې پګسااې اخیسااهې ،چې هر یوه د خپل مزاج موافق له بې و ااه خلکو

د هېواد د ميل  .بلکې د هېوادوالو پاه عزت او نااموپ یې هم رصفاه ناه کولاه

نو ينیلو  مو او وهی د هېواد دید جهاد د غنا ،مادي او معنوي پانیو ،شااهمنیو

لیه نه ېچې پهوا يې کله هم ب ،او کانونو دا ااې بې رومه چور تاال  پیل شااو

نه تنها دا  ،س کاله يې جهاد کړی وااااامن ولس چې څوارل  م .وه لیدل شااوې

بلکې ورينی ژوند يې  ،چې د جهاد مثره يې د وااایا  له خطر رسه مواجه وه

 امخ و.هم له خطر رسه مه

 ،لمونهظ ،چور تاال  ،قهال و قهال ،د هرج و مرج د فهنې لاه املاه ټولنیز فسااااد

  هین چې دې وال  رښ ،ووشهونه او د مسل نانو رنځونه هره شیره په ډیریدو و
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ازادۍ او رسلوړۍ لپاره يې  ،من ولس د  وکالۍم  مااهدین کوم چې د افغا  

 مرارزه کړې وه  ه  يورول.

چې دغه مهال له خپلو مااهدو ملیرو رسه د  محمد عمر مااهدمال ارواښاد 

د نورو واقع  مااهدینو غوندې د دې  ،کندهار په میوند ولسوالۍ کې او ېده

نوموړي لیدل چې د کندهار ا هرات  .واالتو لیدلو ډېر زیات اندېښمن کړی و

 ،سافرمپر لویه الره ګام په ګام پاټکونه جوړ شوي او ټوله ور  د هېواد مظلوم 

ورول کی ي ي ،ښځې او  پین ږیري د بد اخالقه ټوپکیانو په الپ لوټل کی ي

و چې دغه مهال په کندهار کې پاټکونه دومره زیات اباید ووای .او وژل کی ي

ارانو چې له هرات څهه به يې د کندهار د  ااپین ااااچې د هېواد تا ،شااوي و

يای چې په عموم   د دې په ،بولد  ولسااوالۍ د وی  باډر ته مالونه راوړل

قال کړي د ډیرو پاټکونو له امله يې له هرات څهه راوړي االره خپل مالونه انه

تاار. اموال په میوند کې ښکهه کول او د ریش له الرې يې په دښهو کې په 

 وندي وي.ه خشار ډیرو تکلیفونو تر وی  پورې ر ول تر څو د پاټکوالو له 

ین اړ کړل چې د فساااد د ورکولو او د ع  مااهدااااهمدې بې پایه ناخوالو واق

ل مااهدینو تر خپ .مسل نانو د رس او مال د تحفظ په خاطر خپل وپ وکړي

او ملیرو يې خپله  مال محمد عمر مااهد ،منځ مشااورې او غونډې پیل کړې

لومړنۍ غوناډه د پناوايې ولساااوالۍ د زنیااوات په  ااایمه کې د  ااایمې له 

د روپ وااد جهاد په  .رامو رسه جوړه کړهء کمشااهورو او پېژندل شااویو عل 

مهاال د کندهار د مااهدینو د عموم  قايض مولوي  اااید محمد صااااوب 

ۍ د عل ء اااار ن  صاااوب يې شااهرت موندلی ود په مشاامچې په مولوي پا اا

وااد  رته وویل چې باید د فساااد پ مال محمد عمر مااهدکرامو دې غونډې 

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٨٠/  "مجاهد"مال محمد عمر 

 

مال محمد دې غونډې څهه لاه هما ي.قیاام وکړي او دوی ټول يې مالتړي د

هاااا ا کال د محرم  ۰۲۰۲د ا الم  تحریک ا اپ کېښود او د  عمر مااهد

وااد يې د مرارزې بنسااد کېښااود. د مال  رد فساااد او ګډوډۍ پ نېټه ۰۲الحرم 

ۍ ا الم  تحریک د فساد د مهنیوي په خاطر اااار مااهد په مشا عمر محمد

چې د ولس او رښاااهنګو مااهدینو له پرات هرکيل رسه مهامخ  ،مرارزه پګل کړه

لومړۍ يې کندهار والی  او ورپسې يې د افغانسها  زیاتې  یمې له بې  .شاوه

یمې هغه مهال چې د هېواد ډیرې  . بندوباره او فا ادو ټوپکیانو تصفیه کړې

ه هق کال د ذوالقعدې میاشهې پ ۰۲۰۹د  ،د طالرانو تر تسل  الندې راغلې وې

زیات  ۰۲۱۱د افغانسها  د عل ء کرامو یو لوی ټوو چې شمیر يې تر  نېټه ۰۲

 مال محمد عمر مااهدرولو رسه د یپاه کندهار کې يې د یوې غونډې په دا ،و

ها ش کال د  ۰۰۱۲د  .امارت تاید او نوموړي ته يې د امیراؤ منین لقب ورکړ

م  امارت تر کابل هم د ا ال  د افغانسها  پالزمینه نېټهمیزا  میاشاهې په شپ مه 

تسال  الندې راغله چې ورپسې د افغانسها  د ټولو مرکزي او ش و  یمو په 

 فیصده خاوره د ا الم  امارت واکمی  ټینش شو. ۱۲شمول د هېواد په 

ۍ د افغانسها  ا الم  امارت په افغانسها  شااااار په م مال محمد عمر مااهدد 

له اوږده ينډ  ،م  نظام رامنځهه کړیع  په ا ااا اااتو والړ ا ااال شااااااارکې د 

هېواد  ،هیه وړاندې کړ ېلورو هه يې یو يل بیا نړۍ ته د ا الم  نظام ژوندۍ ب

 ه کساانو نه د بی  اؤال ا لحېمسا لیهیې له تازيې وژغوره او هم يې د بې 

دا په دا ااې وال کې چې ټوله  .راټولې کړې او یو بې مثاله امن یې راوو اا 

ري خو نړیوال کف ،نړۍ د ملل مهحد په شمول دې کار ته بې و ه او وارخطا وه

نو يکه يې په وړاندې  ،یع  او امارت ونه شااو زغملیشااااااارمسااهکېینو دا 
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دښمنانه دریځ خپل کړ او بې يایه بهانې يې ورته لټولې ترڅو يې په پای کې 

 وربانې په ګډه پوي  برید وکړ.
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په ژبه مال محمد عمرد تحریک پيل د   

(پخوانی ویاند مال محمد عمر مجاهدد امیراملؤمنین ) نئعبدالحی مطم  

مې رسه  ۲ه امیالدي کال د اپرېل ل ۰۱۱۹مه چې د ۰۹ل کال د وري په ۰۰۱۲ د

د افغانساها  د جیدو عل وو یوه  رته غونډه په کندهار کې  ،يې  امو  خوړ

ورکړ.  لقب« امیراؤ منین»ته د  مال محمد عمرپګل شااوه چې په پایله کې يې 

هم د دې غونډې د ته وینا وکړه. زه پاه ورو اااهۍ ور  امیراؤ منین غوناډې 

مال محمد عمر  .خدم  کونکو په ډله کې وم او په ټول جریا  کې وارض وم

په دې لنډه وینا کې د تحریک د پګل لنډه کیسااه هم په خپله  اااده او  ااهدم

عادي لهاه وکړه. دوه وريې ورو هه د بولد  د عل وو یوه وفد ته يې په ل  

 غورچاڼ په دې ډول و: وددې دواړو وینا ،تغیر رسه بیا هم دغه وینا وکړه

 نانو عزت او چې د مسل ل،م د کندهار ښاار او شاوخوا واالت دې ته ور ېد

د  ،رس او ماال هیڅ هم خوندي نه و. یوه ور  پر  اااایکل را  اااپور وم ،ابرو

و   ړی مړ ،چې ورته را ور ېدم ،مدر اې خواته راتلم. پر  ړ   ړی والړ و

او په مړینې يې درولی و. دغه ووشاا  او دا ډول نورو ووشااهونو مې پر ذهن 

 دې جنایاتو مهنیوی پر يا  نور مې د ،چې کله مدر ې ته والړم ،بد اثر وکړ

لااه  ،یو بال ملیری مې لاه ياا  رسه کړ ،فر  وګااڼاه. لاه مادر اااې را ووتم

 اانییسااار څهه زنیاوات ته راغلو. له رسور نام  کس څهه مو موټر ااایکل 

رسور د تلوکا  د کيل او ااېدونکی و. ملیری مې پر موټر ااایکل  ،وغوښاا 

ام ته ماښ .و او در و ګريوملیري ته مې ویل اوپ به پر مدر ا ،رارسه کېناوه

پر الر مې ملیري تاه ویل دغه الرې په یاد لره. یو تغیر به  ،یوه کيل تاه راغلو

یوې مدر ااې ته ورغلو  ،رضور راي .  ااهار بیا پر موټر ااایکل  ااپاره شااوو
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ه ااااااچې توکل محض ل ،دوی ته مو دعوت ورکړ ،څوارلس طاالرا  پکې وو

فا ااقا  او قاتال  نور   اااااووشاا یو څو ،مساال   بربادی ي ،ذهنه مه با اائ

 نه د چا عزت ،غلو او فا اااقانو ټوله  ااایمه نیولې ده ،مسااال نا  هم بربادوي

بد  ،پر هره الره د خلکو نامو ونه بې عفهه کی ي .ه رس او مالااان ،خوندي دی

موږ تا ااو ته په  ،و هر رنش نارواوې کويااااخویه او بد خلقه خلک پر خلک

 مال يې ،په رڼا ور  خلک وژل کی ي .ه دهدا ااې وخ  کې نا ااهه په کار ن

که تا اااو دا  ااارقونه د   د رواااا لپاره  .پاه عزت يې تااوز کی ي ،لوټی ي

نو د   د روا لپاره يې پرې دئ. د ظلم او  هم په دغه دور کې درپ  ،وایا  

ې د په دې ډول یا د زنده باد او مرده باد په نارو د ،س نه ټ کېدایااااو تدری

مهه نه نیول کی ي. ما هغوی ته دا هم وویل چې له موږ رسه هیچا د  واااکارون

 .بلکې د وطن له عامو مسل نانو به ډوډۍ غواړو ،کومک وعده هم نه ده کړې

کېدای ټ بیا د درپ  .دا هم معلوماه نه ده چې خلک به ډوډۍ راکړي که نه

ویلو موقع هم پیدا نه ټ او دا هم معلومه نه ده چې موږ به کامیا   و او که 

 نه.

چې دغه فاجرا  او  ،ماا د هغوی پاه غیرت راو اااهلو لپااره دا هم ورتاه وویل

فا اقا  چې په دې رسه ګرمۍ کې پر رسو ډبرو نا ا  وي او په ښکاره د   

وږ ولې په ښکاره د دین خدم  نه  و کوالی. نو م ،نافرماين او دښمن  کوي

بیا مې خېه نوره هم ورته  اااههه کړه چې  .دومره غفل  او بې همه  مه کوئ

دا شاااکایهونه به نه وي چې زموږ  ،بیاا باه هلهاه کېنو ،کاه موږ کوم ياای ونیو

و لې او خورا  نشهه. له دې خېو ورو هه مې  ،یا پیسې ،در ونه قضا کی ي

  ئ که نه ېا ې په دې کار کې رارسه در ل چې تورته ووی
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ټولو راته وویل چې که د  ،یوه هم وناه ویال چې یاا کوالی  اااو او یا تیار یو

موږ دررسه همکاري کووم جمعه  ،جمعې په شاااپه تا اااې څه کوالی  اااوای

ه جمعې ورو ااهه به يې څو  اااادر ااونه رخصاا  ويد ما ورته وویل چې ل

 کوي 

که موږ توکل محض نه وی کړی او  .وهخدای شاهد دی ټوله کیسه همدا ې 

نو نورې مدر ااې به مو هم همدا ااې فر   ،ظاهري ا اارابو ته مو کهيل وای

ما له    خو ،کړې وای او  اایده به بېرتهم نامیدهد خپلې مدر ااې ته تليل وای

دا ټول د توکل محض برک  و  .رسه عهاد کړی و او توکل محض مې کړی و

 چې تر دې يایه را ور ېدو.

چې  ،هغوی ته مو خېه نوره هم  ههه کړه .دغه يایه بلې مدر ې ته والړو له

خو هغوی ټولو چې پینځه یا اووه نفره وو خپل نومونه له  ،دا کار ا ااانه نه دی

د  ،دغاه او هغه نور طالرا  د یوه ام  او یوه وطن خلک وو .موږ رسه ولیکال

 ،او دا د بل ام  و دا ې نه وو چې هغه د یوه ام  .یوې  یمې او ېدونک  و

دا اااې هم نه وو چې دا نارینه وو او هغه  .یا دا عاؤا  وو او هغه جاهال  وو

پاه ابهادا کې د   یو عایب  .ښاااځې یاا هغاه  اااپین ږیري وو او دا يواناا 

 ا  رسه مخ وم.ح  و او زه د   له ډیر  ه  امهوکم

 و  وه.شار دغه د تحریک 

نفره برابر کړل.  ۵۲ا  تر ماښااامه مو  ،موږ همدا ااې پر موټر ااایکل ګريېدو

 رصف د توکل محض واال کسا  وو، دوی ټولو نومونه رارسه ولیکل.

موږ  .دوی ټولو ته مې وویل چې  ااهار وخه  زما يای ته يانونه را ور ااوئ

هار  ااا .بېرته خپل يای ته راغلو، خو هغوی د شاااپې یوه باه ټول راغيل وو
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رغی، دوی ټول له مهه ال هلهه مساااااد تاه و  صااااوابچې زموږ یو مولوي 

یوه مقهدي فرښهې په خو   صاوبپه دغه شپه کې ددې مولوي  .وو موجود

کې لیدلې وې چې پا هه ال ونه یې پر بد  ور ایښ  ومله دې خېې رسه مال 

 په ژړا شو او یو څه وخ  خاموش ود. صاوب

شیر ته ب په  ارا ور  مو دوه موټروانا  هم برابر کړل او په لس باې مو واج 

هغه موټرا  او  ،له هغه مو دوه موټرا  او یو څه و االه وغوښااهله . ااړی ولی ه

م د کندهار هلمند تر مینځ د میوند ولسااوالۍ  موږ کشااِک نهود .و االه راکړه

لې چې ډیری  و، نو مو و . هلهه مو نور کسا  هم برابر کړل مرکزد ته راغلو او

 و  کړ.دار شاصله کې مو خپل کار واخیسهې او له خپله يایه په پګنځه میله ف

 دا دعوه  رت .د خېو په اخر کې وویل چې موږ  رته دعوه کړې صاوبمال 

 ،په خوله دعوه ا انه ده ،دا کار توکل محض ته رضورت لري ،امهحانات لري

خو عميل امهحاا   اااها  دی. هغاه دا هم وویال چې ای دين  عااؤانو زه 

 يکه زه د وړو کهابونو طالب ، اااها اااې همکاري او رهن یۍ ته ماروره یم

نو د  ،که تا ااو د   د دین په نفاذ کې زما  اامه رهن ي  ونکړه ،مشاااګردد یم

 به زما الپ او  ها ې ګرېوا  وي. اخرت په ور 
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عمر ته  محمد واد د دیني عاملانو سرته غونډه او مالهېپه کندهار کې د 

 د امیراملؤمنین لقب ورکول

(پخوانی ویاند مال محمد عمر مجاهدن د امیراملؤمنی) نئعبدالحی مطم  

ا نظر رتابه ته دااارلی مارچ میاش  کې عاو شورا مشاامیالدي کال پس ۰۱۱۹د 

اړه د ټولو مفهووو  اایمو او په بهر ورکړ؛ که د عموم  ووااعی  او جنش په 

هدایات او  ،چې د هغوی مشورې ،کې د مهاجرو عل وو یوه غونډه دایره کړو

تاید ترال ااه او راتلونک  کارونه مو نور هم د دین  اصااولو او اوامرو چوکاټ 

 کې تنظیم کړو.

ویال کی ي چې د دې کار مشاااوره اول مولوي جالل الدین وقاين د مولوي 

عی  و شار اوسا  له الرې شورا ته رالی لې وه، چې د دې جیړې د م اوسا   

ع  هدایات او ازاده رایه شااااااار او رضورت په اړه د هېواد له دین  عل وو نه 

ه یکه کړې و شارمولوي اوسا    د شورا له نورو غړو رسه دا مشوره  .واخلئ

 تابه ته وړاندې شوې وه.شار او بیا م

چې پراخې  ،ښااار میهانیک  ښااوونځی غوره شااوډې لپاره د کندهار ااااد غون

ودانۍ او د یوې  ارتې غونډې وړ تاالر يې درلود. د ښوونځ  په دروازه کې 

رهول نو نوم او والی  به يې ثااایو موقه  دفرت خالص شو چې د راتلونکو مېلم

 ظش  او بیاا یې د هغوی د او اااېدو لپاره د منا اااب اطاا کیلیانې د هغوی م

چې دا وخ  د  ،ل مولوي ومد  نع ين و  دې دفرت مسخادم ته  اپارلې. د

 شاااااااراطالعاتو او کلهور لوی ریا اا  اداري مدیر و. وررسه د مېلمسااهو  م

مرووم اوماد عيل خاا  مهق  د غونډې نورې چارې تنظیمولې. موږ څو تنه 

نور ملیري هم وررسه همکاارا  وو. کوم عل ء چې باه په یو يای راغيل وو 

هغوی ته  اارت  اارت ماهز اطاقونه  ،چې په یو يای اووټ او غوښااهل به يې
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هغوی ته د هغوی د  ،ورکول کېادل. څو  چې تنهاا او یو دوه یا درې تنه وو

او ااېدو وړاطاقونه ورکول شااول. په اطاقونو کې ټولې ا ااانهیاوې ورته برابرې 

شوې او د خدم  لپاره يې معلوم کسا  م ظش وو. له دې ودانیو عالوه يینې 

نه د والی  په مېلمسااهو  او د میوند هوټل په ودانیو کې هم او ااېدل. د مېل 

 کندهار او ېدونک  اکرث عل ء د شپې بېرته کورونو ته تلل.

میالدي  ۰۱۱۹مه نېټه چې د  ۰۲ؤریز کال د وري د میاشهې په  ۰۰۱۲غونډه د 

وريې رسه يې  ااامو  خوړ پیل شاااوه او په درېیمه ور   ۰۱کاال د مارچ له 

مال محمد هم راغی. د ما پښین له ؤانځه مهکې  مال محمد عمرډې ته غون

ه لنډ ل کولو ټوله کیسه يې پااااخپله وینا پیل کړه. د تحریک د پګ عمر مااهد

 ډول بیا  کړه. د وینا مینځ کې يې وژړل او تقریراو ټول محفل وررسه وژړل.

نا هو  ډول مولوي اوساا    اوساا  د خپلې وینا په ترڅ کې په اوساا اا.

د  ر تهااااتوګه وړاندیز وکړ چې موږ باید خپل مشاااا  اوو ته په شاهصااااعلم

امیراؤ منین نوم ورکړو، ناا اااهو عل وو په یو اواز د دې هرکلی وکړ. مولوي 

 اوبصو  شو، مال شاااار اوسا    له عل وو نه د بیع  غوښهنه وکړه. بیع  

ټول کار ورته تصاااديف و.  ویرا  والړ و، زړه نا زړه شااو، يکه چې د لقب دا

عل وو له هغه رسه په الپ بیع  پیل کړ، د هغه  رتګې له اوښکو ډکې شوې 

 صااااوباو بد  يې په لړزېدو شاااو. ماوول یو ډول جذبا. و، یو خوا د مال 

 ااده او صاادقانه وینا اغېزناکه وه، بل پلو مولوي اوسا    خلک نور هم په 

رانو ملیرو نه پوښااهنه وکړه چې د لقب ااااامشااله یو دوو  جذباتو راو ااهل. ما

اعالنول پاه پروګرام کې وو  هغوی وویل چې نه هیڅکله دا اااې خېه نه وه 

د مولوي اوساااا  جذبا. دا ډول غوښاااهل، خو  مال محمد عمرشاااوې او نه 

هم له انکاره راوګرياوه. هغه عل ء  صااااوابل وو هرکيل مال عچیغې او د 
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 یا له و له والو طالرانو رسه د هغو په اطاقونوچې په شاهيص توګه په ښار کې 

 یا هم 

هوټل یا بل يای کې او ېدل، له هغوی پرته یوايې هغه عل ء چې د غونډې 

ځلس پن اااا ثر  شوي وو، تعداد يې د څوارلس د منهظمینو له خوا يې نومونه

  وو تنو تر مینځ و.

اوسااا ، مال محمد په غونډه کې د عاو شااورا له غړو نه مولوي اوسااا    

ربااين، مال بورجا ، مال نورالدين ترای، مولوي وکیل اومد مهوکل او یو څو 

 نورو غړو هم ګډو  درلود.

د غوناډې پاه پای کې عل وو د برها  الدین رباين واکمن  په هېواد کې د نه 

هاد رو  وګ؛له. ا ااااواکمی  او پر پاټک  ااالرانو د نه تسال  له امله غیر مش

واجاب العزل اعال  کړ او پااه زور يې د هغاه د ګوښاااه کولو فهوی  ربااين يې

ورکړه. دغاه اعال  او د امیراؤ منین لقاب پاه مطروعاتو کې د مهالفینو غوغا 

 راپورته کړه.

له غونډې ورو ااهه د عاو شااورا له خوا عل وو ته هغه فورمې توزیع شااوې 

مشاااورې غوښاااهل  چې پاه کې د مههلفو چارو په اړه له عل وو نه هدای  او

شوي وې. همدا راز له عل وو نه د عامو مشورو غوښهنه هم شوې وه. څلورمه 

لو دې لیک زیاتې وې او د ډېرېکې راوړې، يکه ور  موږ فورمې پاه بوجیو 

او مشورو د برر ۍ لپاره یوه کمېټه هم وټاکل شوه، چې دغه هدایات هدایاتو 

 یو یو ولو هل  .

په وافظه  اوو نه د څو عل وو نومونه چې زمل ددې غوناډې لاه برخه والو ع

 کې پاتې دي، د بېلیې په توګه يې راوړم:

 : شیخ الحدیث مولوي عردالعيل دیوبندي، قايض مولوي  ید محمدکندهار

اين ثوي عردالسااالم، مولوي عردالودود، ممولوي پا اانید، شاایخ الهفساایر مول
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خ مولوي عردالحکیم، شاایمولوي عرید ، مولوي غالم ویدر، شاایخ الحدیث 

 الحدیث مولوي عردالغن ، مولوي عزیز ، مولوي  دوزی.

ف، مولوي عردالواود، مولوي ؤ الر : مولوي محمد خواص، مولوي عردهلمند

 محمد، مولوي مطیع  .

ـــزاب : مولوي عردالغفور  اناي ، مولوي عنای    غېګوي، مولوي  یش لـ

 نع   او  لیونه نور.الرومن اخندزاده، مولوي محمد 

مکاکاد، مولوي عردالراري،  ویات   ير، مولو ااااا: مولوي محمد ابصااغزين

ماولاوي فایاض  ، ماولاوي عاراادالساااهااار، ماولوي روااااا خااا ، مولوي 

عرادالرصااایرمریسد، مولوي علم ګال، مولوي محمد غیور، مفه  روم    

 دیوبندي.

 موذ ، مولوي محمد ، مولوي رفیع  صاوب: یو ش خېلو اخندزاده میدان

 ملو .

: شااایخ الحادیاث مولوي تره خېال، مولوي نور محماد ثاقب، مولوي کـابـل

 اومد ، مولوي عرد  جا ، مولوي عردالقدوپ.

مولوي ومیاد  فایض، مولوي محمد فرید محمود، مولوي محمد پکتیکـا: 

 یعقو ، مولوي محمد عمر، مولوي راز محمد.

فیروزي، مولوي فضاااال الرومن، مولوي ومااد  : مولوي خلیاال   پکتیــا

 نقشرندي، مولوي اعظم ګل.

ولوي ویم بالو، م: مولوي عرید ، مولوي  ید و یم، مولوي عردالر خوست

 ل.ېعاقل محمد ينیه
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ل اومد، مولوي محمد میر، مولوي ضاااجاا ، مولوي ف ی: مولوي مو ااالوګر

 مولوي فرقااين، مولوي شاااها  الدین محماد نعیم، مولوي محماد صاااادا،

 دالور.

: مولوي عردالقادر، مولوي محمود شاااه مقاري محمود شاااه د، قاري ننګرهار

 الهام الدین، مولوي عرد الرشید، مولوي عردالراق ، مولوي  ید ر ول.

 : شیخ عردالقادر ا عد ابادي، مولوي نور جالل.کنړ

 : مولوي  عید الرومن.لغامن

مداهل  ایداد، مولوي جلیل   مولوي زاده، وسااان وثیق : مولوي خدهرات

 تشیع یو تن عاملد

 : مولوي عردالرومن.فاریاب

 : مولوي عردالصمد.بلخ

 : مولوي نایب  .فراه

 .صاوب: د ګارو اخندزاده کندز

 : مولوي محمد مسلم.بغالن

 : مولوي محمد ا لم.بامیان

ه پاتې وو. په دې غونډه کې د په وافظه کې تر او  دا هغه نومونه دي چې زما

 هېواد د ټولو برخو جیدو او نامهو عل وو ګډو  کړی وو. 
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 مجاهد قیادي شخصیت عمر محمد د مال

د يانیړي طریع  او د یو قیادي شااهصاای  په توګه  مال محمد عمر مااهد

رعکس رانو بانوموړي  د نړۍ د نورو چارواکو او لوړ رتره مش  لیقې څښنت و.

 ،لېله اړتیا پرته يې خېې نه کو  ،ښکارونې او تظاهر څهه کرکه درلودهله يا  

 اااناول شاااوې او  ،خو د رضورت پاه وخا  کې يې خېې بیاا ډيرې پهې

 معقولې وې. 

د بیلیې پاه توګاه پاه افغاانساااهاا  باندې د امریکاي  یرغل په پګل کې چې د 

د  لیغا. لحا امریکاایاانو له لوري د ا اااالم  امارت د له منځه وړلو او په تر

ماااهدینو د مورال کمزوري کولو لپاره امریکاي  هڅې ډيرې ګړندۍ روانې 

مال  ،راډيوي  او ټلویزیوين شاارکې ورته وقش وې ،وې او ټولې غری ر اانۍ

د دغو ټولو شاایطاين ترلیغا. هلو يلو په وړاندې په خورا  محمد عمر مااهد

او  ااااده خېو کې خپل مل  مطمینه او ډاډمنه روویه رسه په خپلو عام فهمه 

ه هر   تعالی پ»تاه د اطمنا  او ډاډ ورکولو دا اااې معنا لرونکی پیغام ورکړ: 

څاه قاادر دی پاه   تعاالی باندې د امریکا او د یوه می يممی تو د د قدرت 

امریکایا  او د هغوی ملیري دې دا خېه په غور رسه واوري  ،هیڅ فرا نشاهه

مد  ظاام نه دی چې امیر به يې لکه ظاهرشااااهچې ا اااالم  اماارت دا اااې ن

افغانسها  پهواين پاچاد غوندې روم ته والړ   او عسکر مافرادد به يې تا و 

 بلکې دا د جهاد منظمې جرهې دي.  ،ته تسلیم  

 زمون  ،که تا ااو ښااارونه او پایهه  الندې او ا ااالم  امارت ړنش هم کړی

ه د بیا به تا و څه کوئ  بیا به لکا  رونه درته ونیساابه وطنونه او غمااهدین 

 کمونسهانو غوندې په هر يای کې وژل کی ئخ
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تا ې پوه شئ چې ګډوډي رامنځهه کول ا انه ده خو بیرته د ګډوډۍ له منځه 

 وړل او نظام جوړول خورا ګرا  کار دی.

نو چې د امریکا په ملیرتیا کې د بې ای نۍ  ،مرګ وق دی او هر چاته راي 

ۍ په وال  کې وي دا به ښه وي او که په ا الم کې له ای نه رسه د او بې غیرت

 «غیرت په وال  کې شهادت 

په دغه عقیدوي وینا  مال محمد عمر مااهدښاي  په هغه وخ  کې د مرووم 

خو اوپ چې د دغې نا انډوله  ،د ډیرو ښاااغلیو پوره رس نه وي خالص شااوی

او د امریکایانو په شمول د ناټو  ری يېکاله ت ۰۹وونکې معرکې له پګل نه ویران

 يد ت  ال و عقیدو  مال محمد عمر مااهدتړو  او د هغوی ټول ایهالفیا  د 

د نوموړي د  ،ماااهادینو پاه مقاابل کې له ښاااکاره ماتې رسه مهامخ شاااوي

 ه غې تاریه  وینا په وقیق  به يې رس خالص شوی وي.

  ولس ته د یوې راډیويدغاه راز نوموړي د امریکاي  یرغل په پګل کې افغا  

 وینا په ترڅ کې یرغلیرو او د هغوی ګوډاګیانو ته په اشارې رسه وویل:

یاده شوې جمله همغه « اااا خو مرګ ګريولی نش ،و لې مرګ کوالی  » 

کلونو  ۰۹خو دا دی په تیرو  ،مهاال يینو تاه یو بې مفهومه ترکیب ښاااکارېده

رو رتګو ولید چې یرغلیکې د یاد مضاامو  عین  مصااداا نړیوالو د رس په  اا

خو  ،يواکونو د خپلې پرمههليل ټیکنالوژۍ او و لو په زور ډېر مرګونه وکړل

له يانه يې مرګ ونشو ګريولی او له خپلو ټولو پوي  پرمههللو امکاناتو رسه 

رسه په  االیونو زره پويیا  د اتلو مااهدینو په الپ مړه او ژوبل شااول او له 

 ارور کړای شول.افغانسها  څهه پر شاتش ته م

دا هغاه عین  واقعی  دی چې اوپ په پرمههللو و ااالو او تاهیزاتو  ااامرال 

مغرور یرغلیر يواکونه هم په افغانساااها  کې د خپلو زرګونو پويیانو د مرګ 

 ژوبلې ښکاره اعرتافونه کوي.
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د نوموړي ژوند  ،له ډیرو ویلو ل  عمل غوره باله مال محمد عمر مااهدمرووم 

 يې د  اده ګ  او بې تکلفه وال  ،ریفاتو ډیر صفا او پا  وااااله تکلف  تشا

ه بې تکلف ، ااااده خورا  ، ااااده لراپ ه.ژوناد په ټولو اړخونو اوهوا کړې و 

ن او مهکلفانه مهکلفی ،تکلش .بې تکلفه نا هه والړه يې فطري عادت و ،خېې

 کړه وړه يې هیڅ نه خوښېدل.

د پرمههااش الماال بااالاه او د  تادبر او اخالص د کااارونو ،نوموړي قاااطع والی

اخالصمند او جدي به  ،ده چې مدبرېلیرو له منځه يې هغه څو  ډیر خوښم

هونو او کړاونو رسه ښه يا  عادت صاورم ،همدارنیه نوموړي له مشاکالتو و.

  دلو په مقابل کې يې ووعیېښېد هر ډول لويې وادثې او مشاکل پ ،کړی و

رېده. د خوښاااۍ او ېه زړه کې نه ورتاو وارخطااي  يې پره ېو  ،کاامالو عاادي و

کامیابۍ او ناکامۍ په مهال کې يې پر خپل يا  خورا ښه کنرتول  ، صااورم

 ، اانیین  .رانو يې ډیر درناوی کاوهشااااااد عل وو او م مطمین به و.درلود او 

تروم او اخالص يې طریع   ،خواخوږي ،مهقاااباال اورتام ،اد  ،ویاااء ،وقااار

کارونو کې پر یوه   توکل او د هغه پر  کلاک عزم او پاه ټولو .خصااالهوناه و

 مقدراتو ریښهونی باور يې د ژوند يانیړي مشهصات و.

مااهد د خپلو الرویانو او مااهدینو په  عمر محمد همادا المل دی چې مال

د هغه تعلق نه په ظاهري منصااب  ،زړه کې دا ااې محروبی  پیدا کړی و چې

ه خالف د جهاد پ رل پاد امریکاي  یرغ .امکاناتو پورې پورې و او نه په مادي

ۍ الندې عام مااهدین ما اااوا له دې چې هغه شااااااااار کلونو کې د هغه تر م

مهامخ ووين  یوايې د هغه شااافاه  او مکهوی اوامرو ته په دا اااې اورتام 

 غول.ېيې آ  د خپل رس قربانول هم نه در چې د تعمیل لپاره  ،ويل قا
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قضایاو په اړه يې اهتامم د نړیوالو اسالمي  

او د مسل نانو  م  س د طالرانو د ا االم  تحریک د مال محمد عمر مااهد

 په ویث د ا الم  ام  د قضایاوو په اړه خاص اهه م درلود. شارد یوه م

د مسال نانو د لومړی قرلې مسااد اقصای او د فلساطین  مسل نانو له بروقې 

دا ې نورو ا الم  قضایاوو يې همیشه دفا   داعیې او د نړۍ په لر او بر کې له

ی ازادول يې د هر مسل   کوله او له غاصارو صهیونسهانو څهه د مساد اقص

 لی  ګاڼه.  ع  مسشار 

او له  ،ر وشااااد ا االم  ام  په درد دردمند م مال محمد عمر مااهدمرووم 

یوايې شعاري  یې ایثار او همکاري ،همدردي ،مسال نانو وروڼو رسه اخوت

 بلکې عمالو يې هم ثابهه کړې وه. ،نه

 عقیدوي او فکري انتامء

مااهد په عقیدوي او فکري لحا  د مساال نانو د اهل الساانة  عمر محمد مال

 والا عة د منه  الروی او د ونف  مذهب مقلد و.

ي فکر  ،د مسل نانو تر منځ يې مذهر  ،د خرافاتو او بدعهونو  ه  مهالش و

 دل. خپلو مااهدینو او ټولو مساال نانو تهېتنظیم  اخهالفات هیڅ نه خوښاااو 

پااه خپلو منځونو کې د ا اااالم  وواادت او فکري همغ ي پااه ټینیولو  یې

 عقیدوي وودت او یووالی د یې د مساال نانو تر منځ .توصاایه او ټګنیار کاوه

 ش ااال وخا  تر ټولو اهم رضورت باله او د قرا  او اوادیثو په رڼا کې يې د

ت م  ام  د نااصااالحینو او ا ه ماههدینو په نق  قدم رفهار کول د ا اااال 

 ا اټ و یله ګ؛له.
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 شخيص ژوند

چې د ژوند زیاته برخه يې د دین  علومو په  مال محماد عمر ماااهادمرووم 

 .دعوت او د ا الم د الرې په خدم  کې تیره کړې ،جهاد ،زده کړه او مطالعه

رواکو په جمله کې شاااید تر ټولو نیسااهمن او د بی  د افغانسااها  د معارصو چا

ه شهخ وبلل  ؛ يکه نوموړي ن اؤال له شهمنیو څهه نه ا هفاده کوونکی

ر جهااد پاه مهاال لاه خپال جهاادي نفوذ څهه په ا اااهفادې رسه د خپل ېد ت

  ژوند د برابرولو په اړه څه کړي او نه يې په افغانسها  باندې د امارت اشهص

 واکمنۍ په مهال کې.کلنې « ۱»د 

د وفات تر وخهه نه کوم د او یدلو عادي کور  مال محمد عمر مااهدمرووم 

 په ملکی  کې درلود او نه هم د بهرنیو هېوادونو په بانکونو کې نغدي شهمنۍ.

م کې چې د ملیرو ملهونو د امنی  شوری له لوري ۰۱۱۱ها ش  ۰۰۱۸په کال 

و بانکونو کې دل او په بهرنیېبندیزونه ولیدې ظاؤانه اقهصادي په افغانسها  بان

مال  مرووم ،رانو د ماو وسابونو د کنیل کیدلو وکم وشوااااد طالرانو د مشا

ه د امارت تر د افغانساااها  د ا اااالم  امارت د امیر په توګ محمد عمر مااهد

چې نه يې د افغانسها  په داخل کې او نه له افغانسها   وټولو لوړ رتره شاهخ 

  او نه هم په مسااهعار نوم ماو ااااکوم بانک کې نه په خپل شااهصاانه بهر په 

 وسا  درلود.

د امارت د واکمی  په مهال چې د نوموړي ا هوګنځی د دښمنانو له لوري تر 

مرګونو بریادونو الندې راغی او د فامیل د ن دې افرادو په شاااهادت رسبېره د 

نو چارواکو د نو د امارت يی ،ګ؛و نورو کساااانو د شاااهادت المل هم وګريېد
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نوموړي د وفاظ  په مقصاد د کندهار ښار په ش ل کې د بابا صاوب د غره 

د  ،ه  ابادي نه و اد کوتل الندې  یمه کې چې نی دې خوا و شا يې کومه ولس

ې هغه چ ،نوموړي لپاره يو ا هوګنځی او د ا الم  امارت د مقام دفرت جوړ کړ

ملکیهونو څهه ګ؛ل کیده نه د رف په لحا  د بی  اؤال له عموم  اهم د تص

م کې چې کله د هېواد د ۰۱۱۹ا ه  ۰۰۱۲په کال  نوموړي شهيص ملکی .

یونیم زر عل وو او مهورو له لوري نوموړي ته د ا ااالم  امارت د امیر لقب 

نوموړي د دې په يای چې د امارت د ور پارلو له امله د خوښۍ  ،ورکړل شو

ږې لوی څادر يې په اوښکو لوند اوسااپ وکړي دومره وژړل چې خپل د او

او د غوناډې پاه پاای کې يې واارضو عل وو تاه پاه خپلې تاریه  وینا کې 

 دا ې وویل:

رت ر ول اکرم صلی اع  علم له مهې د وضشاار اې عل ووخ تا و د خپل » 

لی  پر   تا و چې نن ماته دغه دروند مس ،ی علیه و لم د وارثانو ویثی  لر  

لی  ټول   کې د هغه د ا اااهقام  او انحراف مساااوقیق  اوږو را واچاوه په 

  ها و پر غاړه دیخ

اې زموږ ا اهاذانو درنو عل ووخ که خدای مه کړه له موږ څهه د مسل نانو په 

ښاای ي د هغه  اامونه او اصااالح ېنحراف پدې  اارت امان  کې څه تقصاایر او ا

ون  ته د مع  علم په رڼا کې شار تا و به د خپل  ،دی مس لی ع  شار  ها و 

هه که چیرې له مون  څ ،ا هقام  او په وقه الره د تللو وهم  الرښوونه کوئ

د ا اااالم  اوکامو د تنفیذ په اړه کوتاه  یا انحراف رامنځهه کی ي او تا اااو 

 د هغې پړه به د   په نزد ټوله ،او د اصالح په اړه يې څه نه وایا   یهغه وین
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   ها و ګریوا  ته الپ او يوا  په ور   اها او په غاړه وي او زه به د  وال

 «در اچوم.

 طبیعت او شخيص مزاج

و تر څنش یو ډول خاص ظراف  ا ۍمااهد د خپلې خاموشاا عمر محمد مال

نوموړي په هیچا باندې که څه هم په هر لحا  تر ده  ،خوش طرع  هم درلوده

 ،له خپلو ملیرو رسه يې برخورد ډیر مینه نا  ،ر و ياا  لوړ نه ګاڼهااااااکشااا

تره د اپه ماالسااو کې يې زی ،باشاافقهه او له مهقابل اورتامه ډ  و ،صاامی نه

 جهاد په اړه بیانونه کول.
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 له امریکايي یرغل وروسته

ي طو او د دښاامن له لور یاشاااااار له امریکاي  یرغل ورو ااهه  ااهونزمنو امنیه  

په معموو وظایفو او د  مال محمد عمر مااهد ه  جدي تعقیب د مرووم 

  اماارت د زعیم په توګه د جهادي چارو په تعقیب او تنظیم کې کوم ا اااالم

 تغیر نه را وو  .

خپله  ،په دې وخ  کې چې نوموړی په افغانسها  کې په مهف  شکل او یده

کااري ور  يې د   عز وجل په عرادت او د قرا  کریم په تالوت پیلوله او د 

د  .فرص  په مهال يې د قرآ  کریم د بېالبېلو تفا یرو او اوادیثو مطالعه کوله

د  .یرغلیرو پاه خالف د جهاادي چاارو مراقرا  يې ډیر په جدی  رسه کاوه

 ر  يې په معینه طریقهجهادي او پوي  امورو د ترتیب او  ااامرالښااا  په غ

 را. منابعو اواد جهادي نش .جهادي قومندانانو ته اوامر او توجیهات صادرول

نړیوالو خېي ر اانیو له تعقیب څهه يې د یرغلیرو خالف جهادي بریاوو او 

نورو موواوعاتو معلومات ترال اه کول او له همدې الرې یې د هېواد او نړۍ 

 له ورينیو پېښو يا  خېاوه.
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 دویم څپرکی

 تاثرات د امیراملؤمنین رحمه هللا وفات او 

فداکاریو او رسښااندنو ورو ااهه له اله   ،اصااالح ،دعوت ،ټول عمر جهاد له 

د ا الم  امارت م  س  ،قضاا او تقدیر رسه  م باالخره دغه فداکاره مااهد

ې فااين نړۍ د اباادیا  پاه لوري لاه د مال محمااد عمر مااااهادامیراؤ منین 

 د.ېوکوچ

 هغه امیراؤ منین چې د واکمنۍ هره لحظه يې له تاریه  کارنامو ډکه وه.

هغاه امیراؤ منین چې د ا اااالم  اماارت پر مهاال يې پاه افغاانساااها  کې د 

 دو اوکام یو يل بیا نافذ شول.ېیع  ينډشار

هغااه امیراؤ منین چې د واکمنۍ پر مهااال يې د افغااانساااهااا  وکومه  نظااام 

بهرنۍ  یا   ا الم  شو او د وکوم  د  ،ا الم  شو اقهصاد ،ا االم  شاو

نروي اوادیث او ا الم  فقه وګريول  ،  کریماټولو اوکامو یواينۍ مرجع قر 

 شوو.

کاله په ډیرو  ۰۵همادې امیراؤ منین د یرغلیرو د اشاااغال په مقابل کې پوره 

ایطو کې د ټولې کفري نړۍ په مقابل کې د یوه جهادي مقاوم  شار  هونزمنو 

دا اااې قیاادت چې پوي  تکهیکونو او محاربوي  .ویرانوونکی قیاادت وکړ

نزاکهونو يې د نړۍ د پوي  اکاډیمیو ماهرین ګوته په غا  او د امریکا او ناټو 

وموړي ن تر ټولو مغرورو قومندانانو يې نظام  وړتیا ته د تسلیمۍ رس ټید کړ.

اد له ادت د خپل هېو د د نړیوال صاالیر  ایهالف په وړاندې دغه معازانه قییقا

کلنې  ۰۵هغااه پااه دې ټولې  .کلیو او خټینو کورونو څهااه رهېي کړ پېرو ااا
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لو له ا هفادې څهه بې یري الکرتونیک  و اااااجهادي دورې کې هم د عصا

نړۍ د مصنوع   پوږمکیو د تهنیک له کارولو څهه  ېپروا و او هم د معارص 

 مسهغن .

و دښمن خ ،و رسه په ږاپ کې وهغه به په خپلې يانیړې طریقې له مااهدین

يې نه د هساهوګنې يای معلوم کړای شو او نه يې د مقاوم  له لومړۍ کرښې 

 رسه د مداوم ارتراط څر  ولیاوه.

پاه جهاادي قیادت کې د کلیواو  مال محماد عمر ماااهادریښاااهیاا هم چې 

تکهیکونو پاه کارولو رسه د غری نړۍ د کشاااش او څار پرمههللې تکنالوج  

يکاه هغوی لاه خپال ټول تهنیک  تفوا رسه رسه ناه د ده د يای  ،هوننیولا

لو په مد یيایی  در  ولیاوه او نه يې هم د خپلو پرمههللیو تسلیحا. و ا

 د هغه له جهادي ګوزارونو څهه يا  خوندي کړای شو.

دا ااې واکمن چې  ،پیړۍ زاهد واکمن و ۵۰د  مال محمد عمر مااهدهوکېخ 

 د کلمې تر لوړواو زار کړه. خپله واکمن  يې د  

ه اله  قضااا او پریکړې رسه  اام د ااااد باالخره لیهمدې زړور او نوښااهیر قا

خپله روح د هغې وقیق   نېټههااااا ش کال د ثور د میاشااهې په څلورمه ۰۰۱۵

 مالک ته و پارله او له فاين نړۍ څهه يې د تل لپاره  رتګې پټې کړې.

 انا هلل وانا الیه راجعو ...
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توفارحمه هللا  مال محمد عمر مجاهدد امیراملؤمنین   

پهواين ویاند ښاغيل عردالحی مطمین په  مال محمد عمر مااهدد  ه:ـــیادون

، طالرا  او افغانساااها د کې د امریکاي  یرغل په مال محمد عمرخپال کها  م

د خفیه يای د انهها  او باالخره د وفات  مال محماد عمر مااهدپیال کې د 

 :يې په یو څه لنډیز رسه را اخلو په هکله لیکنه کړې چې دلهه

 

 ر ښاره د ټولو و له والو طالرانوعمر له کندها محمد ې وريې چې مالاله کوم

 تنها له څو ملیرو رسه ووت او له له وتلو ورو هه په خپله یوه رساچه موټر کې

ه یې د  یمه يګزو طالب ال  ورخوګانو  یمې ته الړ، هلهاابهغه يایه  یده د ز 

 هاو قومندانانو تال لپاره يې دغاپی ه او د جهاد د بیااقومندانانو یوه غونډه راوبلل

او وخ  يې هم ورته وښوده. څه پیسې او مصارف هم ورکړل  

ذ، انافرزاا اهه، لکه مال عردالاره اوپ په دنیا کې نشاقومندانانو کې اکث په دې 

غه اه هاور... لاېر ناار او یو شماادیاازی، جهاخا ، مال محمد ګل نی يمال روز 

رې ډلې رسه په زابل والی  کې اله خپلې یوې مههص مال محمد عمرورو هه 

 و کې يېاو نښهاه او ویل کی ي چې په يیناپه خپله د و له وال جهاد اراده لرل

وویل چې  ها وجود او بقاء د ټول واخیسهه، خو باالخره ملیرو ورته  هم برخه

م نه دي، لکه اا پوي  عملیات دومره مهاتحریک لپاره ویا. مووو  ده.  ه

د ملیرو په تاکید او مشوره يا  ګوښه  مال محمد عمرو چې  همغه . رهېی

کړ او د یو څو مهلصینو په ملهیا يې په یوه غرنۍ  یمه کې ا هوګنه غوره کړه. 

بیا يې له څه مودې  .هغه لومړی د خپلو خاصو مهلصانو یو کور انهها  کړ

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٩4/  "مجاهد"مال محمد عمر 

 

ورو هه بل کور انهها  کړ چې باالخره يې په همدې کور کې یوه وړه  اده 

 په دې خونه کې يې د اودا ه يای او .ګنې لپاره برابره کړهخونه د ده د ا هو 

 ۍار ورو هات ر مااهداال محمد عمامړل. اه جوړ کام ورتااده تشنا  هایو  

  لیۍ په همدې کور کې مېش  و.

 یو کېساااد خپلو مال محمد عمرد دوه زره درېګم میالدي کال په لومړيو کې 

میالدي  ۵۱۱۱دوهم کېسد په  شااارمما د  اوا هوله.انو ته ر شااار مااهدینو او م

میالدي  ۵۱۱۱درېیمه کېسټه د  شااااارکال کې واورېده. ورو اهی يل مې د م

په ورو اااهیو کې اورېدلې وه چې اواز يې ډېر زهیر او له غ ه يې ناروغ   کال

یو شی چې په دې کېسد کې ډېر  دله. په ډېر مشکل يې اواز راووت.ښاکارې

  یا  ااینې د ناروغۍ ااااااواز کې د تنفسااپه  مال محمد عمرواوااو و، هغه د 

و له يینو ن دې ملیر  شاااارڅرګندې نښې وې، دغه ټولې کېسټې اوپ هم د م

 رسه خوندي دي.

لپااره د قااصاااد طریقاه دا وه چې هغاه به لومړی یوې بلې  مال محماد عمرد 

رسه  له لوري له ورغيل قاصد مال محمد عمرولسوالۍ ته تللو، بیا به يې هلهه د 

سد پیغام یا کې مال محمد عمریکه کړه، بیا به يې له همدې الرې د شااارخېه 

ترال اه کوله. دا کار به کله په دوه میاشهې کله له دې هم کم وخ  کې تررسه 

کېاده، خو ډېر وخا  باه لاه دې زیاات ينډ راته. کله به چې کومه ډېره نوې 

ې او لسو هه کوله چې د یوې هفوادثه رامینځهه شاوه، نو بیا به قاصاد ډېره هڅ

وري د میاشاااهې هاري کال د ۰۰۱۵وريو ترمینځ پګغاام تراادله کړای  . د 

ناروغ   اههه شوې وه، کوربه لومړی  مال محمد عمرورو اهیو وريو کې د 

هغه ته یو معهمد  یمه ییز ډاکټر راو هی و، خو ډاکټر د ناروغۍ مرتق  وال  
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و باریکو ټېساااټونو اتاه بې و اااه و، او کورباه تاه يې ویيل وو، چې دا نارو  

تفصیيل عالج ته اړتیا لري. قاصد په دې وريو کې نه و ورغلی، کوربه اړ شو 

يې  کوربه  فر کوي او لومړی .تابه خې کړيشار چې له دې والهه کورنۍ او م

زوی مولوي محمد یعقو  او نسااره  ورور  مال محمد عمرکورنۍ خېوي. د 

ه، مازییر و تابیه ونیولاهغوی د تلل مولوي عرداؤنا  ته يې خې ورکړ. کله چې

 اوبصپر الر یې شپه شوه، پر  را يې خې راغی چې مال  .ناوخهه روا  شول

د ثور د میاشاااهې په  کال هاري ۰۰۱۵د  مال محمد عمر مااهدوفات شاااو. 

مې رسه یې  اامو  خوړ، ۵۲میالدي کال د اپرېل له  ۵۱۰۰څلورمه نېټه چې د 

مورنی ورور  مال محمد عمرهال  ااا ورکړه. د د چهارشاانرې ور  پر مازییر م

مال عراداؤناا  او زوی يې مال محمد یعقو  څو وريې ورو اااهه ورغلل او 

وجود  ااامل و،  مال محمد عمرخاورو ته يې و ااپاره. دوی دواړه واي  چې د 

 خو د  ههې ناروغۍ اثار ورباندې ښکارېدل.

له  مال محمد عمردې ال د ازوی او ورور واي  چې کال وړان مال محمد عمرد 

ه ل مال محمد عمرناروغۍ خې وو، خو دومره جدي يې نه ګ؛له او کوربه واي  

د  اایمه ییزو ډاکټرانو لهوا ترال ااه  .څو کالو راهیسااې د  ااینې ناروغ  لرله

هم د تااداوی  مال محمااد عمرکېاادونک  درملو کااار نااه ورکاااوه او پااه خپلااه 

 او په ورو ه  کال چې تکلیش زیاتکوښاښ نه کاوه، بلکې عادي يې ګ؛له 

شاااو، موږ تاه يې د تاداوي پاه نی  بل يای ته د انهقال اجازه نه راکوله، چې 

ۍ اباالخره يې درد ټول وجود ته رسای  وکړ، چې دا د پرمههليل ټ  ی ناروغ

 عالمه وه، خو په بی رۍ کې يې تر مرګه شکای  نه کاوه.
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 رحمه هللا د وفات د اعالن مجاهد مال محمد عمرد عالیقدر امیراملؤمنین 

 په اړه د اسالمي امارت د رهربي شوری او د مرحوم د کورنۍ اعالمیه

 بسم   الرومن الرویم 

ور أنفسنا ار شونعوذباهلل من ،لیهإونهو  ،ونسهغفره،ونسهعینه،  الحمدهلل،نحمدهإ 

ومن یضااالل؛ فال هادي له. ،من یهده  ؛ فال مضااال له،أع لنا  ااایئات ومن

 ،ونشهد أ  محمداو عرده ور وله،یک لهشاااارونشهد أ  ال اِله ااِل   ووده ال 

 صلی   علیه وعلی آله وأصحابه و لم تسلی و کثیرا.

 أما بعد. فقد قال   ترار  و تعالی:

ُ   ْ أ   ٍس فْ ن  لِ  ا   ا کا  ما  و    هِ تِ ْ  ا نُ ی  نْ الدُّ  ا   و  ث   دْ ِر یُ  نْ م   و  الو جَ    مُ  اابو ها  کِ  ّ ِ   ِ ذْ إِ  باِ اَل إِ  وت  ږ 

    رِ نَ  نْ م   نْ ی  ا  ک و  ۰۲۲رین  اکِ الشاااَ  یِز اْ ن   ااا  ا و  ه  نْ مِ  هِ تِ ْ  نُ  ةِ ر  خِ الْ  ا   و  ث   دْ ِر یُ  نْ م  ا و  ه  نْ مِ 

وا انُ ک  ه  ا ا ْ م  وا و  فُ عُ ا و  م   و  ّ   یلِ رِ     ِفی مْ هُ اب  ص  أ      وا لِ نُ ه   و     ف   یر  ثِ ک  و   یُّ ب  رِ  هُ ع  م   ل  ه  ق  

ا ن  اف  رْس  إِ  ا و  ن  وب  نُ ا ذُ ن  ل   رْ فِ ا اغْ ن  بَ وا ر  الُ ق    ْ أ   اَل إِ  مْ هُ ل  وْ ق   ا   ا ک م  و  ۰۲۹ین  رِ ابِ الصَ  ُب حِ یُ  ّ ُ و  

 آل عمرا . ۰۲۱ین  رِ افِ ک  الْ  مِ وْ ق  ی الْ ل  ا ع  ن  ُصْ انْ ا و  ن  ام  د  قْ ا   ْ  ر  ث   ا و  ن  ِر مْ أ   یفِ 

: او هیڅ یو کس لره دا وا  نشاااهه چې مړ   میر د   تعالی په وکم ژباړه

او څو  چې د دنیا اجر غواړي نو له  ،به مري نېټهرسه په لیکل شاااوې ټاکلې 

هماادې يې برخااه ورکوو او څو  چې د اخرت اجر او ثوا  غواړي نو لااه 

 او زر به شاکرینو ته ښه بدله ورکړو. ،ه غه یعن  اخرته يې ورکوو

ډېر دا اااې نریاا  دي چې پاه خوا کې يې ډېر خدای پالوونک  جنیېدو  او

 نه ،هونو له امله نه  س  شولصااورخو د   په الره کې د ور ر اېدلو م ،دي

 کمزوري شول او نه يې رسټګټ  وکړه او   همدا ې صابرین خوښوي.

 ې:ي او ددوی له دې پرته بله خېه نه وه چې ویل به
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ګناهونه مو راوبښااه او په خپلو چارو کې زموږ تیری راوبښااه او  خاې زموږ ربه 

 پښې مو ټګنیې کړه او پر کافرانو نصت او بریا راکړه.

ه   تعالی پرته هر موجود د مرګ امرګ وق دی موږ پر دې ای   لرو چې ل

و د دوو جهااانون ،رسه مخ کی ي. وهی د   تعااالی تر ټولو محرو  مهلوا

ول اکرم محمد صلی   علیه و لم هم د مرګ څکه کړې رت ر ارسدار وض

 او له دنیا څهه يې رول  کړی دی.

مال  تابه او دشاااار همدې وقیق  ته په پام رسه د افغانسها  د ا الم  امارت م

کورنۍ اعالنوي چې د ا اااالم  امارت م  اااس او زعیم  محمد عمر مااهد

ۍ له امله خپل اااااروغد ورپېښاې شوې ن مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 

 روح ملک االرواح ته و پاره او له دې فاين جها  څهه يې رول  وکړ.

 اناهلل وانا الیه راجعو .

 رومه   تعالی رومة وا عة

رومة   علیه د ا اااالم  ام  یو ویاړلی او مهلخ  مال محماد عمر ماااهد

بیر   یایطو کې يې د ا الم  واکمی  لوېدلشاااار رهې و چې په ډیرو  ههو 

د ا ااالم  امارت تر نامه الندې يې يو بشااپړ منظم او د ا ااالم   ،راپورته کړ

ه تو   نه ده پ   تعالی د ،ع  نظام تأ یس کړشاااار  ایا   پر اصولو برابر 

یوازې د افغانساها  په  اطحه مومنانو ته د ا الم  نظام نعم  ور ولید، بلکې 

 نه وړاندې کړه.در   جها  ته يې د واقع  ا الم  واکمی  منو 

که نو ي ،دا څو کرښاې شاید د نوموړي د ویاړمنو کارنامو د اوهوا تا  ونلري

اصاايل خېې ته يو او هغه دا چې عالیقدر امیراؤ منین رومه   نور له دې 

یطو کې زموږ دنده دا ده چې له نوموړي راپاتې شااارپه دې  ،دنیا رول  کړی
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ه غسااې  ،ده مرووم چې پاللی و امان  ا ااالم  امارت ه غسااې وپالو لکه

ه غسااې مهلخ او په   تعالی مهوکل  ،یع  ته الهزام وکړوشاااااارا ااالم  

 ،لمهوک ،مهعهد ،من  نۍ ته وارض او د وق په الره کې مه غسې قربا ،واو و

 تر څو   تعالی ،ثاابا  او لاه   تعاالی څهاه ویرېادونک  واو اااو ،صاااابر

همادا اااې ددې  ااارت باار د پورته کولو او تر منزله ر اااولو توفیق راکړي او 

 همدا ې مو د دنیا او اخرت په رسلوړۍ او بریا ونازوي.

ۍ د نړیوال کفري یرغل شار چې د امریکا په م مال محمد عمر مااهدمرووم 

ارلسو کلونو و څو ده او په تیر ېو تعقیب رسه رسه په هېواد کې او له ټول فشار ا

ی د یوې وريې لپاره هم له افغانساها  څهه بهر پاکسها  یا کوم بل ااااکې وه

هېواد ته نه دی تللی او له خپل میش  يای څهه يې د ا الم  امارت چارې 

چې د نوموړي په دې  رت ا هقام  او له هېواده په نه وتلو کره  ،رهېي کولې

ښااې شااوي ناروغۍ له ېدې د ورپڅه موده وړان .شااواهد او دالیل موجود دي

کې  ااهه  زیاته شااوه او په وق  امله چې د ناجوړي په ورو ااهیو دوه اونیو

 د.ېور 

عالیقدر امیراؤ منین رومه   که جساا و یو شااهخ و میر په معنوي لحا  

یوه نظریاه او د یوه مقدپ ارما  وامل و. که څو   ،نوموړی یو خويښااا 

و ن ،له هغه رسه د وفا ثروت وړاندې کړي غواړي د هغه روح خوشاااله کړي او

د ا اااالم  نظام د  ،باایاد د نوموړي له میراا ا اااالم  امارت رسه وفا وکړي

ایطو کې په ویث د مسل   دا زموږ د فرد فرد وظیفه شاااار اعادې لپاره په دې 

پراخهیا او بریا لپاره ټولې هڅې په  ،وودت ،ده چې د ا اااالم  امارت د قوت

يکه زموږ د مسل   ولس او  ،ډ کور بنیادونه ال پاخه کړوکار واچوي. دې ګ
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عزت او رسلوړي یوازې د همدغه صش په قوت رسه تضمینېدلی  شارمااهد ق

.  

رومه   ا اااالم  امارت د یوه  مال محماد عمر مااهدمرووم امیراؤ منین 

 رت خويښ  په ویث په دا ې ډول ودا  کړی او روا  کړی چې تر شاه يې 

مهلخ او باتدبیره ملیري او منظم تشاااکیالت پرې  ،محکم بنیاادونه جوړ او

کاروا  ایښا  دي. لهذا مااهدین او ټول مسل نا  دې مطمین اوټ چې دا 

ل نانو رت او د مسالین او افراد د   تعالی په نص  به د ا الم  امارت ټول مس

 له ارمانونو پاه مالتړ د عاالیقادر امیراؤ منین مالمحماد عمر مااهدرومه  

 رسه  م منزل مقصود ته ر وي. 

 ء  تعالی و ما ذالک علی   بعزیزا  شا

رهېي شوری او د عالیقدر امیراؤ منین رومه  ،تابهشاااار د ا الم  امارت د م

هاااا ا کال د شوال ۰۲۰۹  د کورنۍ له پریکړې رسه  م به رس له نن یعن  د 

دو د مساج ،څهه تر دریو وريو پورې په ټولو  یمو کې د عل ء کرامو ۰۲له 

نو مااهدی ،لینو  د ا الم  امارت د مس ،قوم  او جهادي شهصیهونو ،د امامانو

روح تااه د  مال محمااد عمر مااااهادولس لهوا د مرووم امیراؤ منین  او عااام

فاتحو او دعاګانو مرا ااام تررسه کی ي  ،دعاء په خاطر د قرا  کریم د خهمونو

او له   تعالی څهه به مرووم امیراؤ منین ته د مغفرت او ا ااالم  امارت ته 

 د ا هحکام او بریالیهو  دعاګانې کی ي.

 

مال محمااد عمر دونااه وکړو چې د مرووم امیراؤ منین پااه پااای کې بااایااد یااا

 مال محمد عمر مااهدمورنی ورور مال عرداؤنا  اخند او د مرووم  ماااهاد
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زوی مولوي محمد یعقو  له ټولو مسل نانو څهه خصويص غوښهنه  شاااارم

ۍ د ا ااالم  امارت په شاااااار په م مال محمد عمر مااهدکوي چې، د مرووم 

 نو ټول دې ورته عفو ،وم ډول وقوا تلش شوي ويواکمنۍ کې که د دوی ک

تل یاد  اااا.. موږ په دې  ااارت غم کې ټول  ېو پاه دعااګاانو کې دوکړي ا

 یکشااارمسل   ام  او په خاص ډول د افغانسها  مااهد ولس له يا  رسه 

 بولو او ټولو ته له   تعالی څهه د تسلی  او صې جمیل غوښهونک  یو.

 والسالم

 د ا الم  امارت رهېي شورید افغانسها  

 کورنۍ مال محمد عمر مااهداو د عالیقدر مرووم 

 مه ۰۲هاق کال د شوال اؤکرم ۰۲۰۹

 مه ۸ها  کال د ا د  ۰۰۱۲

 مه ۰۱میالدي کال د جوالی  ۵۱۰۲
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د مال محمد عمر مجاهد د وروستیو کلونو د اوسیدا د ځای 

 انځورونه نرش شول

 ل(۴۲۲۲، کب۰۲)دوشنبه، نن ټکی اسیا 

 ر نیو رسه رشیک د هغه اطاا انځورونه له د طالرانو ویاند ذبیو   مااهد

کړل چې د دغې ډلې بنسټیر مرش مال محمد عمر مااهد پکې د خپل ژوند 

ورو ه  شاوخوا اوه نیم کاله تېر کړي وه. نن ټکی ا یا ته کره رسچینو ویيل 

چې د مال محمد عمر مااهد دغه مېش  يای د زابل والی  په  یوري 

کاله تېر  ۰۰ه  ولسوالۍ کې موقعی  لري، چېرې چې نوموړي د ژوند ورو 

 کړي و.

طالب ویاند له خپرو شویو انځورونو رسه ر نیو ته په لی و پیغام کې ویيل: 

هغه اطاا چې مرووم امیراؤ منین په کې او ېده. مال صاوب له دې کوچن  

اطاا څهه ا الم  امارت رهېي کړ او د وفات تر وخهه همدلهه و. دلهه به مال 

یو کوچنی چمن او د ګالنو بوټ  و. په دې صاوب ؤر ته کېنا  ، همدلهه 

 اړه نور معلومات به په یوه کها  کې په کره او مسهند ډول خپره  .

ورونه دوه دي، د اطاا بهر او دننه دواړه اړخونه ښودل شوي او پر رس یې انځ

په کوچن  خ  لیکل شوي چې په دغه اطاا کې مال محمد عمر مااهد د 

 او پنځه میاشهې تېرې کړي. خپل ژوند ورو ه  اووه کاله

 مه نېټه۰۱جوالی میاشهې په  ۵۱۰۲د یادونې وړ ده چې طالرانو د کال 

اعال  وکړ چې د دوی مرش نور په نړۍ کې  لد۰۰۱۲مه ۸مپناشنره، زمري 
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نشهه، خو ورو هه یې څرګنده کړه چې هغه تر اعال  شوي نېټې دوه کاله 

 څلورمه نېټهد ال وفات شوی و. ش کال د ثور د میاشهې په-ها۰۰۱۵وړاندې مد 

ه د سهې تر پنځه کلنې څګړنې ورو هباید وویل   چې یوې هالنډۍ ژورنالې

یو کها  لیکلی چې پکې ویل شوي د طالرانو مال محمد عمر مااهد پر ژوند 

مرش مال محمد عمر مااهد افغانسها  ته د امریکایانو له راتش ورو هه د ژوند 

 دننه پاتې شوی.تر پایه په خپل هېواد کې 

 انځورونه
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 له انده څو نامتو څېرویو امیراملؤمنین د 

و ا  اارتو علم  او  ااګاټ مهکښااو څېرو پوهانو، د ا ااالم  نړۍ مفکرينو،

او  فکر ،د شاااهصاااګ  مال محمد عمر مااهدمنني   مرياؤاد  ژورناالساااهاانو

اړوناد پاه بېال بېلو وخهونو کې خپلې څرګندونې کړي چې يګنې يې  مراارزې

 دلهه لولو:

 شیخ اسامه بن الدن

د نړیوال جنی  تړو  پااه  مال محماد عمرټولې نړۍ ولیاده چې مااااهاد امیر 

ع  څهه یشارد  نهمقابل کې ثاب  ودرېد. او هغوی ته يې هېڅ رس ټګد نکړ، 

 پارل؛ يکه هغه يې دين  وروڼه تېر شو او نه يې عر  مااهدين دښمن ته و 

 و، اګر که د ده امارت او چوکۍ پکې الړه. 

دا د لوړو خلکو پاه دريځونو دالل  کوي. ډېر لوی توپري دی د یو مسااال   

پادشااه او د هغه منافقینو پادشااهانو تر منځ چې د ا االم په ود يې د امریکا 

  او ره خپل پادشااااهرسه په نړیواله جیړه کې مر اااهه وکړه، لومړي د دین لپا

  لطن  قربا  کړ، او نورو د خپل  لطن  او چوکۍ لپاره دین قربا  کړ. 

ځونو منااانو مېړنیو د دری  د دوی ترمنځ توپري د ای   او کفر توپري دی، نو د م

 او د منافقانو په  ړو ش رو د دریځونو ترمنځ ډېر توپري دی.
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 شیخ جالل الدین حقاين

 مرع محمد مال مظروط فکر په ا اااپ باید ووایم چې دد صااحیو عقیدې او 

مااهد رول  په ا ااالم  نړۍ، ا ااالم  جهادي خويښااهونو او د افغانسااها  

ا ااالم  امارت کې خالء رامنځهه کړه. او ټول ا ااالم  ام  د ده د مهلصااانه 

 خدمهونو ممنو  دی.

 شیخ دوکتور ایمن الظواهري

 ه په کار ده چې په خپلو طالرانو او پهاې افغا  مسال   او غیور ولساهخ تا و ت

باندې فهر وکړئ چې طاغوتیانو او لویو مارمانو  مال محمد عمرمنین   امرياؤ

ته يې وویل: نه، هېڅکله به مسل   کافر ته ونه  پارو، بیا د صلیریانو او د هغو 

ال ااپوڅو رسه يې جهاد جاري و اااته، او دا دی د   په قدرت رسه د فهحې 

 ا    په کنارو کې ښکاره شوي. زېري د

 انجیرن ګلبدین حکمتیار

کلونو کې یو ښاااه  ۰۲رومه   د افغانساااها  په تېرو  مال محماد عمر مااهد

ې د جهاد بلک ؛نه یوازې امریکا ته تسلیم نشو .و شاريیر ، زړور، هېوادپال م

 الره يې غوره کړه.

 العلوان، فقیه عالمه شیخ سلیامن د اسالمي نړۍ سرت محدث

رته پ مال محمد عمر مااهدر له امی ؛د تاریه  کهابونو ډیرې پاڼې مې واړولې

ي د دین له رسه زار کړ  چې پاچاه  يې ،م مې پکې پیدا نه کړابل دا ې واک

 دې پرې ورومی ي او جن  دې يای  . جالله جلوي.   
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 شیخ ابو یحیی اللیبي

ال مرانو ته وایم چې د ټولو په رس کې زړور امام امیراؤ منین اد مااهدینو مش

ه بريښ ، هغه چې په ام  کې اااچې د دې زمانې کس ن هغه .دی محمد عمر

يې د والء او براء معنی را تازه کړه. ورته وایم: مون  ال پهپل تعهد والړ یو او په 

 او خوشااحاله خپله الر روا  یو، خوشااحاله او ااه د   مر ااهه راتلونکې ده.

یک، ه هغه ناااااو ه چې   ر  العزت به په ن دې راتلوونک  کې په يمکه ل

 ه شااه کوم څه چې تا لهقوي او پراخه ږکین درکړي، چې له تا رسه وو. او پو 

منانو   هغه هېڅ هم نه دي، او کومه مینه چې   ر  العزت د م ؛ال اااه ورکړل

وريې چې کومې دعاګانې درته کوي، په زړونو کې تاته واچوله او د شپې او 

 له هغه ډېر غوره دي چې تا له ال ه ورکړل.

 موالنا عاصم عمر

مال محمد عمر د رس تااج، د عربو او عامو د زړه درزا، امیراؤ منین  ود عل 

ا رومه   رومة وا عة ا هم له مون  نه روص  شو، میر هغه دین ال  مااهد

ل چې خپ الره غوره کړې وه، د کوم لپاره يېپااتې دی د کوم لپاره چې ده دا 

هه او دا به تر قیام .شااااریع  اوپ هم پاتې دیهغه  .کور او ټول قوم قربا  کړ

ک  اااامیراؤ منین يا  ياروون د او د دې د وفاظ  لپاره به .پورې پاتې وي

منانو رسه قهال کوي، تر څو د ښنیر کې د داخيل او خارج  دواړو دپه هر  ا

د کفر برالټ خهماه   او ټول نظاام یوايې د   تعاالی نافذ  يمکې پر مخ

.  
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 شیخ ابو فراس السوري

دا ې یو  ړی و چې غ ېدا يې کمه کوله او  رومه   مال محمد عمر مااهد

غرونو هم نشاااوی بدلولی. د مثال په ډول د  اااعودي د ا اااههراراتو  .کار ډېر

ې او د شایخ ا امه د ور پارلو غوښهنه يې تر  یرئګس ترک  الفیصال ورته راغ

يوا  ورکړ چې: د ا ااالم نه وړاندې  رومه   مال محمد عمر مااهد .وکړه

هم که څو  مون  ته د مېلمه په صاف  راتلل، نو چاته به مو نه  پارل، که څه 

هم ټوله قریله به يې له وجې تراه کېدله، نو څنیه کېدای   چې په ا الم کې 

څو  تا ااو ته وواله کړو چې مسااال   هم دی او مااهد هم او  دا ااې یو

 ځ د جهاد عهد دی، دا ناممکنه ده.زمون  او ده ترمګن

ترک  پاه اخطااریه انداز ورته وویل چې: ګوره په دې کار رسه به ته د عربو او 

ويې کړئ، موږ  ینړیوالو دښااامن  را وپاروې. ده يوا  ورکړ: څه چې غواړ 

 يې پروا نه لرو.

 .لییو شو، بیا يې چا مهه نشوی ن يلد یو څه په وقانی  به چې قا نو

 شیخ ابو قتاده الفلسطیني

  دې په تا روم وکړي، خپل ر  ته دې عذر  خ عمر ومړ آیا رښاااهیا هم مال

 وړاندې کړ، مون  ته دې وښوده چې څرنیه د دين لپاره پادشاه  قربانی ي.

 تقوی کې یوه منونه وه.عمر د دې دور یو راز و، په زهد او  مال

 ابو عزام األنصاري

م اااربا د يې پیاده شااوموفات شااود  لوی  اړی و، په ډېر لوی وجود کې امیر

 خو قافله مخ پر وړاندې روانه ده.
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 ابو حمزه الدرعاوي

ع  مسئاله ده چې څو  له دښمن رسه د مقابلې په  نیر کې د رباط شاااار دا 

 په وال کې وفات  ، هغه شهید دی.

مااهد شاااهادت قرول او فردوپ جن   عمر تعالی دې د شاااهید مال خدای

 يای کړي.

 دوکتور شامل

 اې د نړۍ ژبپوهانو ادیرانوخ

 د نړۍ د ټولو ژبو قامو ونه له رسه ولیکئ، له هغو ټولو څهه د رجولی  خراشئ

عمر نوم ور يای  منااریناه تو د لغا  وباا ااائ او پر يای یې یوايې د مال

 ...خکړئ

 نړۍ سرت محدث، استاد عالمه ابو محمد املقديسد اسالمي 

په او ااانۍ  امثالباندې روم وکړي، د ده  مال محمد عمرخادای دې پر امام 

 نظام يې پر يمکه نافذ کړ، ل جاللهد   جا .زماانې کې ډېر کم لیادل کی ي

مهاجرینو ته یې پناه ورکړه، د نصیح  ګرو نصیح  يې ومانه او له کفارو رسه 

 ممرګد ورته راغی. یېده تر څو یقینتر هغو وجن

 مشهور ژورنالېست عرفان صدیقي

هغه چې کله د خپلې واکمنۍ د ورو ااه  ښااار کندهار له  ااقوط  ورو ااهه د 

بل  نو په تندي يې له   تعالی پرته ؛ا  د مغرورو غرونو پر خوا روا  وافغانسااه

 چا ته د  ادې خاپ نه ښکارېده.
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 نيحسشیخ عبدهللا امل

 محمد صلی   علیه و لم امههخاې د 

  دې تاته ښاه صاې درکړي، یقیناو  اها یو غښهلی اتل له دنیا څهه وکوچېد، 

هغه له دې دنیا  افر وکړ او مون  ته يې لوی درد او کړاو پرېښود، خو موږ لره 

دا کاايف ده چې د   تعاالی دین د مېړنیو په تلو رسه نه ودری ي او موږ ته دا 

 ې   موږ ته په دې آی  رسه روزنه راکړې:کايف ده چ

 دات  مَ  نْ یإِ ف  أ   وُل  ُ الرُّ  هِ لِ رْ ق   نْ مِ  ْ  ل  خ   دْ ق   ول   ُ  ر  اَل إِ  د  مَ ح  ا مُ م  مو  

ه ده څهه ورو هه يې اااعمر الړ، خو موږ ته دا کايف ده چې موږ پوهې و ل مال

 وروڼه شهه چې دا مزل پوره کړي او د هغه په الر والړ  .

او موږ طالرانو ته وایو چې تا اااې زموږ د رسونو تاج یا ااا ، موږ څومره دا  

ای د   بنده ګانو ثاب  پاتې شاائ،  .آرزو درلوده چې  ااها ااې په منځ کې و

 .بېشکه تا ې د ثرات او ا هقام  لویه درجه دتاریخ په پاڼو ولیکله

 ثاب  پاتې شئ، د تووید د عقیدې مېړنیو. 

 شیخ هاين السباعي

و مساال نانو د پولو عمر دی، دا د مظلومانو مر ااهندوی دی، د ا ااالم ا مال دا

دا هغه  ړی دی چې د نورو لپاره منونه ده. او زه دا باور لرم .  ااتوونکی دی

چې عربا  او مسل نا  به د ده نوم زمزمه کوي، او دا به تاریخ ته تغیر ورکوي، 

مر څهه ع به ویل کی ي چې د مالې او مثالونه بدلی ي، بیا ااو ورو هه به منون

عمر څهه  عمر څهه وفادار څو  نشاااهه او د مال زړور څو  نشاااهه. د مال

 رښهونی بل څو  نشهه.
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 یوال پوهنتون استاد محمود الثايند مرص د االزهر نړ

نړۍ کې یو بې مثاله خپلوا ،  یپه او اان مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 

پر خواهشااتو واکم او د ا الم  نړۍ یو دردمن واکمن و. هغه  رتګې ډیرې 

 دې پرې ل جاللااهمرااارکې دي چې دا منوره څېره يې پرې لیاادو ده.   جاا

 روم وکړي.

 وېټيدوکتور حاکم املطیري الک

په وفات رسه ا ااالم  ام  یو  اارت مااهد زعیم له  مال محمد عمر مااهدد 

ال ه ورکړ، دا ې زعیم چې د یرغلیرې صلیر  ټلوالې په خالف يې تاریه  

 مقابله پیل کړه.

اې د ا الم  ام  زعیمهخ ته په رښهیا د ا الم  ام  لپاره دا ې امام وې چې 

کري د ا ااالم  ام  موجود او راتلونک  نساالونه، د هغوی ټول جهادي او ف

 نهضهونه او فقه  مدارپ به په تا پسې اقهداء کوي.

 اې لویه ا هادهخ ایا ته په رښهیا له موږه وکوچېدې خ

 سرت مفکر دوکتور عبدهللا النفیيسد کوېټ 

ف شوی یم، ما له شار عمر رسه لیدو دي. زه د هغه په لیدو م ما شهصاو له مال

ې کس نه ااااچې د دې زمانهغه رسه لیدو دي او وررسه نا ا  یم. رښهیا هم 

یې نه قرلول، ورته ویل به یې يئ کابل ته يئ، زه  به وفاااادونه د غربیانو .دی

 ي.کین ناس دشار کو  ناسد بېشکه چې مشار په قندهار کې یم. مامنا اؤ
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 امتو ژورنالېست رحیم هللا یوسفزین

و انو کې غ ېدلی یم اااارو شااهانو رسه د دوی په عالیشاانه قصله ډېرو مغرورو 

مال محمد عمر س کړې، اما کله چې په کندهار کې د اااهېڅ وېره مې نه ده و

د ده د رعب او هیر  له ال ه  ؛د ده په عاجزانه دربار کې مخ شومرسه  مااهد

 مې د خېو جرئ  له ال ه ورکړ، ترڅو دوی پهپله وپوښهلم.
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 نه وای را پاڅېدلی مال محمد عمر مجاهدکه 

 قاري سعید

 د زرداد په پاټک به اوپ هم انساين  پیا  غپېدل. ا

 شفیع دېوانه به اوپ هم کابلیا  په دېوالونو مېخ کول. ا

 قمې لنش به اوپ هم له کابلیو ښځو تیونه غوڅول.  ا

ا د مار خور به اوپ هم د شاه شهید په کوڅو کې د جنيس داړه مارۍ لپاره  ا

 ګريېده.

 شمول په پاټک هرا. هلکا  کوزول.قومندا  صالو به اوپ هم د پا  ا

ر به اوپ هم د عام رس  په يای د کندهار د رېش په اااتاار. باربري موټ -

 دښهو تر وېشه ر ېدل.

 ا ګیلم جمو به اوپ هم د ش ل په خلکو  پ ې خرڅولې.

نه وای، تراو ااه به د کابل او نورو ښااارونو والړ  مال محمد عمر مااهدکه   -

 هم د جیړو له زوره نړېدو وای. به شاوخوا غرونهبلکې  ؛دېوالونه څه

تراو ااه به د جنیلک او رسوی بند د ميل زېربناوو په شااا  د کابل او نورو   -

 ایمو ټول تا یسات پرزه په پرزه او خښهه په خښهه ټوټه شوي، لیالم شوي او 

 د الهور او کارخانو په کراړ یا پلورل شوي وای.

ای ه زوره دلهه انسانا  نه و کيل په کيل د جیړې ل اوپ به کوڅه په کوڅه او  ا

بلکې د جیړه مارو، پوډریانو او ټوپکیانو یو ينیيل نسل به د افغانسها   ؛پاتې

 د مالکی  دعوه دار وای.

بلکې د هزار ااها ،  اایافسااها ، دو ااهمسااها ،  ؛اوپ به افغانسااها  نه وای  -

 ای.هانونه اباد و زرداد ها  او مسعود ها  په نوم به ګڼ مههلش پاټکس

اوپ به موږ د څوارلس کلن  ؛پاڅو  نه وای مال محماد عمر ماااهادکاه د  -

جهاد، هارت، جهادي مثره، ا الم  نظام او دا ې نورو خېو په يای په دې 
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غم کې وای چې څرنیه د خپلو شاهیدانو قېونه راو اپړو تر څو د پاکسها  د 

 هډوکو له  وداګرو ورباندې د چر و لپاره پګسې پګدا کړو. 
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 هغه اتل غازي رحلت وکړ

 عقیل الشام

او  نۍخو ورو اااهاه له هغې چې نړۍ ته يې د ثرات، قربا ؛هو رولا  يې وکړ

 رسښندنې معنی ور زده کړه.

چې د   تعاالی د دین د بریا لپاره يې خپله چوکۍ،  ؛یغاازي د دا هغاه اتال

 .پادشاه  او  لطن  تر شا وغوريولوا ، 

ر څو  ننییالیو په قدچې پکې د اتالنو او  ؛خو په دا ې یوه زمانه کې او ېده

 نه پوهېدل.

ه ا و د اوچهې ونې او یوې  رتګې رسه ا چې بله يې په جهاد کې شهیده شوې 

پله په خ نو ،ه به يې چې دررسه خېې وکړېااااکل .هسه  ښکارېده یو با وقاره

 تواوع رسه به يې مطمین کړې.

ه به چې کل د ظاؤانو خویونه يې نه و زده. تکې، غرور، د پادشاهانو نهرې او

 .نو نه به دې پېژانده ،دې د خپلو وزیرانو او والیانو رسه ولید

 .پر لور و ظر له ویاء څهه د يمکېتل به يې  رتګې او ن

 .څو به پوښهنه ترې ونشوه ه،تر هغه به نه غ ېد

ې چې خندل نو ترساام به يې او کله به ي   کار او جدی  يې خوښاااوه.ااااعمل

 کاوه.

 . او د عرییز کور يې درلوديکااه رصف یو پوړعری ر ااانیو هېر کړی و، 

 .مالداره و خلی  تر ټولو فقیر  ړی هم له ده نه
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. رتلوه راتلل، نو الوتکې ته به و دونه به ورته مالقات تاااوف تکلش يې نه و زده.

رې ااا. یو  اع  به يې وررسه خرغوړاوهڅادر به يې په اوږه و، وفد ته به يې و 

 .وکړې

 ادر څهه به يې ګردونه وڅنډل او روا  به شوخابیا به جش شو له خپل څ

 اد  اودا ااې  چې لوي  او تکې يې زده نه و. دا ااې تواوااع او  اااده ګ ،

 .دا ې ویاء، چې تر اوجه ر ېدلې وه. م، چې تکلش پکې نه وااورت 

 .عزم، چې  سه  يې نه منله نه پېژانده.ثاب  قدم ، چې مداهن  يې 

ده يې وهی انځور هم نااه و خپاال ولس وررسه مینااه لرلااه، رسه لااه دې چې د 

  هاینې او مدوې ظهور او انځورونه يې نه خوښاول. د ر انیو له الرې لیدلی.

 .بدې ګ؛لېيې 

 .دی د یوه کلک غره په څېر والړ و. خو ټولې نړۍ ورته تهدیدونه ورکول

ر يای خو ده د بنده پ ؛بند کړ، بندیزونه يې پرې ول ولنړیوالو اقهصاااادي کال 

 .ترڅو د ا    خزانې ورته پرانیزي ،خپل خالق ته الپ ونیو

انونو او قیصو دا هپه د تاریخ کهابونه باید خپلې صافحې د دې  رتې هسهۍ 

 ښکلې کړي.

" اموءل بن عايا" در یاد کړئ، هغه یهودي چې ورته وویل شو، زوی به دې 

را ونه  ااپارې، خو ده دا اااا  شااامرؤ القیس الکندي" نیزې او غووژنو که د "

 وکړه ثاب  پاتې شو. او نهاد رد کړ او په خپل عهد يې وفاپېش

نه کړ او عری شاعرانو پکې شعرو تاریخ د ده دې دریځ ته په درناوي رس ټګد 

 او بیهونه ولیکل.

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 55/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

ک  وونانۍ او وفا دا اې تاریخ پرېښود، چې راتلااااقرب د مال محمد عمرمیر 

را ونه  وکړه چې که دا یو تن نهده ته یې ګوتڅنډ .نسلونه به ترې زده کړه کوي

 اپارې نو پادشااه  به دې والړه  ،  ها او  ها د ولس وینې به تويې کړی 

آشااانا دی زما له  ، خو ده باا  ونکړ، دا يې ونه ویل چې نوموړی کس نا 

 .نه وطن لري او نه خپل او خپلوا شړل شوی،  قوم څهه نه دی.

 بېزاره دیخ یوايې دی، هېڅ يمکه يې نه من خ خپل قوم ترې

خپل اصااول يې تر پښااو الندې نکړل، د عربو  .خو بیا يې هم رایه بدله نشااوه

 غوښهنو او زاریو يې مخ واړاوه.انو له شار واک نو او م

هغوی  ،او پګغام راوړونک  يې وشړلاو ټول  فیرا   ټول منځیړي يې رد کړل.

 څو له خپل عزم نه يې په شا کړي.چې اراده يې لرله تر 

ولې و د دښاامن ټيې شااا کړهخ خپله پادشاااه  يې تر پښااو الندې کړهخ ا دنیا ته

 هڅې يې شنډې کړې.

 ترڅو د ټولې نړۍ مقابله وکړيخ ،څادر يې په اوږه کړ او تصمیم يې ونیو

ې او خپال امااا  چ ه ورنکړه چې خپال عهاد ماات کړي.د ده غیرت دا اجااز 

د  ناه راوړېې پاو هغه څو  چې ده ته ي ورکړی يې دی تر پښو الندې کړي.

 .بال خولې ته ورکړي

و د ا پهپل دین او عهد ثاب  پاتې شااو. له خپل ر  نه يې مر ااهه وغوښااهه.

 خپله مشهوره خېه وکړه: او په لوړ غ  يې بل کې ودرېد.ټولې نړۍ په مقا

ده راکړې...او   تعالی راته د کامیابۍ وعده ابوش راته د ماتې او ناکامۍ وع"

 چې کومه وعده رښهونې ده".راکړې، نو ګورو 
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ته که همدا ور ي خپل مسال   ورور  اتنه به کوي.  اوګند يې یاد کړ چې د

 دین ښوونه کړې وه.

او خپل ټول ملک يې د یو تن لپاره قرباين کړ. رصف  ه.اټوله نړۍ يې وننیول

 یو تن لپارهخخ

خپل  ،يا  يې مالم  نکړ، نشاااو و اااهکله يې چې وکوم  ړنش شاااو، غ

 .واژهاو نه يې هغه  ړی وو  وزیرا  يې ونه ښکنځل

و خپل شړل ا خپل ملیري يې را  نرال کړل ،لکې خپله و له يې را پورته کړهب

 شوي ملیري ته ورغی...

ي یوخ په اوږه يې الپ ور موږ ټول شااړل شااو ، مسااکی شااو او ورته يې وویل

مې له ال ه  ويې ویل، خپل ملک او پادشااه  ،ووتاو ور تر غاړې  کېښاود.

 .تاهکړل، خو خپل دین او ای   مې و اور 

ې نه غواړم چې   تعالی رانه پوښهنه وکړي چ"بیا يې ورته وکهل او ويې ویل: 

 ."هته ولې و پار فر مسل   دې کا
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 مه؛ د دریم عمر د رحلت ورځ۴د ثور 

 قاري حبیب

باندې د محمد عمر ې ور هغه د یوه غریب مال امام په کور کې وزی ېد، پالر ي

 ال يې خاپوړې کولې چې پالر .خپل مور او پالر لومړنی اوالد و د .نوم کېښود

يې له اصايل  یمې مخاکرېزد څهه لرې، د کندهار ښار ته څېرمه منودهد کيل 

کې امااما  ونیو. کوچنی عمر د مولوي غالم نر  صااااوب په غریرانه، خو د 

ې  غ منې او صالحې مور پهم  د  . شوورانی  زیرا خاندا  کې را  ارتای   په ن

لنۍ چې ال شپ  ک غی،ور باندې هغه وخ  را امهحا او لومړنۍ  .کې تربیه شو

د نودې د کيل مال امام مولوي غالم نر  صاوب وفات شو او  .ته نه و ر ېدلی

کوچنی زوی يې ممحماد عمرد د یهیمهو  له یوه دنیا غمونو او امهحاناتو رسه 

د   تعاالی ارسې ته پرېښاااود.   تعالی چې همېشاااه په بندګانو کې خپل د 

همدا د نودې د کيل د مال پنځه کلن یهیم زوی  .ښااکاره کوي یبقدرت عاا

يې د یوه لوی کار لپاره غوره کړ. دا لوی کار چې د انسا  د خلق  له مقاصدو 

ړول ع  نظام جوشاااار ګ؛ل کی ي، د   تعالی په يمکه ا الم  خالف  یا د 

دي. پر يمکه د ا االم  واکمی  را منځهه کول، هغه فریضه وه چې له ډېرو 

 کلونو را هیسې انسانانو هېره کړې وه.

د مسال نانو له ذهنه دا خېه وتلې وه چې دوی اصاالو د همدې  رت کار لپاره 

پګدا شوي دي، د ورو هیو پېړیو د  رتو امهحاناتو له امله مسل نا  د خالف ، 

یع ، امربااؤعروف و نهی عن اؤنکر، ا الم  اخوت او شاااارامیراؤ منین، 

 دا ې نور مفاهمو رسه یو مخ ناشناخهه شوي وو.

به د  مااااهاتعالی مقدره کړې وه چې د ا الم  واکمنۍ د عميل تطریق کارن  

نودې د کيل د مساااافر مال امااام د هغاه یهیم زوی پاه الپ تررسه کوي چې د 

خپل پالر له مړینې ورو هه له خپلې مور رسه په بېیانه  یمه کې بې رس پر هه 
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ېدو  ااایمې پااتې و. یهیم محماد عمر لاه کندهار څهه د خپلو ترونو د او ااا

ه لهه را  ااارت شاااو، د کيل، مدر اااې او مسااااد ماوول يې  .روزګا  ته الړ

پل م من، د خ .شهصی  صیقل او په  وچه ا الم  ا افغاين رنش ښایسهه کړ

مااهد او غیر. ولس په غې  کې واو اااېد، د هغوی هر غم او ښاااادي يې په 

، شااورنځور  يا  او روح رسه وس کړه، د ولس په ژبه وغ ېد، د ولس په رنځ

ولس په منځ کې ماشاااومهو  او يوانۍ  م مند ولس په درد ودردېد. د خپل 

تېرولو په کې  ااوچه عادات تقویه کړل. د غیرت، ویاء، ای ندارۍ، صااداق  

او ایثار په شاااا   اااوچه عادات يې د روح او جسااام په رګ رګ کې نهادینه 

 شول.

ونېزم یرغل راووړ، يوا  همدا المل و، کله چې په ولس بده ور  راغله او کم 

ډګر ته په هسکه غاړه ور وړاندې  ناااۍقربا لومړی تن و چې د مال محمد عمر

 شو.

لومړی یې په دهراوود کې له شاورویانو او کمونسهانو رسه تاریخ جوړوونکې 

هرات الرې ترمنځ د  ااااا چې کندهار ته راغی نو د کندهارډغرې ووهلې او بی

روټ ټانیونو په هدیره بدله کړه. هغه د   انش وصار او پاشمول  یمه یې د

 اااااایښااايله خپله وینه تویه کړه، خپله  خپل دین او ام  د دفا  لپاره څلور

 ااارتګاه یې د روټ بم له پرخچې رسه والوته، خو دې زخمونو،  اااههیو او 

هغااه د کمونېساااا  نظااام د  .غېز ونااه درلودهاآزمونونو پااه عمري عزم کوم 

راپريېدو تر وريې په پوره مهان  د  اانش وصااار په  اانیر کې والړ و او د 

 جهادي مرارزې تو  یې رپاند  اته.

خپل د جهاد مرکز په مدر ااه  مال محمد عمرکله چې کمونېزم را وپريېد، نو  

 نو او پروفیساااااااااراد جوړولو کار هغو رهېانو، هغه د ا اااالم  نظام  .بدل کړ
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نایرنانو تاه پرېښاااود چې هر یوه دوه لسااایزې په ا اااالم  نظام، خالف  او ا

  یع  باندې ژبه ټکولې وه.شار

هر یوه يا  د ا الم  نظام تیوریسن او مههصخ باله، هر یوه د ا الم  نظام 

او خالف  د جوړولو په موواااو  ګ؛ې لیکنې او ر اااالې لیکلې وې او کلونه 

 م  نظام د قیام او فلسطین د ازادۍ وعدېکلونه يې خلکو ته د رستارسي ا ال 

ورکړې وې، خو درې کلنې تاربې ثااابهاه کړه چې قول او عماال دوه بېالبېاال 

شاایا  دي. ډېر يله به یو څو  په تیوریک لحا  په یوه مووااو  پوهی ي، 

میر   تعالی به د عميل تطریق ا اااهعداد او صاااالوی  نه وي ورکړی. زموږ 

  ې پوچ وخهل.جهادي پروفیسورا  هم همدا

هغوی ال د کمونېزم له جهاده نه وو اوزګار شوي چې تر خپل منځ يې یوه بل  

اعال  وکړ. هغوی په خپل دری کلن کردار رسه نه یوازې د افغا   ختاه د جهاد

جهاد وقار په اوبو الهو کړ، بلکې لسااایونه زره بې ګناه کابلیا  يې هم ووژل، 

د غال، غصب، ظلم، قهل اود بی  اؤال فساد او پاټک ري يې هم تروی  کړه، 

د لوټ رۍ کلهور يې هم عام کړ او په نړیواله کچه يې ا الم  فکر او جهاد ته 

  ههه صدمه او بدنام  واړوله.

رانو کمزوري ورباندې وغمېده، مارور ساچې د پروفی مال محمد عمر مااهد 

، ور  تک تنها ووت یهغه په لومړ  .په خپله اداء کړي مس لی شو چې خپل 

درپ پاه درپ او واره پاه واره وګريېاد، د فسااااد پاه وړانادې قیام ته يې 

ا ې رت یو دااااخلک را وبلل او په ډېره لنډه موده کې يې د   تعالی په نصاا

څپاند ا اااالم  ورک  په غورينش را وو ااا  چې د فسااااد او پاټک رۍ 

 ينځیرونه يې د خسو په شا  په مهه واخیسهل.

ا اااالم  نظام جوړ کړ، عل ء کرامو هغه ته د  مال محمد عمر مااهدهوکې،  

امیراؤ منین لقب ورکړ. هغه د ا االم هغه ټول قوانین عميل کړل چې په توا  
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يې پوره وه. د ټولنې د اصاااالح، د قوانینو او قضاااااء د ا اااالم  کولو، د 

 وؤعروف و نه  عن اؤنکر د دین  وجیرې تررسه کول، د واادودو ااامربااا 

قصااص نفاذ او د ا الم  تعلیم  نظام د پیاده کولو په شمول یې ټول په توا  

 ع  اقدامات تررسه کړل.شار پوره 

په نړیواله کچه يې د ا االم  ام  په هره غمیزه غمان شو او د نړۍ په هېڅ  

غه ه. هکون  کې يې له مسال   څهه خپله همکاري او خواخوږي ونه  پمول

او نړیوالو کاافرانو د پوي ، اقهصاااادي،  ااایاټ او یزو هېوادونو ی هد  ااایما

 .لکه غر دا ې دنش او مطمین ودرېد ترلیغا. جنش او فشاارونو په وړاندې

پګل کړه چې د ا اااالم د دې ریښاااهین  او غیر. زوی  هڅهد نړۍ طاغوتیانو 

 اورمې  ټید کړي.

د پروت همیر د دریم عمر په زړه کې له هغه پګغمې علیه السالم رسه د وفا تع 

و، چې لومړين عمر ريض   عنااه هم ورباااناادې ای   را وړی و. د هغااه پااه 

د  ه يغلېده، د هغه په زړه کېااارګونو کې د بدریینو او صدیقینو ای   او جذب

  تعالی وېره وه، هغه اله  خوف چې د ده په زړه کې يې بلې ويرې ته يای 

 نه ورکاوه.

و د ا مال محمد عمر مااهدواغیهو په ګډه د قه تر غربه د نړۍ  رتو طشاااار له  

هغه لهوا تأ اایس شااوي ا ااالم  نظام په وړاندې جنش اعال  کړ، کفار له 

د دې  مال محمد عمر مااهد .ونو او جنی   ازو اما  رسه راغلل رتو پوي

پاه يای چې د ا اااالم  ام  کمزوري ښاااکاره کړي او د کفر په وړاندې د 

   تاریخ بې  ارې قرباين يې ورکړه، د پاچاهۍا الم بیر  ټګد کړي، د ا الم

د ته  په يای يې د غرونو او رغونو الره ونیوه، د هېواد له غرنیو  ااانیرونو 

 يې د صلیر  طاغوت په وړاندې جهاد ته دوام ورکړ.

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 6٨/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

په لومړي يل یې د ا الم رس ههه دښمنا  امریکایا  په يا  پورې ویرا  او 

ر د ژوند ت مال محمد عمر مااهدد تاریخ تر ټولو اوږد جنش په  هړیا واړول. 

 ته مهعهد پاتې شو. ورو هۍ  لیۍ د جهاد او ا الم  نظام ارمانونو

فا کومه هغه چې له ا ااالم رسه د و  .ه چې څه ویيل و، ه غسااې يې وکړلهغ

 وعده کړې وه، په هغه وعده تر پایه ودرېد.

هغاه لکه څنیه چې د هېواد د کلیو په  اااوچه او فطري ماوول کې را  ااارت  

شوی و، بېرته ه غو خړو کلیو، خټینو کورونو او ډبرینو  نیرونو ته وګريېد. 

د خپل مااهد او بې کوره ولس په شا  يې د جهاد انقالی دوره له بې کورنۍ، 

مانۍ او  ااههیو رسه همغاړې تېره کړه. هغه د هېڅ معارص رهې یا لیډر په  ااهو 

شا  د امهیازي او هو ا ژوند هوپ ونه کړ، بلکې له کفري باال د  سهۍ د منلو 

 په يای يې په  پېرو خاورو کې غریرانه ژوند غوره وباله.

 وتر دې چې باالخره د مرارزې له همدې کلیوال  نیر څهه په جیو  رتګو ا 

  پني مخ د خپل ر  وضور ته ورغی.

  هاااا ۰۰۱۵د  مال محمد عمر مااهدهوکې، درنو لو هوونکوخ امیراؤ منین 

رت ېټه له دنیا  رتګې پټې کړې. رايئ د مغفنکال د ثور د میاشهې په څلورمه 

 په دعاګانو يې یاد را تازه کړو.
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 مه؛ امت بل عمر له السه ورکړ۴د ثور

 سعید منصور

ری  د نېکې الرښااوونې لپاره د نایابو اااااتاریخ په هر دور کې د بشااا ااالم  

عمر  یابر له يا  رسه لري. دې  لسله کې رهېانو په درلودلو رسه دا  رت افهها

نامې  السله تر نورو مشهوره ده. هغه مهال چې ال هم پر دنیا د جهل تاریکۍ 

    جیړو بیهخوره وه؛ ناونې ژوندۍ خښېدلې، غال او بد ما  ویاړ و، قوم

ی  اړیکه له خدای رسه دومره  ااسهه وه چې د شااااارتوند ورک  درلود، د ب

ې لپاره ی  د ښېی؛شارتنا يل الو عرادت کېده. دا ې مهال ا الم  ږد  د ب

د شپې  ، چېرت عمر غوندې عادل پاچا میدا  ته راویو  . هغه عمراد وض

ې کوم یهیم له يې خو  ناه درلود، ښاااار او اطراف کې ګريېد، دا اااې نه چ

چې  ،نااه وي اداء کړی. هغااه عمر مسااا لیاا لوږې وژاړي او ده دې خپاال 

 دښمنا  يې پر غیرت ګواه  ورکوي.

. العزیز رومه   دیعردلسااله کې بیا دویم عمر، عمر ابن ور پسااې عمري  اا

له   تعالی څهه وېره، خاکسااااري، عدال  او  ،هغاه عمر بن عرادالعزیز چې

ونه و. هغه عمر چې د واکدارۍ پر مهال يې ذکات تقوی يې ياانیړي صااافه

اخیسهوونک  په  ههه موندل کېدل. صفیا  ثوري رومه   واي  چې راشده 

 العزیز.ردکر، عمر، عث  ، عيل او عمر بن عخلفاء پنځه دي؛ ابوب

دا عمر د مسال نانو د لوړتیا پر مهال د مسل نانو رهن  و، خو هغه عمر چې د 

ال موړتیا پر مهال یې د مسل نانو رهېي پر غاړه وه؛ هغه افغانی مسل نانو د ي

عمر چې له خړې وارې را پورته شو، خړو  دی. هغه مال محمد عمر مااهد
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ش  ورت یې پر واقع  معنا عميل وطنو کې يې تربی  وشو. هغه مال چې که

ه توی  ته يې په درنه  رتګه وکهل او مادیاتو يې غیرت اااهغه مال چې معن .کړ

تاوا  ونه ر ااوه. هغه مال چې د دښامن مادي زور ته تساالیم نشو. لومړی يې 

خپل هېواد له پاټکیانو وژغوره، پاټکیا  يې له پاټکو پساااې واخیساااهل. کرارا 

کرار يې د ا اااالم  نظاام هڅې پګال کړې، په لنډ وخ  کې يې په هېواد کې 

 ا الم  نظام نافذ او د   تعالی قانو  پلی کړ.

م مسل   د عمر چې د ده تر وا  الندې  ایمو کې د نړۍ هر مظلو  الهغه م 

عمر چې په یوویشهم قر  کې يې د خیرالقرو   هغه مال مېشاهېدو ارما  درلود.

چې بېل شوی دین او  یا   يې  عمر غوندې دول  بنساد کېښود. هغه مال

د  ېعمر چې مال ته يې په دفرت او  ایا   ک بېرته رسه یو يای کړل. هغه مال

 کار کولو جرئ  ورکړ.

هغه عمر چې نه يې لکه د نورې نړۍ د شاهانو غوندې زره  ګاډی درلود او  

یفاا. درباار درلود چې غریرا  دې ترې محروم وي. بلکې شااااااااارناه يې ت

 مېلمسهو  يې د خوارانو او غریرانو د او ېدو يای و. 

وت دومره چې د ده په رهېی  کې عموم  عدال  پلی و. رشاا ،عمر هغه مال

کم و چې اصالو نه وسابېدی. امنی  يې مثاو و. د کوکنارو د کښ  کچه يې 

 په یوې اعالمیې صفر ته راټګټه کړه.

خو دا ا الم  نظام د ا الم ابدي دښمنانو مغربیانود ونه زغملی شو. بې شمېره 

توطګې او د تهریاب برناامې یې ورته جوړولې. غربیا  په توطیو جوړولو کې 

هه الړل؛ چې آ  خپل وواااع  قوانین يې هم تر پښاااو الندې کړل. دومره مه
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غربیانو پر ګرا  افغانساها  باندې تر وملې ورو هه شهه ا الم  نظام ړنش او 

پر يای يې خپل روزل شوي غالما  د وا  پر ګدۍ کېنول. دوی پر دې هم 

بساااناه ونه کړه؛ زمون  پر ا اااالم  کلهور يې وملې پګل کړې، عل ء او د رس 

 سا  يې را شهیدا  کړل.ک

 د دین  شاااعایر یې توهین کړل او غوښاااهل يې چې زمون  ا اااالم  ټولنه چې

ږد  روا  کړي او دا ې نسل وروزي چې ا  اخالقو خزانه ده، پر خپل ووش

په خټه افغانی، خو کلهور، فرهنش، اخالا او ثقاف  یې د غر  وي. دا اااې 

پګچيل وخ  کې چې د غر  ټګکنالوجیک  ترلیغاتو نړۍ پر رس اخیساااهې وه 

عمر دا او هېڅ چااا يې پر وړاناادې د درېاادو توا  او جرئاا  نااه درلود؛ دریم 

ه افغانا  د غر  پر وړاندې مقابلې ته را وبلل. د .دروند بار پر اوږو واخیساا 

افغااناانو تاه يې پاه خپال عمال او ګفهاار ثابهه کړه چې معنوی  به همې  پر 

 مادی  غالب وي. مانا دا چې د ای   زور ته اټوم هم د ټګنیې نه دی.

 .يې اراده  ااسااهه نه کړه شاااااارچې د غر  مادي فشااار او صاالیر  ا ،هغه عمر

ر دجال مامریکاد ته يې ماتې االره تعقیب کړه او د نړۍ د عصافغانانو هم د ده 

ن با  ور یورکړه. افغانانو په یوويشهم قر  کې یو يل بیا ا الم  تاریخ ته زر

 زیات کړ.

خو تقدیر خپله فیصله کوي؛ عمر دې ته پاتې نشو چې د خپل مظلوم مل  په 

ې د ې وړاندال اااونو مااتې خوړلې امریکا پر خپلو  ااارتګو ووین . دی تر د

ابدي ژوندو  پر لور وکوچېد او تر شا يې دا ې پو  پرېښود چې هر یو يې د 

 دین په دفا  کې له هېڅ یوې قربانۍ هم نه پر شا کی ي.
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 د نجات الهي لورینه د هغه په شخصیت کې

 صالح الدین صارم

پاه دنیاا کې ډېر لوی لوی خلک تېر شاااوي او هر یوه یې په خپل وخ  کې 

ته يانیړي ا ارا  او علهونه خپل کړي. مون  چې په یوویشهمه  دغه لویواو

پېړۍ کې او ې و او د دې پېړۍ ننیونو ته ګورو، فکر کوو چې بل هیڅ وخ  

ای  نه وي رامنځهه شوي او نه به د ملهونو په  طحه شار به دغه ډول واالت او 

 يای دومره لویې غمیزې او تراژيادۍ چاا لیادلې وي او دا به تر ډېره وده په

هم وي، ولې چې نړۍ اوپ هغااه نړۍ نااه ده چې د خلکو پااه ذهن کې يې 

موهوم لویواو شاااهو  درلود او لاه وقیقهه یې تر ډېره يایه نه خېېدل. اوپ 

چې د یو کيل ویثی  لري نو د نړۍ په  اطحه پېښاو کې زمون  د هېواد قضیه 

وريې  ونو دیوه دا اې پېښه وه او ده چې د نړۍ په هر کون  کې تر کلونو کل

 خې او رس خ  وي، همدا هغه څه دي چې پورته وقیق  رښهیا کوي.

شااید چې د نولسمې پېړۍ تر ورو هیو به هم ډېرو خلکو نه پېژاند  ،افغانساها 

او نه به د دې رضورت لیدل کېده چې د تعلیم  نصا  په جغرافیه کې دې د 

دې هېواد نوم را وړل  ؛ خو اوپ یې چې د نړۍ پاه  اااطحه د نوم له ذکر 

رسه کوم ویثی  دی، په همدومره ویثی  او ارزښ  د دې هېواد پېښې د نړۍ 

د بال هر هېواد پاه پرتله مهمې او ارزښاااهناکې دي او په دې هېواد کې د دغه 

نړیوالو ننیونو په وړاندې د والړو شاهصایهونو شهصی  او رهېي ته تر دې 

په څو برابره لوی مقام او خورا ارزښا  ورکوي، په تېره بیا چې د افغانسها  له 

 وه.ووعی  رسه د نړۍ ووعی  څه چې، د نړۍ نقشه هم تغیر ش
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همدا چې زمون  د هېواد د څلورو لسایزو انقالبونو او جریاناتو د نړۍ ووعی  

آ  و  ایطو،شاااار بدل کړ، ښګ  چې د دې هېواد له ارايض نیولې بیا تر ولس، 

هوا او موقعیا  پورې هر څاه ډېر مهم دي او هر یو یې د دې وړ دی چې تر 

څه  یهونو به يېيانیړې څګړنې الندې ونیول  . نو له هغه څېرو او شااهصاا

واي  چې پاه دغاه خاوره کې یې د دغه ولس او مل  رهېي کړې او پر يا  

 يې را ټول کړي خخخ

 ، واک   او قایدین ښه معلوم ا ، رهېاشار مون  ته زمون  په هېواد کې ټول م

 ، خو بیا وخ کاه یو وخا  پاه یو چاا غولېدو یو او نه مو دی پېژندلی .دي

ه یوه زمانه یې مون  په مالتړ کې منډې او نارې وهلې ک .پهپلاه راتاه پېژنادلی

دي؛ ورو ااه  عقل بیا دا ااې ترې بې زاره کړي یو چې د نوم له ذکر رسه یې 

کرکاه او نفرت تر ډېره زمون  لااه ذهناه نااه لرې کی ي. دغااه غېګو  او عکس 

العماال د هغو کړنو مولود دی چې زمون  پااه هېواد کې د بېال بېلو فکرونو او 

خااونادانو پر موږ د تسااال  او وااکمی  پر وخ  له مون  رسه تر رسه  نظریو

 کړي.

یز پر مقهضااا به په خپل څلور لساا "ښااه نه ور  کی ي او بد نه پاتې کی ي"د 

انقال  کې یوه مقایسه او پرتله وکړو، چا وژغورلو او چا د وخ  نادودو ته ور 

 ټېل وهلو:

په هېواد کې د  ایاټ ټیکاو د له منځه تلو او د عموم  ووعی  د بدلو ، یا 

هااا  کال د ثور کودتا ښودل کی ي، له  ۰۰۲۱د هېواد د ناخوالو د پګل نېټه د 

ه غې وريې تر نناه چې ن دې څلوېښااا  کاالاه کی ي مون  ډېرې ناخوالې 

  کلنه اوږده په دې ټوله څلوېښااا .او دا دی نن هم ال جیړه روانه دهولیدلې 
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موده کې د ښو د ښه او د بدو د بد ږیز ونه کړای شو، ښاي  د انهقاد ګوته راته 

 ونیول   او عقالو هم تر  وال الندې را شو.

په خپله د ژور  اااوچ او تاریه  مطالعې په نهیاه کې د رهېي په مقام کې د 

 مد عمرمح اشاااهااصاااو پاه پرتله د ټولو له منځه عاو قدر امیراؤ منین مال

ته په ټول اورتام، د هغه عظم ، وقانی ، اخالص او رښاااهینولۍ ته  "د"مااه

ا او فد هېواد مینه، له ولس رسه خواخوږي، و  .یم او له نورو ټولو تېرې مقاائال 

د تېرې څلوېښاااا  کلنې غمیزې تر ټولو  .اخالص یوايې پااه ده کې وینم

 خواخوږی او مهلخ رهې یې بومل.

ن رومه   د شاهصاای  په اړه یو څو هغه يانیړنې ذکر د مرووم امیراؤ منی

کوم، چې فکر کوم د ده په شهصی  کې تر نورو ډېرو مهمې دي، خو زمون  

 ډېرو پام نه دی:

 لس د نجات انګېزهد و 

د نویمو کلونو د ظلم، جهل، تاریکیو، بربری  او ووشهه هر څو  کړېدل او 

د ولس د ناات دا ااې انیېزه  هر هېوادوال دې وال  ته په کهو يورېده، خو

یه کې د رس په بکر به له چا رسه نه و چې عميل اقدام وکړي او په دې الر ااو ف

دغه د ناات  ااوچ او عميل اقدام د هېواد له منځه یو  . ااوچ او  ااودا وکړي

تن مااهد شاهصی  چې له رو انو او کمونسهانو رسه د جهاد او له هغه په را 

او خیانهه پا  شهصی  و، همدا ممال محمد عمر ورو اهه دوره کې له فسااد 

مااهد رومه  د و، چې له شهه ظلمونو او ووشهونو د افغا  مسل   ولس د 

هااااقد کال د ۰۲۰۲ناات او د تېر پا  جهاد د مثرې د اعادې په نی  یې د م

د میالدي کال کې يې عميل قدم پورته کړ ۰۱۱۲د او م۰۲محرم د میاشااهې په م
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شااامېر همدا اااې دردمنو ملیرو په ملهیا یې د کندهار والی  د  او د خپلو یو

 څهه و له واله مرارزه پګل کړه. " نش  ار"میوند ولسوالۍ له 

 د نظام صالحیت

په یوه دا ې هېواد کې چې د تاریخ ډېره برخه يې له جنش جیړو ډکه وي او 

ر اخلک یې رس شوخه او رسشاره خلک وي، په یوه نظام را ټولول څه ا ا  ک

ګرېوا   و رسه يکې الپ وانه دی، په تېره بیا چې د نویمو کلونو په څېر ناخوال

وی وي، فساد پکې اوج ته ر ېدلی وي، هېواد دې په ملو  الطوایف  بدل ش

، په  یمه  یمه کې دې واکدار یو جال پاچا او واکمن وي، په دا ې هېواد يو 

لو و بیا د نظام پر مخ بېو ایطو کې لومړی د نظام رامنځهه کولو اشاااار او دا اې 

 صالوی  په هر چا کې نه   پګدا کېدلی.

امیراؤ منین مال محماد عمر ماااهاد روماه   په افغا  ولس د   تعالی له 

لوري د ناات او روم  همدا ې لورینه او شهصی  و چې په ه غه ناوړه 

دغه  يې ایطو کې یې هېواد شاموله نظام را منځهه کړ. او په ډېر ښه شا شااااار 

نظام رهېي هم کړ او نه یوايې دا چې د نویمو کلونو تنظیم  جنیونه، فساد، 

ې د ې یې خهمې کړې؛ بلکاااااابې دین ، ملو  الطوایف  او بېال بېلې ناااخوال

هېواد اريض ږامی  یې خوندي او د هېواد د شهمنیو د چور او تاال  مهه یې 

 ونیوله.

روم  اوساپ هغه چاته ښه کېدلی  د مرووم امیراؤ منین د دغې لورینې او

  ، چې د هغه وخ  ظلمونه او ناخوالې یې په خپلو  رتګو لیدلې وي.
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 قوي فراست

فرا ا  هغه قوه ده چې   تعالی يې د خپلو اولیاوو مدو ااهانود په زړونو کې 

اچوي او په برک  يې د خلکو وال يا  ته معلومولی  . پګغمې صااالی   

ة  الُْم ِْمِن ف  علیه و لم فرمای  [نَُه ی نْظُُر ِبنُوِر ِ ...]رواه الرتمذیإِ  : اتَُقوا ِفر ا  

د مسل   له فرا هه يا   اتئ، يکه هغه د   تعالی د نور په مر هه لیده کاته 

 کوي.

د نظام د چارو په تررسه کولو او د دومره لوی هېواد او  رت ولس په قیادت کې 

ن رومه   رسه د   تعالی له يانیړو مر اااهو څهه یوه له مرووم امیراؤ منی

 .  تعالی له لوري يانیړی شوی وهم هغه فرا   و چې نوموړی پرې د 

ره څه نا څه فرا   وي، خو مرووم امیراؤ منین له خورا ااااله هر مسال    

 قوي فرا   څهه برخمن و.

 ورېدلکره ملیرو څهه ار کړومچې له ثقه او اد بېلیې په ډول به يې یو څو ذک

 د.وي شوي

د اماارت د وااکمی  په وخ  کې ا اااالم  امارت هڅه کوله چې په ملیرو 

ملهونو کې د افغانساها  څوکۍ ترال ه کړي. په دې هڅو کې و چې یو وخ  

د  عودي ا ههراراتو مال عردالالیل اخند ته ویيل وو چې که د دغې څوکۍ 

لپاره وامد کرزی انهها  کړئ، قوي  اړی ده شاید دغه څوکۍ درته وګټ . 

یکه شوه، په ډېر لنډ ډول یې شااارله چې دا خېه له مرووم مال صاوب رسه ک

هغه خو د دوی خپل  ړی ده مون  ته به څه وکړي،  را به یې له "ورته وویل: 

 "يانه دا ې اعال  را پسې کړی وي؛ چې بیا به نه جریره کی ي.
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یيل و ل کې د د فا  وزارت مس لینو تهااادغه راز په نظام  برخه کې یې په کاب

  رایه دا ده چې د کابل له لوري د ش ل فهحه پرې دئ، د اوو چې زما شهص

شااا ل لوېادیځ والیهونو فراه او باادغیس لاه خوا پرې راشااائ، خو د نظاام  

 مس لینو ټینیار دا و چې نه، د کابل له خوا دې و ، اک الت ا انه دي او...

 وخ  بیاهمدا ې ثابهه کړه.

 تق  عث ين صاوب هم یادونه کړې. مفه  محمد د فرا   په اړه روومد م

کله چې د عل وو په یوه هیئ  کې کندهار ته تللی و او هلهه یې وررسه لیدو 

 و، نوموړی واي  مرووم مال صاوب د خورا قوي فرا   څښنت و.

آ  تر دې چې د امریکایانو په وړاندې د بیا مهحد کېدلو، د قوي صش د راتلو 

ساااها  کې د امریکایانو ماته او د هغوی له لوري د مذاکراتو او بالخره په افغان

 غوښهنې او تور لېس  د له منځه تلو وړاندوینه یې هم کړې وه.

 ــالم

مرووم امیراؤ منین مال محمد عمر مااهد رومه   که هر څومره و اااهایل 

 ، او د هغه هر څومره خصااوصاایهونه یاد  ؛ تر ټولو مهم صااف  او مزاج 

هغه صاف  دی چې په ټولو صفهونو  "مالتو "چې هغه پرې یادی ي، هغه د 

ی، د او خصوصیهونو یې فوقی  پګدا کوي. په افغاين ټولنه کې مال هغه څو 

خا  او هر رنیاه وااالتو کې د هغاه من  او بس. بل که د ر و چې ولس پاه ه

هرې طرقې  ااړی وي؛ په ټولنه او اج   کې به ماروراو په مال پسااې وي او له 

مال رسه مهاالفا  یې لاه ولس رسه پاه مهالف  ږامی ي. نو هیڅکله نه   

مه ل الهوري روکېادای چې افغاين ټولنه او مال رسه جال کړل  . عالمه اقرا
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  دغه امهزاج په ښاه ډول در  کړی او د شیطانانو په یوه خیاو  ال مشوره 

 کې د هغوی په ژبه واي :

 عالجےکی غیرت دینی کاه ںافغانیو 

 نکال دو ےکوه و دامن   ےمال کو اپ ک

د افغانانو د دین  غیرت عالج دا دی چې له  مې او غر څهه یې مال وویسهل 

ویه رسه زمون  په هېواد کې د تاریخ په اوږدو کې د مالیانو په یو خو له ل  .

قربانیو او خواریو خاورې اړول شاوې او د هغوی ډېرو  ارتو  رتو کارونو ته 

په کمه  رتګه کهل شوي دي. بل زمون  یو شمېر لو هې طرقه په دې فکر دي 

واکۍ چې مال د زعام  اهل نه دی او نه من  چې د هېواد په ا ااهقالل او خپل

 کې هر وخ   رته ونډه او رهېي د مال ده.

خو د نویمو کلونو د نااخوالو خاږې ته د هرې طرقې لو اااه  خلک او روڼ 

اندي بې و ه شول، یوايې همدا مال و چې د خپلو همفکره او دردمنو ملیرو 

په ملهیا او قربانیو يې دغو ناخوالو ته د پای ټکی کېښود او له منځه تلونکی او 

 وی هېواد يې بېرته واود افغانسها  کړ.ټوټه ش

په رښااهیا چې زمون  يورېدو او دردېدو مظلوم ولس ته د ده شااهصاای  د 

نااات اله  لوریناه وه، چې زمون  ولس پرې لاه بې مثاله ناخوالو، کړاوونو او 

 نادودو ناات وموند او هېواد مو له تازيې او له منځه تلو پرې وژغورل شو.

 لانة مثواهفرومه   وجعل ا
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 با وقاره امیر  

 رخوایلطف هللا خ

 شاروريپاڼه کې مې د ج ع  ا الم  د یوه م دوه زره لسم کال و، "جنش"

کامل لو ااا . کامل کې يې د امارت پر مهال کندهار ته د خپل  ااافر رویداد 

ی و. د ده له قوله، چې موږ  فر ته ډېر تیاری نیولی و. زیر  او تاربه اااالیکل

لیدو ته انهظار  صااااوبکاار وفاد مو برابر کړی و، دوه درې وريې مو د مال 

کلاه چې د مالقات شاااېرې را ور اااېدې، زموږ د پهو او خولورو  اااټو  .وکړ

ارواوې والوتې. واي  موږ د نړۍ د رهېانو د تکلفاااتو فکر کړی و، میر ډېره 

 اااده ودانۍ کې او ډېر  اااده لراپ کې یو معزز، مرِعب او چوپ انسااا  رسه 

وڅو ل مخ شااوو. واي  زموږ وفد  ااه  مهاثره و، نو زموږ پهو نطاقانو او خې

هم خپلې خېې منظمې ونه کړای شوې. واي  موږ د نړۍ وسابونه ارزوو و، 

تېژۍ مو ورمخ ته کړې، د خېو جریا  کې ترخه اپه  ایا اهونو وغ ېدو،  رت 

هم راتله او خواږه هم، میر د دې موقر انسا  تندی نه په خوږه له خپل والهه 

ې، ې پای ته ور ااېدبدل شااو، نه په ترخه ګونځې شااو. واي  کله مو چې خې 

  يې راکړ:  ااها ااو خېې پر يای دي، خو موږ دغسااې فکر نه اډېر لنډ يو 

ره دا وه، چې څو  دین ته کار کوي، ااااکوو. زموږ الر بېله ده. د لیکوال ترص

ر وکړي، چې دین ته پرې کار فکپه څېر همغه ډول  صااااوبهغاه باید د مال 

پااه نوم، د دین مهااه ونیول  کی ي، نااه دا چې زموږ د تنظیمونو پااه څېر د دین

ې وویل، چې زه په مالسونو ا هاد مزمل موږ څو ملیرو ته یو مالس ک  .

ته چې ورتلم، پښاااو مې زور نه  صااااوبتونو کې نه ډارې م، خو مال قاااو مال 

 اخیس ، او هغه څه مې چې ویل غوښهل  م مې ونه شو ویلی.
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يل امیر په توګه د یوه غښاااه صااااوبدغه رعب د هغه وقار برک  و، چې مال 

درلود. د مسااال نانو د امیر په توګه د هیچا دربار ته ونه درېد. هغه خلک چې 

پردیو ته منسوبوي، نه دي پوهېدو، چې همدغه  صاوبپه ډېره نايوانۍ مال 

پاه مخ کې لکاه د مالزماانو وتال ننوتل. زه نه  صااااوابجرناال  د دراناه مال 

 ااااارشااد عوام  نېشاانل ګوند م پوهې م چې کیسااه به تر کومه  اامه وي، خو

ر  مې مال وه و ااااا افندیار په یوه وېډیو کې د "نصیر  بابر" له قوله واي : ی

تاه د ډېورنډ کرښاااې خېه یاده کړه. واي  په یوه پټکه يې له کوره  صااااواب

 راوویسهمخ

 د امت د وقار مجدد

وې او  نړولې  و تړ د ا الم  ام  تر منځ د ورورولۍ پولې د " ایکس بیکو" 

 نامسل   يې دي. دا ې مهال، چې دې پولو واقع  ب؛ه نیولې او هر مسل   و

لکاه عقیاده دا اااې مراعاااتوي. د دغو وواااع  قوانینو نړول څااه، چې وقه  

 مهااالفاا  يې پااه نړۍ کې د یوه  ااارت جرم برابر دی، خو هغااه څو ، چې

م دی او همده پېژين هغه پوهګ ي، چې د کومو ودودو پای ل جر  "ودود "

ته جوتی ي، چې د ووع  ودودو نړول څومره ا ا  دي. په نړۍ کې د جهاد 

د  اارت رهې ا ااامه بن الد  پر وااد، چې نړۍ مهحرکه شااوه او د خپل ام  د 

دفاا  په تور يې نړۍ ته مارم معريف کړ، هېڅ جرنال دا نه شاااوه کوالی، چې 

اء فو قار څښاانت او د څه عذر وکړي، خو همدا د و  آ ا ااهکراري طاقهونو ته 

څلی د ودود  د  اااتنې په پار په هسااکه غاړه ودرېد او د نړۍ د بې  اااري 

په  چا ونه کړای شو، چې د دهاااترلیغ او پروپاګند تر منځه یرغه یرغه ووت. هی
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خاوره دې د هغه یمن  االصاله مسل   ویښهه  پک کړي. ټولې نړۍ ولیدل، 

 ک شو او چېرته ونړېدخچې هغه د جهادي عظم  منار چېرته هس

زه خو هغو خلکو ته ویرانې م، چې څنیه دغه د ام  په مفهوم پوهېدو امیر  

 ته د محدودیهونو نسر  کوي.

پولې نړول یا فزیک  دي یا معنوي، چې د نړۍ هر محروم انسا   ها په خاوره  

د مصااا نی  او تاییداوسااااپ وکړي. هغه ام ، چې خپله معنا يې یوازې تر 

ره وه، همدا ې یوه عزام انسا  ته اړ و، چې دا معنا ااااو در ونو منحص کهابونو

عمالو ولیدل   او دا ښاااکاره   چې دا معنا  ،لاه کهاابونو واقع تاه را وباټ

قابل دید او تطریق ده. هغه معنا، چې  ااایکس بیکو د مساال نانو ال شااعور ته 

ل  ر ام  مسغور يولې وه او يګنې خلک چې د همدې نقشې په پيل کېدو پ

شوي وو، هېڅ نه پوهېدل، چې دغه د وقار غر څرنیه په دا زلزله رېزه فضا کې 

 هم  وکاله دی.

 په سیاست کې د اسالمي رموزو احیاء

د خالفا  په نړېدو هغه نورمونه ن دې ور  ول، چې په ا اااالم  پريونو کې 

 د،یع ، اهل الحل و العقشااااااارکارېدل. لکه خالف ، امارت، امیراؤ منین، 

 ع  ودود، والء و براء، جهاد...شار بیع ،  مع و اطاع ، 

دغاه د وقاار او نناش څيل یو يال بیاا واکمنې ولقې ته پورته اصاااطالوات 

کلونو ورو هه جهاد د یوې خاورې د واکمنانو بنسټګز کار و،  ۱۹ننویساهل. له 

بلکې دا ااې کار، چې تر  ااقوطه نورو کارونو ته ترې وزګار هم نه شااول او 

هم دا اااې چې بېرتااه یې پااه هساااک ور برابر کړل. کلااه چې دی   اااقوط

ودرېاد..کلاه چې ده غاړه نېغه کړه..کله چې ده په مساااهکېینو ورمې ونه مات 
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ي ترال ه کی  وقکړل..خلک پوه شول، چې هر مهال يا  ګټل کی ي. خپل 

او هر مهاال، چې اراده وي، ټګنیاار او تعهد وي هره ورکه پګدا کېدای   او 

 هره  ههه ا انېدای  .

 ااایس شاااوي و، دا تاالف  د اعادې لپاره يې تحریکونه هغو خلکو چې د خ

هغو تنازالتو ته اړ شااوي و، چې هېڅ  .مهال په طاغو. کړیو کې ویيل کېدل

له او ر اول اجازه نه ورکوي، هغه انسا  خو ال پر مسال   ته يې   جل جال

يای پرې ده چې د خالف  د اویاء لپاره د یوه مهعهد انسااا  په توګه میدا  ته 

 راوتلی وي.

دغاه طرقاه په طاغوتیانو کې ورننوتل او تازه تازه يې د ماتې ترخه تر  اااهوين 

ې لکو ته يانسا  د نړۍ وسابونه بدل کړل. خ وول، چې دغه د ام  د قضایاو 

رارزې مرارزین د خپلې م پرېو." انسااانا  الر پرې دي. رېو."پوښااووله چې 

ای  او ظروف من . ور ويې ښووله، چې موږ د خپلې مرارزې شااار لپاره پردي 

ای  په خلکو منو او هغه څه کوو، چې شار ای  ټاکو، موږ خپل شار لپاره خپل 

 موږ پرې ای   لرو.

 د ایامن او ثبات غر

یوه خېه کړې. باور مو وشااه، چې  صاااوبد امریکایانو د یرغل پر مهال مال 

یو عاامل زور په کې دی، یو اطمنا  په کې دی، یو  اااکو  دی په کې. واي  

ته چا وویل، چې امریکایا  واي  موږ ا ااا   نه نیم انی شااای  صااااوبمال 

ې دي، داوویل: دا د دوی وع صاوبګورو. نښه رانه نه خطا کی ي. واي  مال 

میر زموږ ر  هم وعاادې کړي، ګورو چې د چااا وعااده وقااه ده. دوی دې 

 خپل کار وکړي، موږ به خپل کار کوو.
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 د یو بله مشااهوره خېه هم روای  ده.د امریکایانو د غوريو پريو په اړه ترې 

نالوژي تک امریکایا مااهدینو ته وینا کوله چې:  امارت اخرنیو شاااپو کې يې

 لري، وژل به کولی  ، خو مرګ نيش دفع کولی. 

یوه وینا چې ما خپله اورېدلې او امریکایانو ته يې پر افغانسها  د برید پر مهال 

نو شاه  نظام نه دی، چې تا ې  په ډېره اطمناين لهاه کړې وه. ورته واي  دا

ه غرونو ته ب ، موږ به درنه الړ شو. دلهه مااهدین دي، منظم قطعات دي،راشی

 درنه وخېژي، هسې به يا  هم خرا  کړی او موږ هم.

، چې په مادي لحا  دومره کمزوری وي، څه ډول دومره اطمنا  لرلی شاریو م

 ، بې لااه دې چې خپلې عقیاادې دومره ای   او ثرااات ور بښااالی وي. یو 

ه پ صاوبد شیخ وسن جا  په وواله ویل، چې هغه به د مال  صاوبمولوي 

ح عقاید اوخیاو وافظ هم دومره کلکه عقیده نلري، لکه مال شااار یل: د اړه و

 .صاوب

رښاهیا هم، چې د عقیدې ډېر شاګردا  او ا هادا  يې ای   او ثرات کې شاته 

پرېښودل، دغو شاګردانو او ا هادانو به کېدای   په لسیونو کرتې په عقایدو 

و تدریس کړي وي، میر کې د خالف  و امارت و والء و براء در ونه ویيل ا

دغسااې به يې چا عميل کولو ته مال نه وي تړو، څه چې تصااور به يې هم نه 

 وي کړی.

 رومه   رومة وا عة، وأدخله فسیو جناته، و رزقه الفردوپ األعلی. 

 آمین
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 امیراملؤمنین د عظمتونو وارث  

 محمد رسول بهار

پااه اړه ډېرې او پااه زړه پورې خېې  مال محمااد عمر مااااهاادد امیراؤ منین 

 خلک  ا و. ،کېدای  . هغه د دا ې تاریه  پړاو یو قهرما  وخوت چې

ګاام د یوې پناا پاه لټه زغا اااه  و. هغه د ا اااالم  ام  او په يانیړي ډول 

خ نه بندېدونکی، نه بدلېدونکی او ویړنده با  شو. لیکنې ااااافغانساها  د تاري

  رابر ېره کی ي چې ویرا  به دې کړي. هر و  دي، دا ې ناویيل شیاشااااار 

لیکوال کوښښ کوي دا ې څه ولیک  چې نورو نه وي لیکيل. که لیکيل يې 

هم وي کوښاااښ کوي چې ا ااالو  ور بادل کړي. دا مهاال زماا ذهن تاه د 

امیراؤ منین په اړه دوه خېې وارضې دي او ماته د هغه له صفاتو دا دوه هغه 

 ډېر مهم ښکاري.

 مثرې ساتونکید جهاد د 

انو ته د بلکې ټولو مسل ن ،په دې کې د هیچا هم اخهالف نشهه چې افغانانو ته

افغانانو په اړه د جهاد د نهایاو ګټل مهم دي. موږ ولیدل کله چې د رو انو له 

مااتې ورو اااهه يګنې رهېا  خپلو کې رسه ونښاااهل، د نړۍ لوی لوی عل ء، 

دعات او خېرخواها  د دوی د روغې جوړې لپاره الپ په کار شاااول. يګنې 

وله کې  پک کړای شول، میر هغوی عل ء او مهور شاهصایهونه په دې  ا

هېڅ با  ونه ګاڼه او خپل کار يې مهکې یووړ. د دوی دا کار همدا معنا لري 

چې مسل نانو ته زموږ د یوواو او جهاد خېه تر هر څه مهمه ده. له بده مرغه 

چې زموږ رسکښااانو د جهاد اهداف په نظر کې ونه  اااتل او په هغه الر الړل 

ې وه. د رو اااانو د وتلو پر مهاال یو عایاب اتحاد چې دښااامن انههاا  کړ 
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بیا هم دومره په کې د روغې  ،رامنځهه شو. نړۍ که څومره هم رسه مهالفه  

 يای پاتې وي چې د مسل نانو پر ود په کې یو يای الپ په کار  .

موږ ته معلومه ده او نړۍ کې هم مشااهوره ده چې امریکا د رو ااانو پر وااد د 

ودرېده او له هېڅ مر ااهې او مالتړ يې درېغ ونه کړ. کله چې  افغانانو څنش ته

خېه ا اااالم  نظاام تاه راغلاه او ماااهدین خپلو کې په نظام غ ېدل، د کفر 

دښمن  خپلو کې په یو ناڅاپ  اتحاد بدله شوه. دا دواړه جههه په دې رسه  ال 

و ا   . کله چې ر اااشول چې افغانسها  کې به د ا الم  نظام د قیام مهه نیس

مات شول، غری مفکرینو وویل: مهالنۍ دښمن مات او ازو دښمن  ومبن 

شااو. د روپ او امریکا مهالف  وخ  پورې تړلی دی او ا ااالم رسه د دوی 

مهالف  ازو او تر پایه دی. ا ااالم  نظام نه رو ااا  او امریکا یو ډول يا  

 ودانیل. د دې ا.، يکه خو يې اوږه په اوږه د ا الم  نظام مهالف  ته را 

دواړو لویو جههونو خواري وه چې افغاانساااهاا  کې جهاادي ډلې په دا اااې 

جیړې کې ښااکېل شااوې، چې د جهاد عظم  يې د خلکو  اارتګو کې ووړ 

کړ. جهاد ته کمونساهانو او نشانلساهانو د فساد خطا  وکړ. عام ذهنی  هم له 

خلکو  شوه. ددوی مهاثر شو. ا الم  ولقه د یوه ناکامې ډلې په نوم وپېژندل 

ذهنی  دا و چې نړۍ کې ټولې فلسفې او ګروهې ماتې شوې، وار د ا الم دی 

او نړۍ به ژغوري. کله چې تنظیمونه خپلو کې ښااکېل شااول، هغه د ا ااالم  

شااکر وویساا . کله چې د  وار یې دا ااې تېر کړ، چې خلکو په هر نظام نظام

د هیلو غوټۍ ګل ، ه پورته کړه او میدا  ته را ووتجهااد د عظما  وارا تور 

هغه رووونو ارزښاا  پیدا کړ چې د ا ااالم د ، ړېارمانونو غځونې وک، شااوې

هغو رسونو قېماا  وګااټاه چې د ، وااکمیا  پاه هادف لاه نړۍ کوچېادو و
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د هغو هډونو قدرداين وشااوه چې د ، یع  د نفاذ په کوښااښ ورغړېدلشاااااار

 محمدي رڼا د خپرېدو په خاطر ویلې شوي و.

کم کړ، نړۍ ته يې وښااودله چې موږ د دې نظام لپاره رس نظام یې وا الم ا اا

ورکړی و او نړۍ ته يې وښودله چې موږ څه غواړو، هغه کوو، زموږ مهه دې 

 څو  نه نیيس، يکه چې څو  يې نيش نیوالی.

 امیراؤ منین د جهاد د عظم  وارا و...، هو

 د افغاين تاریخ تسلسل

ته ر اااېدو ول چې په تاريه  د داخيل جیړو لاه کرله افغانا  دا اااې پړاو 

لحا  ترې د یوې  وبې طمع هم نه شوه کېدای. دښمن دا ې فکر وکړ چې 

دا خلاک ګونادې پراګناده شاااول. دا ګوماا  ډېر بېځاایه هم نه و، يکه چې 

افغانانو هغه وخ  تاریخ ته څه ورکړي چې کله يې ال ااونه رسه ورکړي وي. 

زرداد خېلو کیساااې لیک ..هغه اتفااا او اتحااد چې ناه وي، بیاا خو تاریخ د 

 . تر ادا هانونه خوندي کوي چې د کمزوري زړه څښنت يې لو هالی هم نش

ټولو  رت ګوا  چې ټولې نړۍ پرې ترصه کوله او دښمنه نړۍ ورته ال  رتګې 

هغاه د افغانساااها  د تازيې خېه وه. څه خلک خو ال دننه په کور  ،پر الر وه

دې ته هم خوشاااله ول چې په واړه مساااو  کې خو د ده په څېر  ااړی هم 

 ودانیل چې هروزیر کېدای  ، میر دا اې  ړي توره په الپ میدا  ته را 

هره بده ویله يې په شااا وږروله او هر بد نظر يې له ، شااوم هدف يې پوچ کړ

ا  يې چې تازیه مار  ،ه وکاږه.  اړي د ابداو جغرافګې دا اې  اتنه وکړهبېه

تر کوال  وا اهنرول و ما کو ور ول. د افغانسها  د نیمولو هره د یسه يې له 

منځااه یووړه او قوم  تړو  يې د عقیاادې پااه دا اااې تااار رسه وتاااړه چې نااه 
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نن وګورئ  اشالېدونکی او  پښېدونکی دی. که دا خېه تر پرونه پټه وه، نو د

چې شا ل کې مااهدین د ا االم  امارت په اطاع  کې په کومه رشهه رسه 

ه به د دوام خېې کېدلې، څنیتړو  تر پرونه چې د تازيې په دلیل د اشغال 

بر کې رسه په یوه مزي  چې د ا ااالم  امارت مااهدین په لر و تکراروييې 

 او موود اطاع  تړو دي.

 تاریخ د عظم  وارا و. نه يې نړېدو ته پرېښود او امیراؤ منین د افغاين ،هو

نه يې خرابېدو ته، چې يګنو بې ارزښاهه خلکو د دې مسال   مل  د ا الم  

 ورورولۍ اوساپ يپل پګل کړي و.

امیراؤ منین په کور دننه هم دا اوساپ ژوندی و اته او ټولې نړۍ ته يې هم 

 د دې عاو اوساپ مثال وړاندې کړ.

  منین د افغاين تاریخ د عظم  وارا و...امیراؤ ،هو
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 عمر؛ د راشدینو شپږم و  

 )د مرص نامتو لیکوال او تاریخ پوه(مصطفی حامد ابوالوليد 

په او ااانیو مسااال نانو نه بدلېدونکی دلیل: ټول ژوند یې په بېوزلۍ او تنهایۍ 

کې تېر کړ، په دا اااې وال کې چې دی امیر و او بیا یې له دې نړۍ  ااارتګې 

دی لاه ټولو  .دو او دی ال هم یوازې او نااشاااناا وپټې کړې، مون  يې پرېښاااو 

يا  يې تر خپلو مهکینیو ا الفو . و او هیڅو  تر ده ور ونه ر اېدل مهکې

 پورې ور اوه او راتلونکو ملیرو ته يې ال هم ډېرې  هړې پاتې دي.

رلوده. د دی د هغه ر ول   صلی   علیه و لم په څېر و چې ده وررسه مینه

 ارشده هم خپل ژوند په یهیمۍ، فقر او مسکینۍ کې تېر کړ. دی د هغه ام  م

 چې ټول عمر یې دربدرۍ او یهیمۍ کې تېر شوی دی. ،او زعیم و

د قوي زمري په څېر زړور او د  هار ښکلې خوشرویه هوا په څېر نرم و. اوپ 

 ی ي.دې الرې پګل او پای ور معلوم ټول هغه خلک اندېښمن دي چې د

ه پلو ا ااالفو او نیکانو تمون  يې په دا ااې وال کې پرېښااودو چې يا  يې خ

په  ود او دی ترېخپل ام  یې د بریا او فهحې په درشاال کې پرېښاا  ور اااوه.

یوازې او غمان والړ، په لور والړ. له دې نړۍ  جالله جل لییو د خپل ر  

 وو. اغلیڅنیه چې ر 

افغانا  د ټول ام  ورو ااهی ارما  او هیله ده، یا به ټول ام  ژغوري او یا دې 

 مسل نا  په بله  یاره کې يانهه يای وګوري. 

 دوی به څو  مالمهوي که دوی دا کار وکړي 

 ایا له دې امهه يوازې، اندېښمن او بېچاره نه والړ 

 عمر د راشدینو شپ م و. «...عمر»
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 لوی عامل و مال صاحب استاذ کل او  

 مولوي محمد نعیم

د ور  فُ غ   یز  زِ ع   ّ     َ إِ  ءُ    ل  عُ الْ  هِ ادِ ر  عِ  نْ مِ  شای ّ ُ هْ ا ی  مَن  إِ    جل جالله فرماي  م...

 د۵۸م

ابن کثیر رومه   د دې ای  په تفسیر کې واي : مو عن ابن مسعود ريض   

 ولکن العلم عن کرثة الهشیةد ،أنه قال: لیس العلم عن کرثة الحدیث ،عنه

ژباړه: له ابن مسعود ريض   تعالی عنه څهه روای  دی، چې ده وویل: علم 

ره ېله   جل جالله څهه په ډېره و  په ډېرو خېو او اوادیثو نه دی، بلکې علم

 کې دی.

ضعه العلم نور يعن اإلمام مالك رومه   يقول: ملګس العلم بكرثة الروایة، إمنا 

 د فی القلو . 

ژباړه: له امام مالک رومه   څهه روای  دی، واي : علم په ډېرو روایهونو نه 

 دی، بلکې علم یو نور دی چې   جل جالله یې په زړونو کې اچوي.

 ورته روای  له امام ذهر  رومه   څهه هم شوی.

ره ېه نه و دا ده چې له   جل جالل ري واي : معنی یېااااومد بن صالو اؤص

 په ډېرو روایاتو نه ترال ه کی ي.

ابن ورا  رومه   په روواااة العقالء کې روای  کړی چې: قال ابن مساااعود 

 "لیس العلم بکرثة الروایة، إمنا العلم الهشګة"

ابن مسعود ريض   تعالی عنه فرمایيل: علم په ډېرو روایاتو نه دی بلکې علم 

 دی. یوازې له   جل جالله څهه ډار
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امااام ابو محمااد عيل بن خلش الېبهاااري الحنريل رومااه   وای : مو اعلم 

، أ  العلم لیس بکرث الروایاة والکهب، و إمنا العلم من اترع العلم و روماك  

السااانن، و إ   اا  قلګال العلم و الكهاب، و من خاالش الکها  و السااانة فهو 

 صاوب بدعة و إ   ا   ثرية العلم والکهبد

په دې پوه شاااهخ   دې درباندې ورومی ي، چې علم په ډېرو روایهونو  ژباړه:

، ې د علم او  نهو پیروي وکړياو کهابونو نه دی، بلکې عامل هغه څو  دی چ

هم چې پوهاه او کهاابوناه يې ل  وي. او چاا چې د کهاا  او  ااان   څاهکاه 

 مهالف  وکړ، هغه بدعه  دی، که څه هم چې ډېر علم او کهابونه ولري.

اماام ابن رجاب الحنريل روماه   تعاالی واي : فلیس العلم بکرثة الروایة وال 

بکرثة اؤقاابل، ولکنه نور یقذف يف القلب، یفهم به العردالحق، و یمیز به بینه 

و بین الراطل، ویعېعن ذلک بعرارات و جیزة محصااالة للمقاصاااد، و قد کا  

 النر  صلی   علیه و لم أو. جوامع الکلم...

ژبااړه: نو علم پاه ډېرو روایااتو او ډېرو خېو نه دی، بلکې یو نور دی چې په 

زړه کې اچول کی ي او بنده په هغه رسه وق پېژين، په هغه رسه د وق او باطل 

تر منځ توپري کوي، او پاه لناډو او مطلوبو عرااراتو لاه هغاه څهاه تعریر کوي، 

 و.و  یکړل شو ر ول   صلی   علیه و لم ته جوامع الکلم ور 

ې یش په تفسیر کشاااارامام الوټ رومه   په روح اؤعاين کې د دې آی  

دا اې واي : م واؤراد بالعل ء العاؤو  باهلل عزوجل و مبا یلیق به من صفا ته 

الالیلة و أفعاله الحمیدة و  ااائر شاا ونه الامیلة ال العارفو  بالنحو والصااف 

ال هذه اؤعرفة فکل من کا  أعلم به تعالی مثالو فمدار الهشااایة و ذلک العلم 

 کا  أخشی د
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ژباړه: له عل وو نه مراد هغه څو  دي چې   جل جالله وپېژين، منا ب او 

وړ لوړ صفهونه،  هایل شوي کارونه او نور ټول ښایسهه چارې وپېژين، نه هغه 

رې معیار هغه ېپېژين. لاه   جال جاللاه څهاه د و څو  چې نحو او رصف 

ل جالله ښه پېژين، هغه ات. نو هر څو  چې   جاااام دی، نه دغه معلومعل

 ری ي.ېډېر ترې و 

امام شاااوکاين په خپل تفسااایر م فهو القدیر د کې د يګنو تابعینو اقوال را نقل 

قال الربیع بن أنیس: من  مناالعامل من خيش   عزوجل.کړي: م قال مااهد: إ 

 مل یه   ، فلیس بعامل.د

 له   مام مااهد او امام شااعر  وای : پرته له شااکه عامل هغه دی چېژباړه: ا

  چې له   جل ری ي. امام الربیع بن انس واي : څو ېوو  څهاهجال جاللاه 

 ری ي هغه هېڅکله عامل نه دی.ېجالله څهه ونه و 

اماام بقاع  په خپل تفسااایر نظام الدرر کې د آی  کریمه د دې برخې په اړه 

 لعلم عمن ال یهشی  دواي : م فینهف  ا

 ي چې لاه   جل جالله څهه نه ژبااړه: نو لاه هغاه چاا څهاه علم منهف  کی

 ري ي.ېو 

پورتنیو او نورو ورتاه معلومااتو تاه په کهو رسه په ډاګه کی ي چې د علمی  او 

عااؤی  لپاره معیار ظاهري معلومات نه، بلکې قلر  معرف  دی. کېدای   

لري، ډېر کهابونه يې نه وي لو ااه ، خو زړه يې د  یو څو  ډېر معلومات ونه

د   جل جالله له    جل جالله په معرف  او وودانی  ژوندی وي، زړه يې

همادا المل دی چې هر وخ  يینې په اصاااطالح لوی لوی  رې ډ  وي.ېو 

عاؤا  په باطل صش کې والړ وي، دا ې کارونه کوي چې له یو عادي انسا  
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 ې له وقیق اغوی مغزونه له معلوماتو ډ  وي، خو زړونه يد ه .رسه نه ښاي 

ل ری ي، خو یو بېعادي  ړی ګناه ته له ور لنډېدو و نه خاو وي. ډېر يله یو 

ډېر معلومات به لري، ډېر کهابونه به يې لو ااه  وي، نېغ او رسې  اارتګې  چې

 پرې ور روا  وي.

له مهې وګورو،  مال صاااوب مرووم ته که د لومړي معیار مظاهري معلوماتد

ل، د په رښاااهیا هم چې ډېر کهابونه يې نه وو لو اااه ، ډېر معلومات یې نه درلو 

ې د ته وکهل  ، ټول به په یوه خوله شو چف خو که وقیق  معیار مقلر  معر 

مال صاااوب ورته ویل  شاااااارلکه څنیه چې م .مال صاااوب ډېر لوی عامل و

 هم و. شارکېدل، دغسې په معنی او مفهوم کې م

اهشاتو د نفيس خو  .نیا  اټ او  باټ ته رس ټید نه کړ صاوب هېڅکله د دمال

غوړې  نه یې د .خوړلی ېپر رس يې دا ې پښه ایښې وه، چې شور يې نشو تر 

ه دا ې پ .، او نه هم د شهرت او نوممړۍ پروا لرله، نه د ملیونونو ملیونونو روپو

نه دي ورته ټینش واال کې چې د ډېرو پراخو او زیااتو معلومااتو خااونادا  

 شويخ

اور اااامال صاااوب مرووم د   جل جالله په وا  او يوا  دا ااې ټګنش ب

ټولې نړۍ تاه يې د هغاه په وړاندې د یو می ي ویثی  نه ورکاوه،  ،درلود چې

خو ډېر دا ې کسا  شهه چې دلۍ دلۍ کهابونه يې په مغزو کې دي، میر کله 

چې واالت ل  غیر عادي تر نظر ور ،  ااامد اااه  يې اربې وتښاااه  او د 

 تسلیمۍ غېګ ال ونه پورته کړي.

پوره قاطعی  او قوت رسه يې  کله هم چې مال صاوب د یو کار اراده کړې، په

 تر رسه کړی، دا ې چې چاته يې د چو  او چرا فرص  نه دی پرېښی.
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یکې کړي دي هم، د ده په عزم او اراده يې شاراو که چا څه اندېښنې ور رسه 

 کوم اغېز نه دی کړی.

 .مال صاوب په خپله لویه او ژوره خاموشۍ کې لوی داع  او ا هاذ کل و

ونه لیک ، په کلونو کلونو تدریسااونه کوي، تقریرونه او بیانډېر خلک کهابونه  

کوي، له دې ټولو يې هدف دا وي چې خلک د   لوري ته را وبوو، خلکو 

تاه وق او وقیقا  بیاا  کړي، د خلکو پاه فکر، عقیده او نظر کې مثر  تغیر 

 راوو. دا ټول وکړي ایله یو څو  وه، یا زره، یا لکه کسا  تغیر کړي.

ال صاوب مرووم نه کهابونه لیکل، نه یې تقریرونه، وعظونه او نصیحهونه خو م

، خاموش ملنش وخ کوم څه لهپټه خو  ول، ظاهراو ااااکول، او نه يې تدریسونه ک

چې نورو په کلونو کلونو وعظونو، تدریساااونو او کهابونو کول ده په ډېر ل  او 

 کم وخ  کې په خاموشه ملنیۍ وکړلخ

او پندونو ډکې  ااامندري خاموشاااۍ د ټولې نړۍ  د مال صااااواب له رازونو

په وقیق  کې د ازادۍ،  ممال صااوب مروو  .انساانانو ته علم  تدریس کاوه

خپلواکۍ، برو اې او توکل، شفق  او مهربانۍ، اخالص او رښهینولۍ، مېړانې 

پااه نړیوالااه کچااه یوازینۍ کس و چې د  ینوموړ  .او غیرت عميل ا اااهاااذ و

ا هې ارزښاااهناکه معناوې او مفاهیم یې عميل ډګر ته ر کهابونو په پاڼو کې نغښااا

مال صاااوب د یوې ژبې، یا قریلې او قوم، یا یو هېواد او دوه هېوادو  وایسااهل.

  يکه خو د نړۍ په ګوټ ګوټ، ا الم ذ نه، بلکې د ټولې نړۍ ا هاذ شو.ا ها

يې  ونه ور رسه کول چې بیه ااااو غیر ا الم  هېوادونو کې دا ې خلکو بیعه

 .ېو  و افسااانه ډوله واقع  کیسااې اورېدولیدلی نه و، یوازې يې د ده خیاو ا

ټول  ،و او که کفار، که خپل وو که پردیکه عر  و، که عام، که مسل نا  و 
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د ده په نرتو  او يوامنردۍ مین و، يکه ټولو ته يې وښااودل چې  ړی باید 

و ته رته کړيخ ټولد ظلم، مساااهکې او مهاې په وړاندې څه ډول د وق آواز پو 

 يې د خپلواکۍ او ا هقالل درپ ورکړ.

بلکې د راتلوونکو نساالونو لپاره به هم همدا ااې  ؛یوازې او اان  نساال ته نه

 خاموش ا هاذ پاتې کی ي. او دا به تاریخ خامها ثابهوي.

 د۲الامعة. آی : م ورت .یمِ ظِ ع  الْ  لِ ْض ف  وا الْ ذُ  َ ُ ، و  اءُ ش  ی   نْ م   یهِ تِ ْ  یُ  ّ ِ  ُل ْض ف   ك  لِ ذ  

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ١١/  "مجاهد"مال محمد عمر 

 

 سرت محسن او ميل ناجي  

 قاري حبیب

د رو اااانو پااه وړاناادې د جهاااد کلونااه و، زمون  کورنۍ هم د میلیونونو نورو 

رت په دیار کې وزې ېدم، د اااازه د ها .افغانانو غوندې په هارت اړ شوې وه

صااحراوو، ټکنده غرمو، بادونو،  اایالبونو او  اااري  ههارت د دیار د  ااوزند

امراوااو له مصااایرو رسه همغاړي ژوند کې رالوی شااوم، د کیمپ په  ااپېرو 

خاورو کې مې خاپوړې وکړې او د کی دیو په  یوري کې مې د ژوند لومړين 

 کلونه تېر کړل.

چې ل  را لوی شاوم او خپل  اهړي ژوند ته په فکر کې شوم له خپلې خوږې 

انو مې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه پوښااهنې پیل شااااااار او د کورنۍ له م مور

زموږ اصاايل هېواد افغانسااها  دی،  ،هغوی راته ویل چې موږ مهاجر یو .کړې

افغانساااها  رو اااانو او د هغوی مزدورانو اشاااغال کړی او موږ د خپل يا  او 

اوږه  ای   د  اااااتنې پااه خاااطر د هارت الره نیولې او دې کړاوونو تااه مو

 ورکړې.

د  د کیمپ .دغه وخ  په افغانساااها  کې د کمونېزم په خالف جهاد روا  دی

د  .ېدلېنې کعاګاوخهه ؤونځونو کې به مااهدینو ته د بریا د هجومات په پنځ

زړه کې همدا یوه هیله وه، د مااهدینو بریا  ههر لوی او واړه، نارینه او ښځینه پ

 او د هېواد ازادي.

مېرمنو د خپل رس ټګکري نذر ایښااا  و، چې که خدای پا  د ډېرو مهااجرو 

د  .نو خپل د رس پوړونۍ به خرياتوم ،افغانساها  ازاد او مااهدین کامیا  کړل

لو ه کې ډېره  رته معنا لري، د رس د پوړوين په پااارس پوړونی د افغانانو په ټولن
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زموږ  ورسه خلک د مړي له پور اخیسااهلو تېری ي او هره ننواتې يې قرلوي، خ

د ولس د تور رسو پاه زړه کې د هېواد د ازادۍ مینه دومره ډېره وه چې په دې 

 الره کې يې د رس د پوړوين خیرات ته هم تن اېښود.

یوه ور  ډزې شاوې، خوشاالۍ شوې، او د هارت کیمپ د خوښیو غوغا په 

رس واخیس ، واي  مااهدین کابل ته ننوتل، هېواد ازاد او ارام شو، کمونسه  

 یمپ د ډېرو  پین روبو  رتګې د خوښددې خې په راتلو د کی .ام چپه شونظ

له اوښاکو ډکې شاوې، تور رسو د خدای شکرونه اداء کړل، تاوده پا ه  یې 

خیرات کړل، خپل محرو  وطن افغانسااها  ته د  ااهنېدو هیلې وغوړېدلې، او 

ه تڅو اوونۍ ورو اااهه موږ لومړين مهاجر وو چې بېرته خپل اصااايل ټاټوی 

  هانه شوو.

 ؛خو چې کيل ته ور ااېدو را معلومه شااوه چې کمونسااه  واکمن  چپه شااوې

ع  نظام څر  شااار میر هېواد ازاد او ارام شوی نه دی، د خلکو د  رت ارما  

او مهدینو اشاااهاصاااو په يای د ي، بلکې وکومه  وا  د اهل کار ناه لیی 

وی لو تر منځ تقساایم شاافا اادو او فا ااقو لنډغرانو، داړه مارانو، پاټکیانو او غ

 دی.

هېواد تاه پاه  اااهنېادو را معلوماه شاااوه چې هېواد له یوه بحرا  څهه یوه بل 

که پهوا یوازې د افغانانو رس او مال  .خطرنا  او خونړي بحرا  ته لوېدلی دی

اوپ د کورنګو جیړو او خپلرساایو له امله د هېواد پنځه  ،ر کې کې وااااپه خط

په  .دې او د تازيې له ګوا  رسه مخ واااانزره کلن  ایاټ وجود تر خطر ال 

ډیو مو چې راهره شاااپه به  .کاابال او والیاتو کې تنظیم  جیړې پیل شاااوې

   شهمنیو د چوراااتېریو، لوټ ریو، داړه ماریو او مل ااا اورېده، د وژنو، جنس
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زموږ په  اایمه کې که څه هم نساارهاو ارام  وه خو بیا  تاال  خېونه مو اورېدل.

په لویو الرو پاټکونه جوړ شاااوي وو، په  .اړه ماارانو کمی ناه وهم د غلو او د

ا ق له ف شاااارکلیو کې اوباشا  او فا ق اشهاص له و لو رسه ګريېدل، هر م

مندا  جوړ کړی و او څو تنه بې جلره او چرټ و له وال یې په يا  قو يانه 

 پسې لیکه کړي و.

ور  په رڼا ور  زموږ په ښاه مې په یاد دي چې زموږ د  یمې داړه مارانو یوه 

د شااپې مهال به یوازې همدا  .کيل کې دوه تنه د بناارې  ااوداګر لوټ کړل

 بهر نه شااوای هیڅو  له ماښااام نه ورو ااهه .لنډغرا  په کوڅو کې ګريېدل

د هېواد وکومه   ااایساااهم، د نوي نسااال تعلیم او تربیه، خدمات او د  .تللی

ې افغا  ټولنه په یوه دا  .وې انسااين ژوند ټولې برخې له  اقوط رسه مهامخ

را  کې ډوبه وه چې نه یوازې بالفعله يې رس، مال، عزت، ناموپ او ابرو اااابح

ور لوټله، بلکې راتلونکی نساال یې هم د مطلقې ګمراهۍ، خودرسۍ او فسااق 

 او فساد په خوا رهېي کوو.

هغوی چې نړۍ یې د کمونېزم له بال خالصاااه کړې وه د خپلمنځ   ،افغااناا 

دې بوږنوونک  وال   او هرج و مرج پاه اور کې کراابېادل. هر چاا د جیړو

یوازې ننداره کوله، هیڅ د امید څر  نه برېښاااېده. یوازې د جیړې اورونه وه 

چې هر خوا پراخېدل او یوازې د فسق، فساد، ظلم او تعدی ډولونه و چې نوې 

 نوې ب؛ې یې نندارې ته وړاندې کېدې.

الب ړين طېوال  کې په کندهار کې یوه م ورتمپه همدغساې یوه  ه  او ت

خالف يې د  رظلم، فسااااد، ګاډوډۍ او داړه مارۍ پخپال کهاا  کا  کړ، د 

د وخ  د ظاؤو فرعو  صافهه داړه مارانو دښامن  يې  .مرارزې تو  پورته کړ
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په لومړي ګوزار  .په غاړه واخیسااهه او د هغوی د ورکولو ولش یې واخیساا 

ول ظاؤو ټوپکیانو ينځیرونه ټنځ له لويې الرې د دهار او میوند تر مایې د کن

ظاامل، بې رومه، فا اااد او د مل  په اوږو،  اااپاره لنډه غر یې د خپلو  .کړل

  .شنیعو اع لو په  زا ور ول

 او له هغوی څهه یې په تصفیه شوي يمکه د اله  نظام وړانیې خپرې کړې.

او فساد په خالف د دې پاڅو  اوازه د هېواد تر کون   شارپه څو وريو کې د 

س ول، په مظلوم او مقهور ولس کې د نوي ژوند  اه وغوړېده .کون  ور اېده

د نااات څر  ولیاد او د هېواد ټولو مظلومو  اااپین روبو او تور رسو د دغه 

 مرارز او مااهد طالب په وق کې د دعاګانو لپې ا    ته کړې.

مال محمد عمر ې څو اوونۍ ورو هه ددغه مااهد طالب ښه مې په یاد دي چ

روژه وه، د ژم  مو اام و، موږ  .لښااکر زموږ تر  اایمې هم را ور ااېد مااهد

ۍ شاااااار په م مال محمد عمر مااهدماشااوما  و خو زموږ له  اایمې ل  لرې د 

او راکد  د توپ .طالرانو د فساااد په يالییو د درنو و االو بریدونه پیل کړي و

د وینه او مینه تاندوله، هر چا دعا کوله اولس په رګو کې د ژون هر کړنش يې د

 دې چې یا    زر تر زره دا  ااپین لښااکر زموږ تر  اایمې راور ااوې چې د

 ظاؤو، فاجرو، چرټ او لوط  پاټکیانو له  لطې څهه مو خالص کړي.

څه وخ  ورو هه د در   افغانسها  غوندې زموږ  یمه هم د ا الم  امارت 

ۍ الندې شاااار تر م مال محمد عمر مااهدد  .ع  وړانیو منوره شوهشااااار په 

هغه دا و چې زموږ د  اایمې  ،طالرانو چې زموږ په  اایمه کې لومړی کار وکړ

 ګرفهار او د ولسااوالۍ په چو  کې هرسکشااه غل يې له خپلو دریو ملیرو رس 

 یې د غال په جرم ښی الپ او چپه پښه ترې غوڅ کړل.
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په ټوله  یمه کې د غال او داړه مارۍ دود ته دپای  ع  ود اجراءشار د همدې 

ټکی کېښود. بیا تر هغو پورې چا په ټوله  یمه کې د غال، غله او لوټ رۍ نوم 

تر څو په امریکاي  بریدونو کې د طالرانو واکمن  له منځه  ،په خوله وانهیس 

 الړه.

منف  محمد عمر مااهد د واکمنۍ په راتش رسه د هېواد وواااعی  له  د مال

 .وال  د مثر  خواته دا ې په بل مخ واوښ  چې چا يې تصور هم نه کاوو

د بې  .د جهاالا  په يای د علم، مدار اااو او معارف وړانیې خپرې شاااوې

نظمۍ، ګاډوډۍ اوهرج و مرج په يای د اله  قانو  او وکوم  دارۍ کلهور 

ړیواله نچې افغانسها  په  ی،راغد بې امنۍ په يای دا ې امنی   .را ژوندی شو

د ظلم او تااوز په يای د انصاااف او  . ااطحه د امنی  بېلیه او مثال وګريېد

افغانسها  د تازیې له خطر څهه  .وق وقدار ته د ر اېدلو اصول رواج شول

ل هېواد ټو  .غورل شو، د ملو  الطوایف  او کوڅه واکۍ  یسهم له منځه الړژ و

 دې راغونډ شول.ولس تر یوه واکمی ، یوه نظام او یوه شعار الناو 

د افغانسها  نوی نسل د جهال ، خپلرسۍ، نشه ي  تو ، او نورو ډېرو خطراتو 

غورل شاو او د اله  قانو  تر  یوري د  اؤې تربیې په چوکاټ کې ژ څهه و

 وند په خوا رهېي شو.ژ د  عادږند 

بې له شکه چې دغه اوښهو  په افغانانو د   تعالی يانیړی فضل او مروم  

و، میر هغاه څو  چې   تعالی ددغه نوراين انقال  لپاره و ااایله کړ، هغه 

هغه  ااارت انساااا  چې   تعالی يې د  .و مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 

هه پاشاال کېدو څهم  او اقدام په برک  یو  ارت مل  ته له مطلق  ااقوط او 

 ناات ورکړ.
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مونه یې زموږ د ناات ا ااهازی شااو، زموږ زخ مال محمد عمر مااهدهوکې 

جهاد او هارت  اااه  ارمانونه یې تررسه  دولس ټکور کړل، زموږ د ماااهد 

کړل، زموږ د کونډو، یهی نو، بې کورو، او در بدره افغانانو په  رتګو کې یې د 

ې ظام په ارما  يې تويناو پ   اتونک   ع شار ارما  اوښکې، هغه چې د یوه 

  داړه مارانو د اولس له رس څهه یې د ووشزموږ د مظلوم  .کړې، وچې کړې

ولس تااه یې ارام ورکړ او ظااؤاا  یې پااه ظلم او جې جغ پورتااه کړ،  اااهړي 

 ع  ماازات ور ول.شار 

د افغا  ولس دغه  اارت محساان او ميل ناج  د خپلې وظیفې له رسته ر ااولو 

هااااا ش کال د ثور په درېګمه نېټه چې د  ۰۰۱۵ورو ااهه دری کاله وړاندې د 

رسه  مو  خوري خپل روح   تعالی ته و پاره،  ۵۰م کال د اپرېل له  ۵۱۰۰

 ره.ولس یې په   تعالی و پا  تعالی دیدار ته الړ او خپل د 

مې د یوه  مال محماد عمر ماااهدزه د یو دا اااې چاا پاه ویاث چې مرووم 

وند تر ټولو ډېر مثر  اغېز درلودلی، د ده د خدماتو مننه ژ  شهخ په ویث په

کوم، مرووم مال صاوب ته له   تعالی څهه کامل اجرونه او جن  الفردوپ 

 غواړم.

 اې   تعالیخ

یع  او شااااااارونازوه، هغه موږ د ا ااالم  ماتو انعازموږ مرووم امیر په خپلو 

خادایاه پااکاه هغاه ته اعيل علیین مقام کې ارام  .تربیې پاه وړانیو ناازوو یو

ولس ته د جې او ظلم له پناو څهه ارام ورکړی ه زموږ مظلوم ورکړه، يکه هغ

 دی او د ا الم  واکمی  په رڼا یې نازولی دی.

  امین یا ر  العلمین.
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 هدعمر مجاهد ـ ملر مجا

 نعامن لطیف

تر منځ  ې د ګفهار او کردارد تاریخ پاڼو کې دا ې وګړي ډېر کم پیدا کی ي چ

په  ې کوي.لري، د زړه خېې په خوله راوو او په عمل کې يې پل نااااهتضاااد 

د دا ااې يالنده وګړو له جملې  مال محمد عمر مااهدوارض کې  عصااااااار

 څهه یو تن و.مرومه  د

په  اااهبرکهصادقانه ګفهار او کردار له  په ل ه موده کې د مال محمد عمر مااهد

نړۍ کې لکاه ؤر ويلېاد او د عث ين خالفا  تر نړېادو را ورو اااهه لومړنۍ 

ا او غر  محکومو مسل نانو منحیث قاید ومانه شاااار مسل   قاید و چې، د 

او تر بیر  النادې یې جوپاه جوپاه را ټول شاااول. عمر مااهد چې د دین او 

 ره په کوم نی  پورته شوی و، تر پایه صادا پکې پاتې شو.وطن لپا

جرنال د وطن ور خرڅونې په غوښهنه،  یمااهد یو پرد عمر له یوه پلوه که مال

د ږامو پښهن  روایاتو پر خالف له خپل د رت خوانه پاڅاوه، له بله پلوه يې د 

ار کړه. ي دین  ارزښاهونو د  ااتنې په پار د یوه مسل   په ننش ټوله پاچاه 

دغه مرد میدا  نه په وطن  ودا بازي وکړه، نه يې د نورو غوندې د دین په نوم 

  وداګري وکړه.

 یخ جوړونک  یو؛چې ویل: موږ تاریخ لیکونک  نه، تار بااااهمااهد  عمر مال

کړه او افغانانو ته يې یو ویاړمن او پر وقاره تاریخ جوړ  بهااااهپه عمل کې یې ثا

مااهد په نوم څپرکۍ به د تاریخ د پاڼو هغه  کړ. د تااریخ پاه پاڼو کې د عمر

ااهد م څپرکۍ وي چې لو هونک  به يې لو هلو ته لېواله وي. دوی به د عمر

 ېيکې دا راز لټوي چې هغه کوم يوا  و چې یو نوم ورکی عمر  ناهپه ژوندا
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له مدر ې پورته کړ، او لکه د ؤر يې په نړۍ ويالوه او لکه د غر يې د زمانې 

 د هر رسکښ او طاغوت مهې ته ودراوه.

بلېخ دا ااې یو يوا  و او شااهه دی چې عمر مااهد يې مرارزې ته وهڅاوه، 

او دا هغه يوا  دی چې عمر مااهد ته يې ويښ او ا اااالم  اوسااااپ ور 

 کړی و.

مدغه اوساپ له کرله د واالتو ناکردیو خو  خندا ورامه په عمر مااهد د ه

کړه او پاه ت  الپ، اما په پوره اخالص يې د ناوړه واالتو رسه مقابلې ته مال 

 وتړله.

لري؛ عمر مااهد  ناااهن هېڅ دا  عمر مااهد د تاریخ هغه څېره وه چې په ؤ

مردو وردو او ز د ګرا  هېواد پاشلی او ټوټه ټوټه وجود رسه را ټول کړ او د الج

غله او د افغانانو په وینه مهمور پاټکیا  يې یو پر بل پسې له صحنې ور  او 

عمر مااهد د رسکښاااو طغاتو خالف هغه مهال ټوپک ته  تی  پر  کړه. مال

الپ کړ چې افغانا  زیا. له ژوندونه تنش شاااوي ول، عامه او ميل شاااهمنۍ 

ل. هر رانو په پو هو بدل و چور وې، ميل تا ایسات کنډر کنډر او د ټوپکساال 

والی  د زور واکانو تر منځ وېشااال شاااوی و او د هر واټ او رس  پر رس له 

 افغانانو په زور او ګوا  نغدي مالونه اویسهل کېدل.

عمر مااهد دا ې مهال د افغا  ژغورنې تو  پورته کړ چې د جهاد مثرات په 

په  او ویرجنو افغانانواوبو الهو ول، قرباانیاانې واااايع وې، د یهی نو، کوناډو 

 وقوقو غاصرو ټوپک رو ګېډې اچوو وې.

د هېواد لاه هر ګوټ مو د مظلومو هېوادوالو کریغې پورتاه کېادلې، په مړو مو 

رقصاااوناه کېادل او پهمنو خویندو مو د عزت  ااااتلو په موخه له لوړو ودانیو 

و ردید هېواد د وېشااالو لپاره په پ شاااااااااريانونه غوريول، او په ټوله کې هر م

مااهد رومه   په تورو  عمر د اارتخوانو شااهوندونه وهل. امیراؤ منین مال

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٣6/  "مجاهد"مال محمد عمر 

 

تاریکیو کې د ډوبو هېوادوالو په وچو شاااونډو هغه مهال مو اااکاوې خپرې 

 کړې چې د هېواد هر ذي روح  ههې مایو ۍ نیولی و.

نه د چا مال خوندي و، نه د چا هال، نه رس  الم  و او نه د وطن غر. د هېواد  

په هره دره د ډار فضاااء واکمه وه او د غیورو افغانانو په رسنوشاا  مسااهرې 

 کېدلې.

عمر ماااهد افغانانو ته د رڼا یو څر ، او په تاریکیو کې ډوبو او رس  اااانده 

عمر مااهد په معارصه دوره کې    یو زیری و.و ه  ااراو ااااافغانانو ته د روښااان

ر درلود، نه خارج  تاارتونه. نه اه یې کوم مالل قصاالومړنی واکمن و چې ن

ترې دنیې ودانۍ چااتاه میراا کې پاتې شاااوې او نه جریرونه مځکې او بې 

 وسابه ډالرونه.

عمر مااهد په خپل  ایاټ بصیرت در  کړې وه چې د صلیر  خونهوارو 

ء کرایه عل پورته کولو په ود به يې د هېواد يګنې  په خالف د جهادي تو  د

څيل جهاااد پااه بطال  کې د یرغلیرو لپاااره ا اااالم  ېکی ي او بیااا بااه د  اااپ

اوکااماات تحریفوي. هغاه روماه   يکاه د مقااوم  په پیل کې په عل ء 

او کوالی، لطف یډار له وجهې د مااهدینو مر ااهه نشااکرامو غ  وکړ چې که د 

 ا الم  اوکامات د یرغلیرو په ګټه مه تحریفوی.

رومه    مال محمد عمر مااهدله بده مرغه هم هغه وشااول د څه په اړه چې 

زا په غ  پېڅيلد صلیب څنش ونیوه او د  وواندېښانه درلودله؛ یو شامېر عل 

 اړه يې شکو  وزی ول.

غانا  وغځګ ي. يګنې ناخېه اف نهیاه دا شوه چې روانه مقد ه جیړه تر کلونو 

اري فهواوو تېر وتل، د دوی د ناروا موخو او ګټو د تکمیل لپاره يې ايې په درب

د خپلو مسایحاو خالف ټوپکونه پورته کړه او د مدر ې او کلیسې جیړې ته 

يې د افغااناانو د خپلمنځ  جیړې ب؛اه ورکړه. عمر مااهد لکه د ؤر په څېر 
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و، او لکه د غر په څېر له وقار او ووصلې ډ  مااهد يالند او بې ریا مااهد 

 و.

هغه څه چې په زړه يې درلودل، په خوله به يې ویل او په عمل کې يې پيل هم 

ا او غر  د محکومو مسل نو ولسونو شار عمر مااهد که څه هم د  کړل. مال

 دامیر و، خو غریب امیر و، په غرب  کې لوی شااوی و، غریرانه ژوند يې درلو 

څلی روح خپل آقا او موال ته و پاره چې ېپه دا ې غریب خانه کې يې  پ او

ه يې د عالج لپاره د مل  په مال، تر امریکا او جرمن  منډې ووهلې او نه يې ان

 کوم نام  ډاکرت ته مراجعه وکړه.

عمرهخ تر هغو چې د نړۍ  ظااؤا  مظلومانو ته د ارام موقع ور نکړي، محکوم 

 په تعقیب په ظاؤانو خوبونه همدا ې ورام و ا..ولسونه به دې د پل 

 عمرهخ

دا تااه وې چې محکوم تاه دې د ظاامل وااکم پااه وړاناادې د غ  پورتااه کولو  

جرئ  ورکړ او ورته ثابهه دې کړه چې ت  الپ دښاامن نه دی، بلکې اصاال 

 دښمن بې همه  او مایوټ ده.

 رومک   یا قائد األمة اال المیه
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 پېړۍ اتلد یوویشتمې 

 طارق بدر

مې  په مهامخ لویه هنداره کې .اشااااره راته وکړه وتهنیکر  اااټوډیو ته د ننوتل

د غاړې کالر مې بیا  م کړ، څادر مې  .ږیره مې بیا ږمنځ کړه .ۍ  مه کړهلونی

خړ وا کد خوند نه کاوه، تور له  پینو  .په اوږه کړ، وا کد مې ژر بدل کړ

تم، مېز ته نېغ ودرېدم، الپ کې مې تشااې  ااټوډیو ته ننو  .رسه ښااه ښااکارېده

ورقې په مههه ایښاا  مېز کېښااودې، په مهامخ لوی  ااکرین کې مې  اارتګې 

لاه موواااو  خې وم، يکه خو مې نن خپلې خپرونې ته را بیړه وه،  .وګناډلې

ر، راډیو او ټېيې خېتیاااوې خپرولې. فېسااارو ، ټو نی دې دوه میاااشاااهې مې

اعالنونه خپاره شااوي و، خلکو به پرلپسااې زنیونه تلویزیو  کې ال له وړاندې 

بدر صاوبخ د یوویشهمې پېړۍ اتل خپرونې ته په ږه یو، اعالنونه »راته وهل:

 ما به یوازې مننې او کور ودانۍ ورته ویل.« یې خوند کوي.

 ه له ميل رادیو تلویزیو  زما په کوربه تو ااااخپرون« د یوویشهمې پېړۍ اتل»

ونه کړی و، چې دې خپر په اعالنونو کې مې يې ټینیار و  کېدله او شااار نوې 

له خپلو خلکو رسه په ژوندۍ ب؛ه خېې کوي، د بریا « راااعم ااارعص»کې به د 

واي ، د  ااههیو کیسااې به کوي او د یوویشااهمې پېړۍ اتل د لقب په  بهرازونه 

 اړه به يې اوسا ات پوښهو...

قیقې ورو اااهه خپرونه تهنیکر اشااااره راتاه وکړه چې ياا  امااده کړه، دوه د

ده په ماوپ کلیک وکړ او په مهامخ تلویزیو  کې چې له لوی  .و  کی يشار 

و،  اپین بیر  ورو ورو په رپېدو شو، نرمه ترانه  ی اکرین رسه څنش ته ایښا

 وررسه لوړېده.

 هاااه وراپاۍ  بیرغاواکاوه د خپلار پورته کا 

 هايوانۍ بیرغه وراپ یيار مو کړې له تا تنک
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ه پااه  اااکرین زمااا د خپرونې يااانیړی زیینااال پګاال شاااو، عمري ورو اااهاا

رسښااانادونک  لاه مبونو ډ  موټروناه د کفارو په پنډغالو ورننراټ، لوخړې 

پورته  ، د تکریر کری ه و ، وررسه جوخ ، د ؤرو او لوخړو په منځ کې 

د امیراؤ منین تی  انځور ښااکاره   چې په څادر کې نغښااهی د طالرانو په 

 د کابل ښار کې روا  وي، ترانه لوړه  .بدرګه 

 رااار عمااایې د عص ،ر خلیلایې د عص

 یو  ها پو   ها لښکر ،مون ه لر یو که بر

د  »د ترانې پاه منځ کې زماا غ  د امیراؤ منین لاه تی  انځور رسه را لوړ  . 

ا  اااار شیوویشهمې پېړۍ اتل، په دې خپرونه کې د یوویشهم قر ، بې منونې م

درپېژنو، د بارو. يوانانو ورو اه  غ ونه اورو، د دوی د کورنیو اوسااا ات 

 موونکې ماتې مهې ته ږدوخشار ګورو او خپل موجود نسل ته د ناټو 

 «د یوویشهمې پېړۍ اتل

د ترانې له ټیټېدو رسه د کمرو ګروپونه ولیېدل، د لونیۍ شاامله مې له شااا را 

 لی منت پګل کړ:مهکې کړه، په مهامخ لوی  کرین مې لیک

 د ميل تلویزیو  درنو لیدونکو السالم علیکم ورومة   وبرکاتهخ

 نحمده و نصلی علی ر وله الکریمخ

، د زړونو فاتو انسا د یوویشهمې پېړۍ اتل خپرونه مو د یوویشهم قر  او پنیز 

ر ته يانیړې ده. ګرانو لیدونکو، په دې خپرونه کې په ااااعماااار او د دې عص

عاالیقدر امیراؤ منین تر کوره يو، له دوی رسه خېې کوو، د  ژونادۍ ب؛اه د

بریا  ۍ دشاااار ناټو پر وړاندې د مرارزې  هړې ترې پوښهو، د زغم، تروم او م

د دې  ارت انساا  پر اطاع  ویاړو،  ها ې انهظار پای ته  .رازونه ترې پوښاهو

ه ژوندۍ پ ر اوو او دوه دقیقې ورو هه به موږ د عالیقدر امیراؤ منین له کوره

 ب؛ه  ها ې په چوپړ کې یوخ
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د  ااکایپ غ  مې را ویښ کړم، موډیم مې کمپګوټر کې بند و،  ااکایپ مې 

انالین پاتې و، د ملیري زنش مې و، د دروند انسااا ، د بې جوړې مااهد، د 

 د وفات  وی پګغام یې مال محمد عمر مااهد رت رهې عالیقدر امیراؤ منین 

 نیمیړی پاتې شو. ، زما خو کړیک شاررارسه 

ر  الاعالامایان دې د عااالیقاادر امیراؤ منین د یوویشاااهمې پېړۍ بااارو. 

رسښاندونک  همدا اې رسه مهحد لري او د  رت رهې ټولې قربانۍ دې قرولې 

.  

 آمین
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 چې تاریخ يې بدل کړ ؛هغه افغان

 جواد څارګر

رس  ته څېرمه یوه خټینه مدر ااه وه، دا ااې مدر ااه چې دېوالونه یې د اور 

رله ی پښاااېاو لوګیو تاک تور اړوو ول؛ پاه دې مدر اااه کې یو څو بېرسي 

 وایه. یې« قال   او قال الر ول»طالرا ، د دنیا او مافیها نه ناخېه لییا ول 

غرې رې ووهلې، دا ې ډمېړنیو افغانانو یوه نیمه لسایزه له رسو رو انو رسه ډغ

لیو مېد شااااااار چې د نړۍ جغرافیه یې پر بله واړوله، میر یو څو بې وجدانه او 

  ګټو او هو ونو د اشرا  لپاره، د افغا  مل  پر تاریه  اوګړو د خپلو شهص

  از او ویاړو مل  شهمنۍ يې چورمېړانه خاورې انرار کړې، د همدې تاریخ 

تراا يې پاه بهرنیو موزیمونو وپلورلې او چې هر څه یې  افغااين تااال  کړې،

 لوټ کړل، د مل  د نوامیسو په لوټلو پسې يې پایڅې بډ وهلې.

د مدر اې تر څنش لویه الره ده او د الرې پر رس مدر ې ته ن دې د همدغو 

لنډه غرو یو پاټک جوړ دی، کوم چې د افغا  غیور او قهرما  ولس د مېړانې 

  وداګر دي.

مدې پاټک د یوې افغانۍ خور توهین روا  دی، ناتاره کریغو د مدر ااې پر ه

ورو زیاتی ي او لی ه شااېره ورو ااهه، د  رانو توجه ور واړوله، کریغې ورود طال

 بېو ه خورکۍ چیغې د شپې په تورو تیارو کې ورکی ي.

پر ټوله کیسه پوهی ي او عهد کوي چې رس له ننه به د په  را د مدر ې طالرا  

   ولس د هو اینې او بقا لپاره ګام پورته کوي.افغا

د خټګنې مدر اې طالرا  د دا ې چا په قیادت کې خويښ  پګلوي چې نه د 

ری  رسه اشنا دی، نه یې له شیطان  رسه، نه توپ لري نه توفنش، ادنیا له عص

 تنها د توکل محض غ  پورته کوي او د همدې توکل پر مد په نړۍ يلی ي.
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انهها  کوي؛ دا اااې انهها  چې ګرده نړۍ ورته ګوته پر  افغا  ولس هم یو

 غا  کی دي.

  کور ري او ماډر اپه یو دا ې بېچاره انسا  پسې اقهداء کوي چې نه کوم عص

لري، نه کوم دوه جریره ماهز او پر کونه  الو ، او نه په نړیوالو بانکونو کې 

 ډالري اکاونټونه.

دا ې مرار  انهها  چې د افغانانو  د افغانانو دغه انهها  مرار  انهها  و،

 په و ټ تاریخ کې یې د شهام  یو بل با  ور اوافه کړ.

نه، شلی هېواد بیا يلې رسه راغونډ کړ، ووشهو ېپه لی ه موده کې یې پاشلی او و 

نفرتونه او تربینۍ يې له منځه یووړې او افغانانو ته يې د ارام او پر کونه ژوند 

 زمینه برابره کړه.

 ار  انهها  څو  و دا مر

 رومه   و. مال محمد عمر مااهدد او ن  پېر اتل او تاریخ  از شهصی  

چا چې د افغا  مل  تاریخ ته تغیر ورکړ، چا چې محکوم ا اااالم  ام  ته د 

مېړانې جرئ  ورکړ، چا چې د بدر او اود د غازیانو یاد تازه کړه، چا چې نړۍ 

 ته وښوده چې ا الم  اخوت یعن  څه 

چا چې د نړۍ ږام کفري يوا  ته د رس په کا ااه کې اوبه ورکړې او کفري 

 پرګنې يې په رواين ناروغۍ اخهه کړې.

ه شاکه چې اتل و، بې له شکه چې په محض توکل پاڅېدلی و، د ااااهو، بې ل

 هېواد له یوه کوناه را پورته شو او پر ږامه نړۍ ويلېد.

قاید و، او له شااال کلن مقاوت غریاب امیراؤ منین و، غریب رهې و، غریب 

 ورو هه هم په خړه جونیړه کې په ډېر غرب  رسه وفات شو.

 رومه   رومة وا عه.

 

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٨٢٩/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

 د هغه چا په یاد چې اوس نشته  

 اسدهللا زرین

و، هغه څو  چې  یپ  او ا الم  اصالهونه یې غوراو  هغه څو  چې افغاين

 شوای منلی، هغه څو  د دې لوی ولس په ټنډه يې د ذل  او بې ننیۍ دا  نه

و، هغه څو  چې پرمههش ش پیغام اااچې د فقیری ژوند یې د خیر او پرمهه

يېده، هغه څو  چې وا  او يوا  يې تر يا  خو ته هم په اوصولو کې ور 

و عیاال ناه جارول، هغه څو  چې د ولس ښاااېرازي يې هیله وه، هغه څو  

دیوا  و، هغااه چې ډېر امین و، هغااه څو  چې د پااه يااا  راټولولو مکماال 

څو  چې په ولس او د ولس په رنش کې واو ېد، هغه څو  چې د ا الم  

او افغاين شاهام  بېلیه شو، د هیڅ داړه ور او يناور پروا یې ونه کړه، يمکه 

او ا ااا   غورا او غړمرااا نیولی و، مرګ را اورېااد، خو ده د ټیکاااو او مېړانې 

ته ونه  عو ه یې مهاو فر ه او خپل مساال   ورور شااهید ا ااامااااامظاهره کول

 بولۍ يې په خپل ، د جهادورغیپه دغه وال  کې ګرمو  ااانیرو ته  اااپاره. 

نو بیا د تاریخ هیڅ چاره نه وه، چې پسااې ګريېدالی نه  .وا  کې واخیسااهله

و، هغه څو  چې د خپل وساان  شاااااارهغه څو  چې د خپل وخ  م وای.

تادبیر پاه پاایلاه کې يې د جهاد ګرم مورچل هغساااې ګرم، ټینش او یو موټی 

و اتالی شوای. او دغسې یې په وا ، يوا ، مکمل اطاع  او یو موټ  ب؛ه 

تابه ته له مکمل افغانسها  رسه امان  ورپرېښود. شاااار کې خپل يای نا اه  م

تاریخ په دې وساا او،  هونزمنو او اوپ د دوی ذمه واري ده چې د هېواد د 

برخلیک ټاکونک  پړاو کې  اارت امان  ته څرنیه ورګوري. او د دې کړېدو 

ولس ورک و  ااارتګو او  اااهوماانه هیلو ته څه پیغام لري، شاااړېدو ټپونه يې 
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څرنیه ور پټی کوي، د ناهیلیو او اندېښنو پېټ  يې څرنیه له اوږو ایسهه کوي، 

دو ایسااېدو پردۍ او د غلیم لورېدلی ااااله بله د بد بې و ااې، بې کسااې او یو 

اوسااااپ څرنیااه د ورورګلوي، مینې او خپلوي پاه غې و کې رس ويی او پااه 

تېښاهه یې اړباټ. دا ټول هله کېدالی   چې د هېواد هره لوټه افغانسها  او 

هر وګړی افغا  او د تل پاته  انیر  اتونکی او د ګرا  افغانسها  مع ر وبلل 

نی غلیم او اغېز یې د ګرا  هېواد له پوالدي پولو ډېر لرې وغوريول  . بدغو 

تو  من ، خو چې شار او م شااار . زمون  د پګاوړي ولس يانیړنه ده چې م

پردی پالی او غالم ګی نيش. او هغه څو  چې اوپ نشهه او موږ يې په  شارم

ته ده چې د مرګ داع   مال محمد عمر مااهدیااد کې پاتې یو، هغه مرووم 

يې لریک ووایه، روح يې ترې واخیسهه او په افغا  ولس او ام  یې وق پاتې 

شاو چې په دعاوو رسه يې روح ښاد او تسيل کړي، او له نېژدې  خپلوانو رسه 

 یې یو يای د دې لوی ميل او ا الم  ویر په کمرله کین .

 اناهلل وانا الیه راجعو .
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 ته! مال محمد عمر مجاهد

 سهار څارګر

 تاریهونو ویاړهخ اې د

 اې د ننیونو او اتلولیو دنش منارهخ

 اې د شااع  او مېړانې هسک څلیهخ

 اې د غیرتونو او کارنامو ا  نڅکیهخ

 اې د وخ  ب  شکنه ابراهیمهخ

 اې د خوږو زړو ټکورهخ

 اې د مظلومانو د اوښکو پاکوونکیهخ

 اې د ا هقامهونو لوړه پامیرهخ

 اې د ا الم  ام  د برم رستاجهخ

 اې د پاشيل ام  د وودت  االرهخ

 اې د مړاوي ام  د بیا ژوند رووهخ

 اې د ا الم  ام  د پیړۍ ګلهخ

 .چې ا الم  پاشلی ام  دې راټول کړته وې 

 .ا الم  ام  برم دې بیا ژوندی کړ ته وې چې د

 .اوې هیلې دې را ژوندی کړېته وې چې د ا الم  ام  مړ 

 .وښکې دې پاکې کړېام  د یهی نو اته وې چې د ا الم  

 .الم  ام  د کونډو د رس پړونی شوېته وې چې د ا 

 .م  ام  د مظلومانو آه دې واورېدهته وې چې د ا ال 
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 .عزت دې یو يل بیا ور په برخه کړ ته وې چې د ا الم  ام  لوېدلی

 ه واخله تر عث ينااااااتاه وې چې د نړۍ پر مخ دې یو يل بیا له نروي انقالب

 .  شوېترج  یرا ژوندي او د هغوی یو ریښهین هاګرد انقالبونه پورې اانقالب

 .ایوی دې بیا خلکو ته ور یاد کړ ته وې چې

 .چې زنی  دې بیا پر خلکو وپېژاندهته وې 

ته وې چې د ا ااالم  ام  هر  اااالر چې تاریخ په خپله وافظه کې  اااتيل 

 .خلش شوې یول، امین او رښهین

ی او بچ یمیرویس او د افغاين اتالنو رښااهینته وې چې د اومدشاااه، محمود، 

پاه پوره هېر کړی تااریخ دې نړیوالو تاه امین وارا دې ياا  جوړ او د دوی 

 .انه او جرئ  یو يل بیا ور یاد کړمېړ 

 .ا الم  ام   ها پوروړی دی

 ورکړي خو وخ  به ونیيس. ل جاللاها الم  ام  ته به دا ې تاجونه ر  ج

 .هېر نکړي  الم  ام  به تا هیڅکلها

 .ته زموږ په زړونو کې یې

 .ته زموږ په فکرونو کې یې

 .ته زموږ رسه يې

 .ته به زموږ رسه وې

 .تا نه هېروو

 .ته به هیڅکله هم هېر نشې

 .ه کې، په زرینو کرښو ثر  کړی دیاپاڼ  پېڅيلتا خپل يا  د تاریخ په 
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 .اتلهخ موږ دې په فراا خفه یوخو اې 

 .موږ دې هارا  ويپلو

 .ه  ها د بېلهانه د لښکر ښکار شولزموږ زړون

 څلیه امیرهخېخو ګرانه او  پ

 .قافلې به  ها د قدم پل وهونک  ويزموږ 

 . ها تیالره به د دوی تیالره وي

 . ها روزو زموږ لپاره بس دي

 .موږ پر تا ویاړو

 .ته زموږ  االر وې

 .لیک تاریهونه به يې په رسو زرو و تا موږ ته هغه څه پرېښودل چې 

 ته مه خفه کې هخ

 .ډلې ډلې کاروانونه اوپ هم  ها دي ها 

 .اوپ هم  ها پر پله روا  دي

 پایخخخ  
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 دریم څپرکی

 مرکې او خاطرې

 مجاهد مرکه عمر محمد د امیراملؤمنین مالله امریکا غږ رسه 

 مولوي فضل الرحمن حقاينژباړن: 

 مامریکا غ د آف امریکا یسمااهد یوه مرکه د وا عمر : د مالمحمدیـادونـه

ه کې ثر  او ریکارډ شاااوې وه، چې ال تر هغه مهال ۵۱۱۰راډیو رسه پاه کاال 

کړی، خو اراده او اعال  يې کړی وه. د امریکا  امریکا په افغانسها  یرغل نه و

ا ولو مهه يې ونیوله، خو بیشاااااار دفا  وزارت په دې مرکې بندیز ولیاوه او د ن

آف امریکا  یساجازه ورکړه. وا شااارم کال کې د ن۵۱۰۵يې ورو هه تقریراو په 

 دا مرکه اوپ په لیکنې ب؛ه خپره کړې چې په الندې ډول ده:

 

 خالف د جنش رترورېزم پ ایا تا اااو خې یا ااا  چې امریکا دامريکـا غږ: 

 اعال  کړی 

: زه فی الحال په دوه اعالنونو کې غور او فکر کوم، یو هغه اعال  چې عمر مال

ه کړی او بل هغه چې جارج بُ  کړی. د   جل جالله اعال  اااجالل   جل

ه له مسل نانو رسه کړې ده چې يمکه ډېره ااااهغه وعده ده چې   جل جالل

و اایعه او پراخه ده، که چېرته ته د   جل جالله په الره کې وويې نو که هر 

دا  بُ  اعال چېرته یې،   جل جالله به دې وفاظ  کوي. او دویم د جارج 

، نو موږ به مو پیدا کوو او وژنو به مو او یدی چې تا ااې که هر چېرته پد شاا

ه کړو. او مون  مو پګدا ن یپه دنیا کې دا اې يای نشهه چې تا ې پکې پد ش

 نو د چا اعال  رښهونی ښکاري 
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ه اااا: ایا تا ااو په خپل يا ، په طالرانو او د افغانسااها  په عام ولس نامريکا غږ

  ئډارې 

:    رحانه وتعالی د ای   واالوو او مسل نانو مدد کوي. ترڅو چې عمر مال

کفاار پاه خپال کفر پااتې وي،   باه ور څهاه رايض نه   او اطمنا  به ور 

نکړي. د دنیا په اعهرار رسه امریکا ډېره طاقهوره ده، لِکن امریکا که د دې دوه 

مااتې نه   را کولی. يکه چې چناده نوره هم طااقهوره   بیاا هم مون  تاه 

زمون  په   جل جالله باندې ای   دی او   جل جالله له مون  رسه دی، نو 

 مون  ته هېڅو  هم ماتې نه   راکولی.

: تا او وایا   چې زه هېڅ وېره نه محسو وم، وال دا چې په ټوله امريکا غږ

 نړۍ کې افغانا  په غم او  وچ کې پرېشانه دي 

مون  هم پرېشانه یو، آینده ډېر  ه  واالت را روا  دي، خو زمون  عمر:  مال

ه په روم  باندې ډېر کلک یقین او ای   دی. او د   جل اااد   جل جالل

ه رت لاااجالله روم  مون  ته اطمینا  راکوي، يکه چې د   جل جالله نص

  ته واي  چې هغه مسااال نا  چې د امریکا له ډاره مون مسااال ناانو رسه دی.

ا ااامه بن الد  امریکا ته و ااپارئ،  اارا به همدغه خلک مون  ته ښااکنځلې 

کوي او واي  باه چې ا اااالم يې لاه خاورې رسه خاورې کړ او په یو مساااافر 

 مسل   يې ننش ونه کړ.

د ۱/۰۰ه درته وکړم، چې امریکا په خپل هېواد کې دا ډول بریدونه مایوه خېه ب

امریکا په ډېرو ا الم  هېوادونو باندې یرغل کړی، نه   بندولی، يکه چې 

او تر خپل تساال  الندې يې را و ااهيل او په مساال نانو ظلم کوي. که امریکا 

رښهیا امن غواړي، نو مسل نا  دې په کرار او ارام باندې پرې دي او دوی رسه 

 دې کار نه لري.
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  ل مساال :  ااها ااو له دې خېې نه څه مطلب دی چې امریکا ټو امريکا غږ

 دولهونه اشغال کړي او یرغل يې پرې کړی 

امریکاا ټول ا اااالم  هېوادونه په خپل کنرتول کې نیوو دي او په عمر:  مال

خپلاه الر يې روا  کړي دي، همادا وجاه ده چې دا ټول وکومهوناه لاه خپلو 

ولسونو څهه ډېر لرې دي. خلک په ا الم عمل غواړي، خلک ا الم  قانو  

ه د دوی په غوښهنو باندې هېڅ غور نه ااااغواړي، او وکومهوناو وکومهداري 

 کوي.

څو  چې د ا الم په الره ي ، نو وکومهونه يې نیيس او زندا  ته يې اچوي. 

امریکا یو فسااد منځهه راوړی چې په مون  ټولو یرغل کونک  دي، فساد به نه 

  الیسیکا پاخهمګ ي، اګر که زه مړ شم یا ا امه بن الد  مړ  . دا فساد د امر

 ده.

ای امریکایانوخ تا و ته په کار دي چې په خپله پالیسۍ نظر ثاين وکړی، تا و 

 راو هلی. یټوله نړۍ او په يانیړي ډول ا الم  نړۍ تر خپل تسل  الندې نش

کاه چېرې تاا اااو د امریکاا پاه وړاندې له خپل ټول يوا  رسه امریکـا غږ: 

ه ه کړي او  ها قوم او ولس بااااه مخ ن، نو ایا امریکا به تا له ماتې رس یوجنیې 

 نور هم خوار نه   

په ظاهره خو همدا اې ښکاري، خو زما یقین دی چې دا ې به ونه عمر:  مال

 . خو دا خېه پاه یااد ولرئ چې مون  پاه   جال جاللاه باندې له یقین او 

توکل څهه زیات نور څه نه شاااو کولی. او څو  چې په   جل جالله یقین 

 .رسه د مر هې او نصت وعده کړې دهتوکل  ا.، نو   جل جالله ور او 
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 د تیسیر العلوين مرکه

تیساایر العلوين؛ د الازایرې تلویزیوين شاارکې هغه خېیال چې د : هــــیادون

طالرانو د واکمنۍ پر مهال شااااوخوا دوه کاله په افغانساااها  کې پاتې شاااوی. 

 مال محمد عمر مااهدښاغلی علوين له هغو کمو خېیاالنو څهه دی چې له 

رسه يې لیده کاته تررسه شاااوي. له نوموړي خېیال رسه د هافینیټن پو اااد 

د ژوند، اند او واکمنۍ په هکله مرکه  مال محمد عمر مااهدی ویرپااڼې د عر 

 کړې:

ــتنه:   هڅرسه د لیدنې المل، اغېز او شااالید په اړه  مال محمد عمر مااهدپوښ

 وایا   

رسه ولیدل  مال محمد عمرز کال د اپرېل په میاشااا  کې له  ۵۱۱۰: ما علوين

او همدغه میاش  کې مې د طالرانو هغه پالوي رسه هم د قطر پالزمینې دووې 

ته د الازیرې تلویزیو  د خېیال په توګه  فر وکړ. له دووې د راګريېدو پر 

عمر رسه د  فر د پایلو په اړه لیدو وای. نو  مهال د طالرانو پالوي باید له مال

و رسه د لید صاوبرواک  وغوښهل چې مال ه یوه چاااااما د طالرانو د پالوي ل

زمیناه راتاه برابره کړي او چاارواک  هم دا ژمنه وکړه چې دا کار به کوي. دغه 

 له ژورنالېسهانو رسه خپل مالقهونه بند کړي و.  مال محمد عمرمهال 

ه عمر په انځور ویسهلو ټګنیار کاوه. پ او المل يې دا وو چې خېیاالنو به د مال

عمر دفرت لااه خېیاااالنو ژمنې اخیساااهې چې د انځور  کې د مال اولو وخهونو

اخیسهو هڅه به نه کوي، میر یو شمېر خېیاالنو به بیا هم د ژمنې ماتولو هڅه 

 عمر د لیدو تلو ه کوله. کوله او ما په دغسې یو  ه  وخ  د مال
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ه نه رس  صاااوباو ما دا خېه وکړه چې زه د ژور نالېسااهیک ر ااال  لپاره مال 

د ژوند په اړه معلومات او د ده  صاوبغوښهنه د مال  یرم، بلکې زما یوازینګو 

 لیدل دي.

عمر زما غوښاهنه ډېر ژر ومنله او په  را مازییر يې د امیراؤ منین دفرت ته  مال

وغوښهلم. دغه دفرت ته ورو هه له هغه ورغلی وم چې د نوموړي پهوانۍ دفرت 

تره او  صااااوباودنه کې د مال د یوې چاودنې ښاااکار شاااوی و او په دغه چ

يګنې نور خپلوا  وژل شوي و او ما په خپلو  رتګو هغه کنده هم وکهله چې د 

 چاودنې له امله رامنځهه شوي وه.

د عامو خلکو د کورونو په څېر و او د دفرت مهې  یعمر دفرت او ا هوګنځ د مال

 ته هر ډول خلکو او موټرو د تلو او راتلو اجازه درلوده.

 عمر ر ااام  دفرت ته ننوتلو او په وړوک  موټر کې په ډېره ا اااانۍ د مالمون  

دهغاه يینو همکاارانو موږ یوې لويې خونې ته بوتلو، چې افغاين قالینې او له 

 پا ه پرې واړې توشکې هوارې وې.

په دغه کوټه کې هېڅ دا ې يانیړی يای یا څوکۍ نه وه چې نورو هېوادونو  

 ي او د خونې دېوالونه له هر ډول ښکال او زین  لپاره اېښودل کی شارکې د م

رسه  عمر له خپلو دوو  اتوونکو بې برخې  اده پاده وو. ل ه شېره ورو هه مال

خونې ته راننوت او نا   خلک ټول د ده  الم لپاره په کهار ودرېدل او زه په 

دغاه کهاار کې دریم یاا څلورم تن وم. د طاالراانو د بهرنیو چاارو وزیر مولوي 

 ته ور وپېژندم. صاوبوکیل اومد مهوکل زه مال 

کيل ني ډکی هم پکې و، ښنرۍ دنش  ړی و، توره ګ؛ه ږیره يې وه، یو نیم  پ

څېره يې وه، افغااين دودیز کاو یې پر تن و او توره افغانۍ لونیۍ يې پر رس 
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ر ته زیر زی صاوبوه. د  ړي رغب او هیر  زه دې ته پرېنښودم چې زه مال 

وګورم. میر هغه مهال چې نوموړی د خونې په ښاا  کون  کې کېنا اا ، بیا 

ښااه مې په یاد دي چې دغه پالوي کې د مې له یو اړخه په زیر زیر ور وکهل. 

بهرنیو چارو وزیر مولوي مهوکل، د پال  وزیر، د  رتې محکمې رئګس او ګڼ 

 نور لوړ پوړي چارواک  ملیري و.

 دخپلې خېې د پالوي په ښه راغال   پګل کړې او ورو هه  مال محمد عمر

سې پو او ور شااارپالوي هغه غړي خېې پګل کړې چې په عمر کې تر ټولو م

عمر د پالوي له يینو غړو  هر یو دووې ته د خپل  فر لنډیز وړاندې کړ. مال

 يینې پوښهنې کولې او د يینو خېو  پیناوی به يې غوښ .

عمر په پښهو ژبه لنډې خېې وکړې او د غونډې یو  د غونډې په پای کې مال

 هونوال زما غوږ کې د نوموړي خېې په عری ژباړلې او له خېو ورو اااهګاډ

 نوموړی له خپلو څو ملیرو رسه ووت.

دغه مهال مې يګنې رس خریيل ماشاااوما  ولیدل، نو د بهرنیو چارو وزیر راته  

زامن دي. د دغو ماشومانو جامې د عادي افغانانو  صاوبوویل: چې دا د مال 

 په څېر وې او هېڅ يانیړی امهیاز یې نه درلود.

 اړه څه وه عمر په  :  ها ې شهيص انیېرنه د مالپوښتنه

لو و، خپ شاااار: لومړنۍ خېه خو دا ده چې  ړی ډېر دروند او با رعره معلوين

 انو رسه يې تعامل د پام وړ و.شار همکارانو او ک

عمر رسه د لیاادو پر مهااال مې فکر وکړ چې زه د یو رښاااهین  واااکم پااه  مال 

 ووضور کې يم او رسه له دې چې واکمن  يې ډېره  اده او له هر ډول ر میات

 خاو وه، میر بیا يې هم په جلسه رعب ډېر زیات و.
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ه هغه رسه لیدل ډېر  ه  و او که ااااایا د نوموړي امنیه  چارې او لپوښتنه: 

 ا انه  او بله دا چې امنیه  تدابیر يې په ا انه له منځه تلی شوای کنه 

نیړي او قوي امنیه  تدابیر نه تر  اارتګو کېدل او زه خو له يا: دا ااې علوين

ر ام  چارواکو رسه ورغلی وم، نو يکه هګچا را څهه پوښهنه ونکړه، میر له 

نو راته يې ویيل چې دروازه يې د عامو  ،عامو افغانانو مې چې پوښاااهنې کړي

افغانانو او په يانیړي توګه د عل وو او ر م  مامورینو لپاره تل خالصه وي 

ه له عمر ب ه کېدل. مال  وګړو رسه یې هم لیده کاته په ډېره ا اناااااو عام ولسا

کلاه هم نه څجمعې او اخرتونو ؤونځونو څهاه هېعاامو مناا ااارهونو لکاه د 

 به هم په دا اااې وخ  کې را ووت چې موټر به يې پهپله تاهغیرېاده. ښاااار 

جمعې ته وړاندې شو او  به نو خپله، غىه راااااچالوه. او چې د ؤونځ وخ  ب

 خپلو ملیرو رسه په چکر ووته يې ورکړ. ډېری وخ  به مازییر له اؤونځ ب

او خپال څادر به يې ویړ کړ او خپلې خېې به يې کولې. زه فکر نه کوم چې 

شم  یوي. په عامه توګه ویل یدې کومه ور  په څوکۍ کېنا اهل صااوبمال 

هېڅ  ااههو امنیه  تدابیرو ته اړتیا نه درلوده يکه چې ده  مال محمد عمرچې 

   خلکو په څېر و. هېڅکلهاااړه يې د ولس   ړی باله او ټول کړه وااايا  ولس

يې هم ګڼ شمېر  اتوونک  نه لرل او نه يې د موټرو اوږده کهارونه خوښېدل. 

او له شا و ټلوالې پرته يې په هېواد کې هېڅ دښمن نه لره، د طالرانو تر ټولو 

  او ناامنه واالتو ورو هه یې افغانسها  اااا رته توره دا وه چې له  ههو وخش

کې یو يل بیا رستا رسي امنی  راو اا . ما چې دوه کاله د طالرانو د واکمنۍ 

پر مهال په افغانسااها  کې تېر کړل، نو د امنیه  چارو ښااه والی د واشاانیټن او 

 مال محمد عمرپااریس پاه څېر پرمههللو هېوادونو څهه څو چنده غوره و. د 
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د چاودنې په اړه د طالرانو څیړنې دا وې چې د بهرنیو ا ههرار.  دفرت مهې ته

 کړیو الپ پکې و.

 عمر وفات به د طالرانو په غورينش تا ې څه فکر کوی چې د مالپوښـتنه: 

 منف  اغېز ولري 

عمر دوه کاله وړاندې وفات شوی او تر  : که دا خېه رښهیا وي چې مالعلوين

همدا ې په منظمه توګه پر مخ روانې دي، او ه د طالرانو د غورينش چارې 

ور  تر بلې پرمههش کوي. د امریکاي  ښااکېال  پر وااد یې مقاوم  نور 

هم قوي شاوی، که اوپ هم کړنالره عميل او جاري و اا. او د خپل صش 

یووالی و ااا. نو د طالرانو صااش کې د قیادت خال نشااهه او که څه  ااهونزه 

 . کړیو هڅې به وي.رامنځهه کګ ي نو د بهرنیو ا ههرار 

ــتنه: عمر یو زعیم، دین  عامل،  اایاټ او عادي  څه فکر کوی چې مال پوښ

  ړی و 

، چې دی د افغانسها  یعمر  ایرت او ژوند څیړل ما چې څومره د مالعلوين: 

واکمن او تر مرګاه یې و، نو زه ویلی شااام چې د ده پاه اړه خپل نظر دا اااې 

رسکشاااه خلک دي، دغه ولس په افغانساااها   اااه  زړي او د  څرګند کړم:

قومونو او قریلو وېشال شااوی او نوموړي رسه له دا ااې مشااکالتو هم پر افغا  

 عمر یو قوي زعیم او واکمن و. دا منم چې مال ولس وکوماا  وکړ، نو مال

عمر  ااایااټ زده کړې ناه وې کړې، میر پاه عميل ژوند کې یې او د خپلو 

م کال  یا   یې په ۰۱۱۲  او د تېروتنو څهه يې په ډېره بیړه عېت واخیسا

راتلوونکو کااالونو کې ډېر ژر باادل کړ او ډېر ژر يې خپاال کورين او بهرين 

 ایا ا  کې بدلو  راو ا . په ډېره لنډه موده کې يې په  یاټ لوبو دا ې 
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عمر رسه اړیکې  رس خالص شاااو، چې امریکااایاانو تال هڅاه کولااه چې مال

ه افغانسااهانه د ترڅو ل رانیزي دفرت پو ااا. او طالرانو لپاره په قطر کې  اایاټ

خپلو عسااکرو د ویسااهلو لپاره یوه کړنالره وټاک ، چې خپل ولس ته يې مخ 

روڼ وي. امریکاا هڅاه کوي چې خپال ولس او نړۍ ته وښاااګ  چې دوی له 

ښود، یو  اامل نظام پرې یې افغانساهانه په دا اې وال کې ووتل چې هېواد کې

ې افغاانساااها  د امریکا له ال اااه یو ناکام میر يمکن  وقاایق بیاا دا واي  چ

دول  دی. په ټولنیزه،  یاټ او اقهصادي چارو کې په بشپړه توګه ناکامه دی. 

 دول  بلل کی ي. امریکا چې پر افغانسها  د یرغل یاو په فساد کې د نړۍ وتل

پر مهال کوم هدفونه او موخې اعال  کړې وې، تراو ه د دغو موخو په ترال ه 

پاتې راغيل او تر ټولو  ااده مثال یې افغانسااها  کې د نشه ي  توکو کولو کې 

و نسها  کې به د نشه ي  توکافغااروبار دی، او دوی هوډ کړی و چې کرل او ک

م کال په پای ۵۱۱۱کرکیله او کاروبار له منځه وړي، په دا ې وال کې چې د 

ه را وبار صفر تعمر په یو فرما  په ټول هېواد کې د مهدره موادو کار  کې  مال

م کال په پرسو کې نړیوالو ادارو وویل چې افغانسها  ۵۱۱۰ټګد شوی و او د 

له اپګمو پا  هېواد دی. میر د امریکایانو له راتش رسه افغانسااها  یو يل بیا 

د اپګمو تر ټولو  ااارت تولیدوونکی هېواد شاااو. دا يې مثال دی. بل مثال يې دا 

ه يای نشااو پګدا کوالی، تا ااې د نړیوالو عمر او ا ااام دی چې امریکا د مال

ادارو هغاه راپوروناه هم چې افغانساااها  کې د امریکاي  عساااکرو او د افغا  

دول  د فساد په اړه يې لیکيل دي، او دا خو ال پرې ده چې د افغانسها  امنیه  

 او  یاټ ووعی  د امریکایانو له امله تراه او برباد دی.
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 ړی  افغا  و او اصوو یعمر یو رښهین چې مالزه په لنډو ټکو کې ویلی شم 

 ړی هم اصوو وي او  و، او دا اې ډېره  اهونزمنه ده چې یو وخ  کې دې

د مثال په ډول هغه دا هېڅکله هم ونه منله چې ا امه بن الد   .هم  ایا اهوال

او د هغاه نور عر  ملیري امریکا یا د هغوی خپلو هېوادونو ته و اااپاري او 

پاه دې خېه ښاااه پوهېاده چې دا انکاار به د ده لپاره ډېر  رسه د دې چې دی

 تاواين وي او همدا ې وشول. نو دا  ړی موږ یو عادي  ړی بللی شو 

  یشهصی  کومه يانیړنه راته ښودلی شعمر د  : ایا د مالپوښتنه

عمر د شهصی  يانیړي صفهونه او خویونه  ښاه به دا وي چې د مال علوين:

نوموړي مثر  اړخونه ډېر زیات دي. زما د تاربې يې یااد کړو، يکاه چې د 

عمر د کلمې په اصيل معنا یو نر  ړی و او د  ړیهو  ټول مثر   له مهې مال

یش کې راي ، قوي او شاااااارخویونه پکې را ټول شااوي و. يکه په ودیث 

بلکې قوي  ااړی هغه څو  دی  ؛ه  ااړی هغه نه دی چې ډېر زورور ويتکړ 

 یو وخ  افغا  عربانو .کنرتول کړای   چې د غو اااې پر مهاال خپل نفس

مافغا  عربا  هغه اصااطالح ده چې نړیوالو ر اانیو په افغانسااها  کې مېشااهو 

عمر  ااه  غو اه کړی. هغه عربا  چې د ا ااامه په  مال انو ته کارولهدااااعرب

عمر منعه کړي و چې له  په افغانسها  کې او ېدل، څو څو يله مال یشااااار م

ا دونو کې بریدونه ونکړي او رسه له دې القاعدې په کېنیافغانسهانه په نورو هېوا

 او تانزانیا کې د امریکا پر  فارت برید وکړ.

ا  یو يل بیا منعه کړل. او ورته يې وویل شااار عمر د القاعدې م دغه مهال مال 

چې د ده له امره رسغړونه ونکړي. له هغې ورو ااهه القاعده یو يل بیا په یمن 

 برید وکړ. کې پر امریکاي  بېړیو
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عمر یو يل بیا دوی ته وویل چې بیا دا ې ونکړي او عربانو یو يل بیا د  مال

عمر د عربانو پر دې کارونو  ده لاه خېو رسغړوناه وکړه او رسه له دې هم مال

صې وکړ او دا فکر يې وکړ چې دا عر  مااهدین مسافر دي او د شوروي د 

و ا کړاوونه يې ګاليل. اوپ که موږیرغل پر مهال يې د افغانانو مر هه کړي او 

تا اې دغه تصور وکړو چې موږ به چا رسه له دومره زغمه کار واخلو  نو دې 

 ته د نفس او عقل ور  او کنرتول واي .

عمر د ا ااااماه لاه هغو ارادو نااه و خې چې د  دا باایاد ووایم هغااه دا چې مال

ن یم چې کله د بد پېښاااې لپاره کوم پال  تیار کړی و. دا باید ووا ۰۰ اااپهمې

الد  لااه خولې د امریکااایااانو د يپلو خېې را ووتې، نو د دواړو تر منځ خال 

 ي  یرغل شااېرې را نی دېرامنځهه شااوه. له دې پېښااې ورو ااهه چې د امریکا

عمر او ا اااامه دواړو پرېکړه وکړه چې د را روانو  اااهونزو په اړه شاااوې، مال 

عمر پااه  ماااښااااام د مال ۱ر م کااال د اکهوبر پ ۵۱۱۰مهااامخ رسه ووین . د 

 عمر دفرت ته پر الر و چې امریکاي  رسه وګوري. ا امه د مال کې ا اهوګنځ 

عمر دفرت يې هم مبرار کړ. ا ااامه له نیمې الرې  الوتکو مبرار پګل کړ او د مال

عمر په معازانه توګه خوندي پاتې و او يګنې  اتوونک  يې  را وګريېده، مال

 شهیدا  شوي و.

 عمر  هاینه په څو جملو کې وکړای شم  ه وتوانې م چې د مالایا زه ب 

عمر د  اااهاینې وق اداء کړم او  لاه ټولو هڅو رسه بیا هم نه توانې م چې د مال

 ارش، زعیم او میدعمر یو بې  اری قا دغه الفا  نلرم. بس دومره وایم چې مال

 و.
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بیح هللا مجاهد مرکهرشق االوسط ورځپاڼې رسه د ذله   

را االو   وريپاڼې د طالرانو د ویاند ښاغيل ذبیو   مااهد ااااش ه:ـــیادون

ه، تابشار مااهد رومه   د وفات، د نوي م مال محمد عمررسه د امیراؤ منین 

د طاالراانو د یوواو او ماو امکاناتو په هکله مرکه کړې. یاده مرکه د یرمو  

څهه یې دلهه را مالې په دوهمه ګ؛ه کې هم خپره شااوې چې له یادې مالې 

 اخلو:

 

څه وخ  وفات شوی، که معینه نېټه یې راته په ګوته  مال محمد عمر: پوښتنه

 کړی او په کوم يای کې خاورو ته  پارل شوی 

: بسام   الرومن الرویم. الحمدهلل وکفی والصلوة والسالم علی عراده ځواب

 الذین اصطفی أما بعد:

م د اپرېل ۵۱۰۰رومه   په کال  مااهدمال محمد عمر عالیقدر امیراؤ منین 

ور  د ورپېښااې ناروغۍ له کرله وفات او په خپله خاوره افغانسااها  کې  ۵۰په 

چې چېرته او اااېده هم هلهه دفن کړای شاااو، چې د امنیه  ملحوظاتو له امله 

 نشو کوالی د نوموړي د تدفین يای تعین او څرګند کړو.

ــتنه لې د تحریک له جنییالیو او  اایاټ : د دومره اوږدې مودې لپاره و پوښ

 انو څهه دا خې پد  اتل شوی وو شار م

تا او پوهې ی چې موږ په خورا  رته جیړه کې له یوه ظامل اشغالیر ځواب: 

دښااامن رسه پااه جیړه بوخاا  یو، د امیراؤ منین د وفااات د خې لوڅولو د 

د  هغوی پاه معنویااتو جادي تااثیر الره، د دښااامن پاه وړانادې د ماااهدینو

روویااتو د کمزوري کېادو جادي اوه ل وو، نو مو د جیدو او جنیدو عل ء 
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کرامو په فهوی د امیراؤ منین د وفات خې پد او راز و ااته او اعال  مو نشو 

یده بن رت ابو عروضااااې ورته پېښه په خیرالقرو  کې د کړای، لکه څرنیه چ

الی عنه وی   تعجراح روی   تعالی عنه لهوا د ورضت ابو بکر صدیق ر 

په یرمو  کې د  د وفات خې له هغو مااهدینو څهه پد و ااااتل شاااو چې

له ۍ په جیړه بوخ  و، کشااار ورضت خالد بن ولید روی   تعالی عنه په م

چې جیړه خهمه شااوه او مااهدینو ته د وفات د خې ر ااېدو زمینه مساااعده 

عالی عنه لهوا د رت ابو عریده بن جراح روااای   تااااااشاااوه، بیا نو د وضااا

امیراؤ منین ابوبکر صدیق روی   تعالی عنه د وفات خې تصدیق شو. هلهه 

هم د وفات د خې پد  اااتلو ا اااټ عل  د جیړې په مهال د مااهدینو د 

 ا  او دشاااااار معنویاتو  اااتل و. نو الزمه وګ؛ل شااوه چې فق  هغه څو نفره م

ړي رس کې پاه وفات خې کړی مرووم امیراؤ منین روماه   کورنۍ پاه لوم

  او خې د یوه رس په ډول اااا ، هغه کفای  کوي، نور څو  باید خې نشاا

 پد و اتل  .

 وفات ورو هه د اخهالفاتو خېونه څومره وقیق  لري  لهعمر  د مالپوښتنه: 

د امیراؤ منین د وفات څهه ورو ااهه په خورا عاجله او الزمه توګه د ځواب: 

بااریکۍ تاه په کهو د اهل الحل والعقد شاااوری لهوا چې د جهاادي وااالتو 

رهېي شااوری له غړو او د جیدو عل ء کرامو څهه ترکیب شااوې وه، پرېکړه 

يکه هم د دې کار وړتیا  .وشااوه چې نوی زعیم مال اخرت محمد منصااور وي

ایطو کې شااااااار لري، هم يې دا څو کاله عمالو د ټول امارت رهېي په  ااههو 

 مال محمد عمر مااهدینو پرې اعه د دی او د امیراؤ منین وکړه، د ماااهاد

رومه   لپاره هم د اعه د وړ شهخ و، نو هغه د نوي امیر په توګه غوره شو. 
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کله چې د نوي امیر د ټاکل کېدو خې خپور شو، له ټول هېواد څهه د جهادي 

عام ولس د  انو، قومندانانو، مهورو، عل ء کرامو، مااهدینو اوشااار محاذونو م

 ااااعهونو کې تقریراو د هېواد له هرې برخې څهه د  ۱۵بیعهونو لړۍ پیال او په 

بیعهونو پګغااموناه را ور اااېدل او دا خېه يې څرګنده کړه چې مااهدینو ته د 

انو او شاااار صاش د واود  ااتلو مسئله څومره مهمه وه او همدا راز په خپلو م

باوري ول. او شهصاو د مال اخرت عل ء کرامو باندې څومره کلک اعه دي او 

محمد منصور په ټاکنه څومره رايض ول. پاتې شوه د یوه یا دوو نفرو اخهالف، 

دې، ااابلکې د ټاکل کېدو په پرو ه او طرز العمل بان ،هاااهغه هم له امیر رسه ن

هغه دومره جدي نه دی او دا طریع  ده چې دومره لوی صاااش کې د مههلفو 

ونک  اشاااهااص را ټول شاااوي او خامها به بېالبېل افکاارو او برداشاااهونو لر 

نظریات موجود وي، خو هغه نظریات په ا اااټ توګه جدي نه وو او ډېر ژر 

باه د وال الزمې الرې ورتاه ولټول  ، د عل ء کرامو وفاد پرې جادي کار 

 کوي او موږ په صش کې د ننه هېڅ اندېښنه نه ترې لرو.

له مهې بیا هم هڅه  مسااا لی م او الرهه ا اااالم  امارت د خپل مکلفی ، زغ

کوي چې دغو کساااانو تاه هم بېرته قناع  ور کړي چې د امارت په و ی  

کې پاتې   او د ا االم  امارت دښامنانو ته د امارت پسې د پروپاګند کولو 

موقع پاه الپ ورنکړي او پاه اګااهاانه یا غیر اګاهانه ډول د پردو ال اااونو آله 

 جوړه نيش.

اکسها  پ ې موږ دا خېې ډېرې اورو چې د طالرانو مرارزه د: په غر  کپوښتنه

عمر یوازې  ااامرولیااک  مخ وړل کېااده، او مال رد ا اااههراااراتو لااه لوري پ

 شهصی  وو، وقیق  څه دی 
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د هر ازادۍ  هاوخ دا اااې پروپاااګنااد تنهااا زموږ پساااې نااه، بلکېځـواب: 

مسااال   تحریک پساااې ویل کی ي. تهم   یاغوښاااهوونک ، خصاااوصااااو ب

رت او مر ااهه باور نه لري، هغوی د عقیدې په ااااویوونک  د   تعالی په نصاا

لحاا  پاه   تعاالی او د هغاه پاه الره کې پاه جهاد او قربانۍ باور نه لري، نو 

ویرا  پاااتې دي چې څرنیااه ممکنااه ده چې دومره واااعیش او ت  الټ 

و دومره غد دښاامن يې مات کړ . نو د خپل مااهدین دا ااې بریاو شااول ا

عقل د تساکین لپاره هڅه کوي زموږ مرارزه کله تر پاکسها  پورې وتړي، کله 

يې بېرتاه پاه امریکا او د هغو تر ا اااههراراتو پورې وتړي او کله نور افواهات 

 وواي .

موږ ډاډ ورکوو چې زموږ جهااد د هیچاا د اوساااا  پوروړی نه دی، او نه هم 

 اهې او ا ههرارا. پد ال ونه کوالی   چې دومره غټه مرارزه پر بهرنۍ مر 

مخ بوزي. يکه که بهرنۍ مر اهې او د ا ههراراتو همکاریو ګټه درلودای، نو 

بیاا باه يې امریکاایاانو او د هغو ال اااپوڅو تاه ګټه کړې وای. يکه د نړۍ په 

زموږ په  ېي  طحه امریکا ډېر قوي ا ههرارات لري او په پټه هم نه بلکې براال

هېواد کې دا څوارلس کاله فعالی  وکړ، خو نهیاه يې صااافر ده. او که بهرين 

مالتړ ګټه درلودای، نو د کابل اداره به اوپ له هر مشااکل څهه خالصااه وه، 

بهرنیو ماهزو هېوادونو مر هه وررسه وه. دا چې ټول ناکام شول، دا  ۲۱يکه د 

و په مقابل کې د هغوی د بطال  د   تعاالی د دین برکا  دی او د ماااهدین

  کوالی، په ااااښاکاره نښاه ده. هغه خلک چې عقل يې د دغه رمز در  نش

 موږ پسې بد اتهامات تړي او دا د هغوی د عقل او در   ویه ده.
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ته اړتیا  تابهشاااار ایا طالرا  دا ې یوه وال  ته راغيل چې يواکمن مپوښتنه: 

  به الرانو د تحریک په راتلوونکولري ترڅو يې صفونه یو موټی کړي، او د ط

 د دې اغېز څه وي 

دا چې جهادي صش د قربانیو او رسښندنو صش دی، دلهه هره لحظه ځواب: 

د قیادت په شمول د شهید کېدلو، ا یر کېدلو او یا هم په طریع  مرګ د وفات 

ې تابه مهکې تر مهکشار م صشوه ل مهوقع وي، يکه نو د جهادي کېدلو ا

ر نورو خصوصیاتو او مشهصاتو رس بېره د قیادتو د روزنې او ال د دې صش پ

 تربیې مدر ه هم ده.

شهید کی ي، یا ا یر کی ي او یا هم په خپل طریع  مرګ  شاردلهه که نن یو م 

وفااات کی ي، مااااهاادین د دې واقعې پااه راتلو نااه کمزوري کی ي او نااه د 

لحا  دا ور کمزورتیاا اوسااااپ کوي، يکاه هغوی تاه ال وړانادې په فکري 

تلقین شااوي وي چې د جهادي الرې تداوم په شااهصاایاتو او افرادو پورې نه 

وي تړلی، بلکې د هغې تداوم او وابساااهی  په افکارو او مرادئو پورې وي. په 

دې الر کې به د طریع  او یا هم عساااکري ووادثو له امله اشاااهاص او افراد 

دي الرې ا اپ دی، هغه وه و اوړي را اوړي، خو افکار او مرادئ چې د جها

به تل ثاب  وي. همدا المل دی چې د امیراؤ منین په وفات رسه په مااهدینو 

کې د هېڅ کمزورۍ اوساااپ نه کی ي، بلکې د هغه له پګل کړې الرې رسه د 

وفادارۍ له امله په ډاډه او يواکمن شاااکل د خارج  یرغلیرو او د هغوی د 

 کوي.مالتړو پر خالف خپل جهاد ته ادامه ور 

د دې تر څنش د ا ااالم  امارت نوی زعیم محرتم منصااور صاااوب هم یو  

پاتې شوی، مرووم امیراؤ منین پرې اعه د  شارتاربه شوی او خورا بریالی م
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 ایطو کې رهېيشاااار درلود، په عميل میدا  کې يې جهادي صاش په  ههو 

  هم هیاال کړی. اوپ يې د يا  لپاره خورا قوي او با ر وخه، په دین پوه مر 

ټاکيل، قوي رهېي شاوری چې ټول باتاربه اشاهاص او د ا الم  امارت د 

رس خلک په کې عضوی  لري دا هم وررسه ده. نو امېد لرو چې تر پهوا به د 

ا االم  امارت وودت ال ډېر ټینش و اتل   او تر پهوا به ال ډېر په قوت 

 ا  شاء  کې زموږ موجودی  ثاب   .

ېه تر څومره وقیق  لري چې طالرا  اوپ مهال د ږویل په دا خپوښـــتنه:  

 برخه کې له وعش رسه مهامخ دي 

: زموږ په باور موږ د واعش زمانه شااته پرېښوده، اوپ الحمدهلِل زموږ ځواب

ماااهادین او امارت ال د قوي کېدو په وال کې دی. موږ د خپل ولس پرات 

پرمههیونه لرو، په نظام   اااوو کې هره مالتړ له يانه رسه لرو، ور  په ور  

ور  لسایونه میله  اپکه او درنه و له، مه ت او الزم توک  له دښمن څهه 

پاه غنیم  راته پاتې کی ي، نو زه دا خېه ردوم چې خدای مه کړه امارت دې 

 د ږویل په برخه کې له وعش رسه مخ شوی وي.
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 په اړه زما د ژوند څو خاطرې مال محمد عمر مجاهدد امیراملؤمنین 

 )په اسالم اباد کې د افغانستان پخوانی سفیر(مال عبدالسالم ضعیف 
مال صاااوب زه له هغه وخهه پېژنم چې هغه د جهاد په دورا  کې د  شااااااارم

مرووم وفیظ   اخندزاده صاااوب په جرهه کې یو عادي مااهد و، دا ااې 

ې د رو انو په مسهقیم برید مااهد چې د مرووم مال نیک محمد اخند رسه چ

د نوموړي  .کې يې رس د تنه جال  و یو يای او دوی دواړه جهادي ملیري و

 د ډېرو پهوانیو مااهدینو ته معلومېااااااجهادي کار نامې د پناوايې او میون

. مال نیک محمد اخند د ارزګا  والی  د دهراوت ولساوالۍ او ېدونکی يد

هغه کله کله په . لوی زړه لرونکی انسااا  وو، ډېر مهواوااع، ارام، خاموش او د 

یوازې يا  رسه د رو انو د رسو لښکرو په وړاندې جیړه او عملیات کول، په 

ه يې درې ډوله  ال له يا  رسه عملیاتو ته وړله، او په یوازې ااایو وخ  کې ب

يا  به يې د رو ااانو او کمونسااهانو رسه دا ااې جیړه کوله لکه د یوې لويې 

ې د ېکېدل، يکه چشااار ه رسه په عملیاتو کې ډېر ل  کسا  د د .جرهې جنش

هغه رسه عملیاتو ته تش دا ې و لکه فداي  ومله کول. او دا ډول جیړې ته 

 زړه ښه کول یقین  ګرا  کار دی.

مال صاوب یو له هغو کسانو څهه و چې د مال نیک محمد اخند  شارمحرتم م

 یسهه.رسه به يې یو يای په ډېرو عملیاتو کې برخه اخ

مرووم مال صااااوب درې يله زما تر قوماندې الندې رو اااانو پر وړاندې په 

عملیااتو کې برخاه اخیساااهې او څو يلې په ګډو عملیاتو کې موږ یو يای د 

افرادو په توګه له رو انو رسه جیړه کړې، ورو هه د طالرانو په وخ  کې زه د 

 مرووم مال صاوب عسکر  وم او په دې رسه افههار کوم.
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ووم مال صاااوب د ډېرې زیاتې ووصاالې او پوره اطاع  څښاانت و، لوی مر 

جرئا  يې درلودی، نورو مااهدینو ته به يې لوړ مورال ورکاوه، د جیړې په 

ه هر طرف ته هغه مرووم  نیر ونیو، د هغه طرف څهه به اااامیدا  کې چې ب

 ردرلوده او نه يې دښمن ته  نی ړی پوره ډاډه و، هیڅکله يې وار خطاي  نه 

 ښی دی.يا ېپر 

مال صاوب د جهاد په وخ  کې د طالرانو او د هغوی رسه نی دې  شارمحرتم م

د هغاه جرئاا ،  .نورو جرهااتو د ماااهادینو پاه منځ کې ډېر محراا  درلودی

اخالا او صاااداقا  هر ملیری دېهاه لېوالاه کاوه چې د هغه رسه انډیواو او 

د  موووعاتو پر رسمال صاوب چې کله د يینې  شارمحرتم م .ملیري وکړي

وفیظ   اخناادزاده لااه جرهې څهااه والړی، خپلو ملیرو ماروره کړ چې د 

هغه د کندهاراااا هرات د  ااړ  غاړې  .مااهدینو یوه وړه ډلیۍ جوړه کړي

نو اطاا مد مااهدی یرسه د  انیحصار  یمه داډي په نامه کيل کې یو کوچن

لیرو د امامهونو د د اطاا مصاااارف به يې د خپلو مااهدو م .ټولۍد جوړ کړ

مله کيل څهه د ډوډۍ راټولولد او د زکاتونو د پیسو څهه پوره کاوه، تر  زیرو

م ټولی د د ورک  انقال   ګروپ یڅو يې ورو اااهه خپل د مااهدینو کوچن

خدای  اهه چې ښه چ؛ل  وي او با اوسا ه  .ا االم  تنظیم رسه ر ام  کړ

 دالسالم، یارانه او نور...ملیري يې درلودل، چې مال برادر، غازي، مال عر

مال صاوب یوه  رتګه په  نیحصار کې د جهاد په ورو ه   شااارد مرووم م

د ده رسه  .وخ  کې د عملیاتو پر مهال د الوتکو د مبرارد له کرله شاهیده  وه

مال صاوب  .یو يای په همغه ور   مرووم مال نایب   اخند هم زخم   و

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٨٠7/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

پاشامول په عملیاتو کې برخه واخیسهه، مرووم په همهغه زوم  وال  کې د 

 یوه ور  يې هم ا رتاو  ونه کړ.

 ووهصاوب د رو انو ا مال شارد ډنډ ولسوالۍ په تیموریانو  یمه کې مرووم م

 په نوب  به د رو اااانو ،ټاانیونه په دا اااې وال کې په راکد وویشاااهل چې

ټانیونه د مااهدینو د  نیرونو پر لور د جیړې لپاره را مهکې کېدل، په هغه 

مال صاوب او مرووم مال عرید  اخند چې بیا د ميل  شارجیړه کې مرووم م

دفا  وزیر  و، مااهدینو ته يې ناات ورکړ، د رو انو ماهزه قوه يې د پوره 

مال عریاد  اخند د اخرين ټانش د شاااکسااا  رسه مخ کړه، مرووم وااج  

 ویشهلو رسه یو وخ  کې  ه  زخم   و.

هار کې يې په مرووم مال صااااواب یو د هغو ماااهدینو څهه و چې په کند

په کندهار کې یو شمېر مااهدین و چې د زړورتو   .زړورتو  شهرت درلود

 مال شاااارد مرووم م .مشاهور و، چې اوپ هغه ټول شهیدا   وي ېرله کرله ډ

مرووم مال محمد  صااوب په شامول دغه کسا  لکه شهید مال خواص اخند،

اخند، مرووم مال فدا محمد اخند، مرووم مال معاذ   اخند، مرووم مال نیک 

عرید   محمد اخند، مرووم مال بورجا  اخند، مرووم طالب جا ، مرووم مال

 اخند، شهید روم    او يینې نور ...

 صاااوب خپل اطاا په مال شاااااارالیهو  ورو اهه مرووم مد مااهدینو تر بری

دین  در ونو ته يې مهه کړه، خپله يې هم دین  در ونه ویل  .مدر ه بدل کړ

له دې رسه رسه د کيل  .یري مکلش کړي وه چې در اونه وواي او هم يې مل

کوچنیو ماشاومانو ته هم دین  در اونه ويل، تر څو وال  دېهه ور ېدی چې 

په دې ماروره کړ چې خلکو ته د ظاؤانو او نا مسااا له  خلکو مال صااااواب
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غوريناش مد طاالرانو ا اااالم    اااپېڅيلو ااالاه والو د نااات لپااره د یوه 

 تحریکد رهېي پر غاړه واخيل.

 تابه انتخابشـر محمد عمرمجاهد د م د مرحوم مال

تو  یا امارت ته نه دی انهها  کړی، نه شاااار محرتم مال صاوب خپله يا  م

پر بنیااد، ناه د تعلیم د  اااويې د اوچهواو لاه کرله، نه د مالدارۍ او  هم د قوم

 تابه د انهها  معیار یوازې ښه شارد هغه د م .شوی شاارشهمنۍ له کرله هغه م

څهه پاکوالی، د هغه پاک ،   اااهۍه جهادي  اااابقه، د قومی  او قومپر او پاک

اد په جریا  رښاااهینواو او لویاه تقوی وه او دا ټول هغه خواص وه چې د جه

لپاره وړ او  مسااا لی کې ماااهادینو تارباه کړي وه، او هغه د همدې درانه 

د مرووم مال صاااوب انهها  د ډېر وخ  او زیاتو  .منا ااب کس وبلل  ااو

 ااال او مشااورو ورو ااهه رامنځ ته  ااو، يینو قومندانانو کوشاا  کاوه چې 

وره او ورو هه په انهها  مهکې اااانهها  بل لور ته واړوي، دغو قومندانانو ل

تو  بل لور ته واړوي، ولې د مااهدینو د بې کچې مینې شار تالش وکړ چې م

 چې مرووم مال صاوب رسه يې درلوده، دوی ونه توانېدل.

 مجاهد درانه خواص محمد عمر د مرحوم مال

یع  يې دټول شاااارمال صاوب دا و چې  شااااراول: تر ټولو لوی صاف  د م

هره فیصاله او مووو  چې به ورته  .معیار ټاکلی ود، کړنالرو او کارونو ااااژون

یع  په رڼا کې پرېکړه او عمل کاوه، شاااارڅه لومړی به یې د  هر ور ېده، تر

یع  موافق به وه، هغه به یې عميل کوله، او شاااارهغه پرېکړه او مسائله چې د 

 یع  خالف وه هغه به يې  مد ه  ردوله.شارکه به د 
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و کارکوونکو انهها  د تقوی او یا هم د لیاق  ل اااادويم: د هغه د ټول پر ون

تر هغه يایه چې د ده علم ورته ر ېدالی وای تقوی لرونکی او یا  .پر بنیاد وو

هم الیق کساا  یې ګ رل، که څه هم ډېرو خلکو ته به دا معیار د  وال خېه 

 وه.

رت عمر روی   اااادريم: لکه څنیه چې عمر نومېدی همدا ې هغه د وض

چا ته دوکه ورکوله او نه خپله نه یې  .غوندې د پوره صداق  خوی درلودعنه 

ښمنۍ په دواړو تر پایه د چا لهوا څهه دوکه  او. او دښامنانو د دو اهۍ او د

 وکړ چې هغه ته دوکه ورکړي، ولې ونه توانېدل. ښښوالهو کې پوره کو 

یا زورتڅلورم: هغه رښااهونی او پا  انسااا  و، هیڅ نوعه اخالق  او لساااين کم

يې ناه درلوده، هغاه درو  ویل نه خوښاااول، او نه يې له چا رسه چل او دوکه 

خوښاااېادلاه، ناه يې بې يایه او بې مانا خېې کولې او نه يې بې يایه وخ  

 تېراوه.

پنځم: هغه د غریرو او  اده خلکو رسه مینه درلودله، د یهی نو او معیوبو خلکو 

او کورين ژوند کې  اده او هم يې د وال څهه يې يا  خېاوه، پهپل ياين 

  اده ژوند ته ترجیو ورکوله.

بیا  رسه اورېدله، ېه په ډېرو  اړو مغزو او پوره ووصلشاپ م: هغه د بل چا خې 

ه یې د چا رسه ډېر وا  مقابل لوري ته ورکاوه، په خېو کې ييې د هو یاا ناه 

 ېه يې هرپاه وعده باندې يې وفا کوله. د خولې او زړه خ .مشااااجره ناه کولاه

 وخ  یوه وه. د مهین عزم څښنت و، په هر کار کې به يې پرېکنده عمل کاوه.

اووم: د ښااو او مهدینو خلکو رسه يې زیاته مینه کوله، د عل ء کرامو اورتام به 

 يې کاوه، د هغوی خېو او مشورو ته به يې يانیړې پاملرنه کوله.
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من مساال   په توګه م  وه زه مرووم مال صااوب پېژنم، د یتر کومه يایه چې 

 د هغه په وق کې د خدای پر وړاندې په الندې څو شیانو شاهدي ورکوم:

و باندې. هغه خپل ااول: د   جال جاللاه رسه د هغه په اخالص او رښاااهینو 

د دین او د  .یع  ته تساالیم کړی وشااااااريا  هر وخ  د خدای جل جالله 

 .د عل ء کرامو عزت يې کاوه دین

جاللاه کهاا  قرانکریم یې د ياا  او مل  لپاره د اااهور او قانو  د   جال 

 ټولو ملیرو ته يې د خیر توصیه کوله. .ګريولی و

دويم: هغه د هر ډول قوم  او منطقوي تعصاراتو څهه پا  انسا  و، د هر چا 

 رسه يې معامله په تقوی باندې وه.

 و.دريم: هغه د هیچا پر وړاندې دروغان، دوکه باز او خاین نه 

 څلورم: هغه پا  نفس او پا  ؤن انسا  و.

  تعصب نه، بلکې د خدای جل ااااپنځم: د هغه دو اه  او دښمن  په شهص

 یع  پر بنیاد وه.شارجالله د دین او 

ظامل نه و، او نه يې بل چا ته په ظلم رسه امر کاوه، نه  شااارشپ م: هغه خپله مرا

 يې د ظامل دفا  کوله.

 د هغه ټینګ عزم

چې امریکایانو پر افغانسااها  د برید تکل کړی و، په  اایمه کې د کوم وخ  

یز مهالفهونه او تحرکات زیات  ااوي و، ی هامریکا په مر ااهه او ؤسااو   اایم

د  .ګاونډي هېوادونه هم د وخ  او موقع څهه د پوره ا ااهفادې په فکر کې و

یو رسه سامریکاي  ا اههراراتو پرلپسې وفدونو به د پاکسها  او ایرا  د پټو اجن

دې د هماا .ومااات بااه يې یو باال رسه ترااادلااه کوللیاادنې کهنې کولې، او معل

Bawar.net

Downloaded from Bawar.net



 ٨٩٨/امیراملؤمنیند يوويشتمې پېړۍ 

مالسونو يګنې معلومات به د مرووم مال صاوب پورې ر ېدل، هم د  یاټ 

معاملو خېه کېدله او هم د زور او جنش خېه ګرمه وه، مها فانه چې کله هم 

موندل  ااو، تر څو صااادا قاصااد د  ااهونزې د ول الرې د لټولو له پاره ونه 

 اااامل او د فاصااالو د کمواو پګغام طرفینو تر منځ ترادله کړي، تر دې چې د 

امریکاا لهوا د وملې او جیړې خېه د شاااک څهاه یقین تاه ور اااېدله، له 

 مطروعا. ډګر څهه عمالو نظام  برخورد ته خېه ور ېده.

یم یقین  مکه څه هم وال  ډېر ترینیيل  و،  اوه پر طالرانو تنیه  وه، تصا

 اول، بیا هم مرووم مال صااوب خپله ووصله د ال ه ور نه کړه، د خپل عزم 

هم  خپله يې .هم هیڅ ډول معاملې ته رس ټګد کړ څهه په شاا نه  و او نه یې

د مقاوم  الره غوره کړه، او خپلو اتراعو ته يې هم د مقاوم  توصیه کوله، تر 

کاال ډېر لوی تغیرات هم دې چې د ده دغااه لوی عزم پااه افغاااين غیرت تو 

 راو هل.

 فاين دنیا څخه د تل لپاره کوچېدلد هغه مرحوم وفات او له دې 

دا باه د نړۍ پاه تااریخ کې ډېر شااااذ او نادر واقعات وي چې د دا اااې لویو 

ې   چچلناونو او نړیوالو څارګرو ادارو په موجودی  کې دې دا اې یو انسا

لري، دا اې یو انسا  چې د غلی نو له څ ارسه ونه ېپرته له   جل جالله بل ه

ه ااااپاره تر ټولو لومړۍ مطلو  وي، دا ااې یو انسااا  چې پنځه ویشاا  ملیون

امریکاي  ډالر يې پر رس باندې جایزه اېښودل  وي وي، یوازې دا نه چې هغه 

بلکې د مقااوما  دومره لوی قوي صاااش هم پاه مهحاده توګه  ؛ژوناد وکړي

 پورې دا مرارزه جاري و ا.. رهېي کړي او تر دیارلسو کلونو
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موږ پاه او ااان  تاریخ کې د عراا او لریا دوه رئیساااا  ولیدل چې د مقاوم  

ورو هه د ل  وخ  له پاره هم ونه توانېدل چې يانونه و ا. او یا هم مقاوم  

 وکړای ټ.

 .د مرووم مال صاوب کوچېدل د ابوذر غفاري روی   عنه غوندې هم نه وه

هغه په خپل دیارلس کلن مقاوم  کې نه د وطن څهه وتلی او نه یې د خپلو 

په  .دو هانو او قریرانو وهی د خپلو ازواجو او اوالدونو رسه مالقات  وی دی

 ه د هغه د صح اااادا اې وال کې يې له دنیا څهه  ارتګې پټې کړې چې ن

درملنااه و اااوه، نااه چااا وررسه د مرګ پااه وخاا  کې څااه ډول چې الزم و 

خواخوږي کوالی  وای، نه چا د هغه رسه د اخري  لیۍ په وخ  کې چې 

 د مظلومی   رتګې ور اوړي تلقین ورکړ، او نه هم چا ورته تسيل ورکړه.

ای ذر غفاري رواای   عنه که څه هم یوازې  ااا ورکړه خو د هغه مېرمن او 

 ېلور يې د مرګ په وخ  او صاااحابه کرام يې د تدفین او تکفین په وخ  ک

وارض و، مال صاوب مرووم چې د نړۍ د دجاو قوت په وړاندې د مقاوم  

غ  پورته کړی و، د ډېر مظلومی ، پردیسۍ، تنهایۍ، مایو ۍ او محرومی  په 

 وخ  کې یې خپله مرارکه روح د مرګ داع  ته و پاره.

 اناهلل و انا الیه راجعو 

   .ته وارض  اااوهنه چا وررسه غمرازي وکړه، نه يې څو  تکفین او تدفین 

 کړي، امین صاوبدې جنة الفردوپ ورته ن

 د هغه د ټینګ عزم نتیجه

ډېر خلک به دا ې وي چې د هغه رسه به دښمن  ولري، د هغه د نوم د یادولو 

نۍ هم ډېرې تربی .دلهه څو ډوله تضادونه وجود لري .رسه به وسا ی  ولري
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 شهو  او تردید مووو  هم د تعاو  تېرې شاوي دي، د هېواد د اشاغال اړوند

  تعصااراتو لړۍ هم ګرمه ده، له اااالري، د نه تعرف او نه علم، دا ډول شاهصا

همدې امله ده چې يګنې کساااا  به ما پر دې لیکنه هم ګرم وبوو، نیوکې او 

ه او ااه هم دا وي چې له اااااوا  به رس ليعرتاوااونه به را باندې وکړي، زما ا

د هغه په رښاااهینواو او وقانی   مرووم مال صااااواب رسه زما مینه او محر 

باندې وه او وي به. کېدای ټ زه تر ډېرو هغو خلکو مرووم مال صاوب ښه 

رف زما تع .او ېدو وي، کار يې وررسه کړی ويوپېژنم چې د ده رسه ن دې 

تر هغاه هم وړانادې وه، ماا د ډېر غربا  او  اااهه  په وخ  کې د هغه رسه 

ملیرتیا کړي وه، هغه مې په  ههو واالتو کې تاربه کړی و، د همهغه وخ  

څهه مې پېژانده، د هغه په انهها  کې مې خاص د   جل جالله د روا او د 

که کوم معرت  وي، بل دا چې  .نااات له امله ډېره هڅه هم کړي وهوطن د 

لومړی دې خپال پاه ګرېوا  کې رس ټګاد کړي، د خپال ياا  رسه دې خپل 

بل رسه يې دښمن  یا تضاد قضاوت وکړي، چې د کومې الرې پلوی دی او د 

 .یپه څه د

دې ذکر کړه، د ده د پا  او قوي عزم په نهیاه کې اااااالکه څنیه چې ما وړان

  پا  هغه په ژوندو   .اتید ظاهري او ښاکاره ذل  څهه و  هغه   پا 

د خپلو دښااامناانو پاه الپ ور نه کړ، نه يې هم د دښااامنانو د ملیرو په الپ 

ژونادی ورکړ،  ااامه ده چې شاااهادت ډېر لوړ مقام دی، خو د دښااامنانو پر 

ه هغه ته مرګ هم ور نه کړ، نه يې د دښمنانو زړونه اااو ایلو خدای جل جالل

تر اخري  االیۍ پورې د دښاامنانو  ور باندې یخ کړل او مرووم مال صاااوب

شاومو اهدافو ته ښاه راغال ا  هم ونه وایه. دا چې کلیدي او مهمې ر نۍ د 

، د هغوی د اهدافو يی د مهحدینو په ماو لیښااا  مهک  دامریکا او د هغو 
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لپااره کاار کوي، پااه ډېر تکرار رسه د  اااپني څهاه تور او تور څهاه  اااپني 

کوم چې د نړیوال  ،د شاااهصااای جوړوي، ګرانه به وي چې د دا اااې درون

د هغه د شاهصی  وق دې په يای  ،ښاکېال  پر وړاندې يې رس ټګد نه کړ

پااتاه ټ، ولې زه مطمین یم چې ناا پېیلی تاریخ به د هغه درانه شاااهصااای  

 ورم  و ا..

اوپ چې هغاه هساااهه وکوچېدله ډېر مهم او لوی  اااوال دا دی چې ده دغه 

 ناخوالې د کوم هدف لپاره تېرې کړې 

  ولې یې دیارلس کاله د خپل ژوند خواږه ملیري یوازې پرې ایښ  و

 ولې يې د دا ې غرب  او تنهای  مرګ ته يا   پارلی و  

ع  هدف لپاره پر يا  منيل و، د یوه شاااار دا هر څه يې د یو لوی ا الم  او 

د خپل  مدښاامن ته مافغانسااها د د بی کولو لپاره و، د یوه لوی پېغور لوی کور

څهه د يا  او خلکو  اتلو لپاره و، او د مسل نانو  مسل   تسلیمولد يا  یا

 .او جوړولو لپاره، او دا ې نور.. د تېر تاریخ د ژوندي کولو،  اتلو

اوپ چې د هغاه دناده په بریالیهو  رسه پای ته ور اااېده، د  ااااول ؤن ته 

دف ته ه ر ېدلی و، تر ډېره هغه په خپله دنده کې بریالی او کامیا  پاته  و،

 په مېړانه ور ېدی.

چاالکه او شیطاين دښمن پر وړاندې نه رسټګټی تسلیم او  د ا اهردادي چلراز،

 نه يې تر پایه تنازل وکړ.

د نړۍ شااایطااين نیواکیرو او دهغوی مهحلفینو او خااادماانو باه د مرووم مال 

صاااوب په مرګ رسه خوشاااو کړي وي، په ذم ویلو رسه به يې ژبې  ااهړې 

اء کړې رې په  کوت اکهفېله و  شاریرو د شارېرو محرینو به يې د  وې وي، ډ

  جاال  .وي، خو پاه وقیقا  کې هغاه د تااریخ یوه يالناده مېړنۍ څېره وه

 جالله دې ورته مغفرت وکړي.
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 توصیې ید امیراملؤمنین رحمه هللا تر وفات وروسته یو څو د خواخوږ

امیراؤ منین رومه   خپله دنده په بریالیهو  رسه پای ته ور اااوله او  ېدا چ

،   وررسه بشپړ  و مس لی د رول  داع  ته يې لریک ووایه، نور د ده هغه 

د هغه د دې  .پا  دې د آخرت دغه لوی  فر و هغه ته روښانه او ا انه کړي

ه د منافقانو ت ،یرول  رسه اوپ نو دښاامنانو ته یو لوی فرصاا  په الپ ورغ

يا   هقام اخیساهو دروازه خالصه  وه، اونمینه برابره  اوه، رقیرانو ته د انفاا ز 

غوښهونکو او شهصی  پر هانو ته د خیان  چانس پګدا  و، لنډه دا چې هرې 

 بال رس را پورته کړی، او د فهنو دروازې خالصې  وې.

انو ته څه لرونکو کس مسؤلیتپه داسـې وخت کې مخلصـو دوستانو، په ځانګړې توګه 

 :په کار دي؟

 هر ډول اخهالفاتو ته د پای ټک  اېښودل او په دغه اور اوبه تویول. لومړی:

: هر کاار کې مشاااوره کول او د خپلو ملیرو د نظرونو اورتام او درناوی یمدو

 کول.

: په ملیرو وسااان الظن کول او د هر ډول تهریب، افرتا او تورونو څهه یمدر

 يانونه  اتل.

 لورم: د خود خواهی، جاه طلرۍ او تکې څهه يانونه لیرې کول.څ

پنځم: د قوم،  ااایمې او ژبې په نومونو د مرداریو، بدبویو او تعصاااراتو څهه 

 تېښهه کول.

شاااپ م: د صاااش د یوواو لاه پاره هرې قربانۍ ته تیارېدل او په دې الره کې 

 تحمل، زغم او تواوو کول.

ي چې په دې وخ  کې به دښمنا  او منافقین د اووم: باید دې ته د ټولو پام و 

نفاااا اچولو لپاااره ډېرې تیزې منااډې پګاال کړي او هر مهم  اااړي تااه بااه د 
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خواخوږي او دو ااا  پاه نااماه يانونه ور نی دې کوي، د همدوی د دامونو 

 څهه ذهنونه او مغزونه خوندي  اتل.

رامو ين عل ء کاتم: د هر ډول مشکل او  هونزو د ول له پاره باید د خپلو افغا 

او با نفوذو اشاااهاصاااو څهه ا اااهفاده و . او د دوی په منځیړيهو  رسه 

 ااهونزې ول  ، يکه افغانا  زموږ د ټولنې په درد او درمل ښااه پوهی ي، د 

  هونزو تشهیخ ښه کوالی  ، او ښه نسهه هم ورته موندلی  .

هیڅکله نه  هره ټولناه یاا مقااوما  چې د یوه فکر او هدف له پاره مهعهد وي

ط چې یوازې فکر او هدف ورته مهم وي، نه شهخ او شار خرابی ي، په دې 

نه اشااهاص. يکه شااهخ د فکر په تړاو ارزښاا  لري او بس، او که په دغه 

ټولنه کې شاهخ یا اشاهاصاو تر فکر زیات ارزښ  وموندی، هغه وخ  به 

بېرته د  يېټولنه د خرابۍ خواته روانی ي. که دا اااې اثار ولیدل ټ باید مهه 

فکر یاا فکري محهوی رسه  ااام ونیول ټ، يکااه هر کلااه چې شاااهخ یااا 

هغه یا هغوی به رضور فکر یا  ،اشااهاصااو ته تر مفکورې اهمی  ورکول ټ

لکه څنیه چې د شاااهخ عمر  .پلو منافعو یا اغراواااو قرباين کويفکره د خ

لناډ دی نو همادومره به د هغه فکرې/فکر عمر هم لنډ وي. يکه چې د ده د 

شااهصاای  دا ډېر اهمی  به د فکرې یا فکر اهمی  تر خپل  اایوري الندې 

راوو او دا ااې مثالونه اوپ په دنیا کې خورا ډېر دي، او بې  ااارې ناخوالې 

له پاره مهعهد شهخ یوازې د  یې هم راوالړې کړي دي. د یوې فکرې ټولنې

او دا  .ي، نه د هغه شهخ د اهمی  په توګهفکرې  مرول په توګه کارول کی 

شهخ باید هیڅ کله هم دومره مهم نه   چې دی یا نور خلک فکر وکړي 

که خېه همدا ې  وه بیا نو د هغه د بې  . يچې دا وړۍ بې له ده نه شړۍ کی

خاورې کی ي. هیڅ وخ   نااااااهول ارمانو او بې الرې کېدو رسه ټ يایه کېدو

باید یوه فکرې ټولنه د شهخ یا اشهاصو تر وجود پورې محدوده نه وي، او 
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زما په نظر په دغه مهم او ا ااااپ  ناه هم د هغوی د خواهشااااتو قربااين ټ.

وخ  کې اخهالف ته ؤن وهل، یا د اخهالف اصل ته وده ورکول، دا ې مانا 

وي او د  نااااهې د دښمن طرف ته يې مهه ملیري چ لري لکه خپل د  انیر

ورا   یا مقاوم  په وال کې وي، دښمن يې هم تېښهې ته اړ کړی وي، خو 

د شاااا لاه خوا يې خپال ملیری پرې ومله وکړي او په څد کې یې پر برچه 

ووه . پاه دې کاار رسه باه دوښااامن دوې ګټې ال اااهه راوړي، یو دا چې د 

به  ې په ده پسې تعقیرونکی دښمنشاکسا  مهه به يې ونیول ټ او بل دا چ

 په خپله له منځه والړ ټ.

هیڅ یوه ټولناه کاه څاه هم وړه وي تر هغاه پورې له منځه نه ي  تر څو چې 

وه ، او له خپل دننه څهه ونه وهل  ناااهلې پړلې مد پښو پوندېد په خپله و خپ

بل د پښاااو وهل دي. هیڅ وکوم  له ټ، همادا وهال اخهالف او د یوه او 

نه ي  تر څو چې له خپل منځه تهریب نه ټ، هیڅ مقاوم  نه ټ  منااااځه

 خهمېدالی تر څو چې په خپلو ملیرو باندې يې باور خهم نه ټ.

او که مسا ول شاهخ او یا اشاهاص د اخهالف د ورکولو له پاره، د صش د  

توویاد لاه پااره یا د قدرت په ږه، یا د قدرت څهه د لیرې کېدو د قربانۍ په 

یر کوي نو   جل جالله به يې د عزت پر يای خامها د ذل  رسه خاطر تقص

الپ او ګرېوا  کړي، او د دنیاا او اخرت دروناد مسااا ولی  به یې هم په ذمه 

 باندې پاته ټ.

د منځ خېې وړونک ، غوړه مال او وقیق  منحرف کوونک  ته دې   جل 

  ي چې  را تهیووېردوی هم باید د هغه خدایه څهه  جالله هدای  وکړي،

ورتلونک  دي، د بال لپاره او د کومې ږې په خاطر دې د دې لوی صاااش د 

 وېشلو  رب نه کی ي.
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دا يکه چې د صش تووید  اتل د  ولې او امنی  لپاره خورا مهم او د هرې 

فیصالې وا ن  کوالی ټ. موږ د افغاين قضایې ژوندي شاهدا  یو چې د 

هې او ناخوالې يې تراو ااه هم صااش تفرا مو ګټيل ګټې د الپ څهه وایساا

ګالو. د ټولو افغانانو په اخهالف کې په يانیړي توګه د طالرانو په اخهالف کې 

 د دین او وطن د دښمنانو ګټې او زموږ د ټولنې تراه  نغښه  ده.

  جال جاللاه دې ټول افغااناا  پاه دې باندې مهحد ک  چې د اخهالفاتو پر 

ه پااه مهااارت رسه د خپاال ټاااټوی څهااه خالف رسه یو  ، او د نفااا جنااز 

 وباټ.

 د خپلوا  او آزاد هېواد په هیله
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 د بیت املقدس د پخواين امام زوی

 پخوانی ویاند( مال محمد عمر مجاهد)د امیراملؤمنین  نئعبدالحی مطم

م کال اوړي کې کندهار ۰۱۱۸په ا االم اباد کې د فلسطین  مرولیک  فیر د 

ته  اافر وکړ. هغه له يا  رسه فلسااطین  پو  کې پاتې شااوی جرنال چې پالر 

 مالیې د بیا  اؤقادپ امام پاتې شاااوی و، کندهار ته راو اااهی و. دوی له 

هغه  نو پهد يويا مال محمد عمرمالقات نه ورو اااهه  .رسه ولیدل محمد عمر

ه، دا د کندهار او هلمند د عامو خلکو دود اااااکول دقیلولهم کوډله کې د غرمې

دی چې د ګرمۍ په مو اام کې په يويانو پوښاالې ياله اوبه اچوي او د هغه 

هم د خپل دفرت په انیړ  مال محمد عمریخ شااا ل تاه يا  له ګرم  ژغوري. 

ې کوډلې ته کې همدا ااې یوه د يويانو ياله جوړه کړې وه. کله چې د غرم

دننه شو او خپل څادر یې پر يا  راک  کړ. د بی  اؤقدپ د امام زوی چې 

ولیاد  اااها  يې وژړل. هغه چې کله  مال محماد عمرپاه دغاه واالا  کې 

مېلمساااهو  ته خپلې کوټې ته الړ، ډېر زیات مهاثر و. د فلساااطین  ااافیر هغه 

 خوپوښ  چې ولې ژاړې 

ی او مینې ډ  مالس نه ورو هه له خواخوږ مال محمد عمرهغه وویل چې د 

ی قول اچې هغاه پاه خپله ياله کې په خپل څادر ویده شاااو، ماته د هغه اعر 

یاوه او دېوال ته رس ول یوه یې رایاد شو چې عمر فاروا يې فیصله وکړه او بیا

، مپرېکړه دې وکړه اعرای ورته وویل: و کم   ع دل   ا ِمن   ف ِنم    ویده شااو.

بار  هغه ، امان  داري دې پکې وکړه او بیا ویده شوې.دعدال  دې پکې وکړ

بار دا جمله تکراروله او  ارتګې یې له اوښکو ډکې وې. ماته دغه صحنه ډېره 
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جالره وه او تراو ااه مې نه هېری ي. له نیکه مرغه د دې صااحنې شاااهدا  څو 

 ملیري تراو ه ال ژوندي دي.
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 مال صاحب او څو جالبې خاطرې يې شـرم

 فرهاد موسی

رومه   په اړه څو مههصې خاطرې،  مال محمد عمر مااهدد امیراؤ منین 

لنه او یکول غواړم، نور یې قضاوت، پرتشااارپرته له خپلې ترصې  ها و رسه 

له هغه نه مثر  یا منف  برداشاا   ااها ااو خپل کار دی. خو مهکې تر هغه د 

واقعاو  .م اړین ګ؛منوموړي يینې مسااالم او مهفق علیه خاصااایهونه ذکر کول ه

څلی ېصااې مقطعې یو منفرد ریښااهینی او  ااپچې نوموړی د تاریخ د دغې خا

شاهصی  و. د مال عردالسالم وعیش خېه ده، څرنیه چې هغه عمر نومېده؛ 

همدا اې يې د عمر فاروا غوندې د پوره صداق  يانیړتیا لرله، نه يې چاته 

دوکه  اااو. مال صااااوب په  دوکاه ورکوله او نه خپله تر پایه د چا لهوا څهه

 رښهیا رسه څو صفات درلودل:

یع  ته تسلیم کړی و، پا  نفسه انسا  و، هېڅ اخالق  شاريا  يې د خدای 

او لسااين کمزورتیا يې نه درلوده، درو  ویل يې نه خوښول، له چل او فریب 

ه، بې يایه او بې رضورته خېې يې نه کولې، د بل چا خېه ااااانه يې کرکه لرل

غور اورېدله، په خېو کې يې له چا رسه ډېره مشااجره نه کوله، په وعده  يې په

ه، د خولې او زړه خېه يې هر وخ  يوه وه، له قوم ، ژبن  اباندې يې وفا کول

او منطقوي تعصاااب ناه يې ډېر نفرت کااوه، خپلاه ظااامل نااه و او نااه يې ظلم 

 اوه.عمل کخوښېده، د مهین عزم څښنت و، په هر کار کې به يې پرېکنده 
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 څو جالبې کړنې او خربې يې

د ی ی ټ خېیال له مال صااوب نه وپوښهل چې تا و خو د چیچنیا د   د١

ا او ی ییا له هغوی رسه عمالو مر ااهې هم کو ا؛ یمساال نانو رسه خواخوږي لر 

 ورته اماده یا   

نوموړي يې پاه يوا  کې لناډکۍ،  ااااده، خو هر اړخیزه او با معنی کلیواو 

 «زموږ خپله پښه په پایڅه کې بنده ده. » جمله وکاروله: 

صوصاو له نورو مسل نانو خ ،یعن  په خپل کور کې په مشاکالتو کې را ګیر یو

 چیچنیایانو رسه به څه مر هه وکړای شو.

ملیری چې مال صاوب ته ډېر نژدې پاتې شوی؛ وای : یو يل  شااااریو م  د٢

د غرمې ډوډۍ ورته کې و، چې   مال صااااواب پاه کنادهار کې په خپل دفرت

مال صاوب چې خواړه ولیدل څو شېرې  .د پسه د غوښو قورمه وه .راوړله شوه

ې په پوښاااهنه وکړه، ول  اااهی، واي  ما ترېاهمدا اااې الپ نیولی فکرمند کېن

 خ یچورت کې شو 

ده راتاه وویال: دا باه څنیاه وي  مااهدینو او نورو عامو خلکو ته خو   وای

  هغه ملیری وایه ر ی ي او موږ او تا و يې خورو.ې خواړ ښاای  ل و ته دا 

ف عيل تهانوي رومه شااار ما ورته وویل: د هندو ها  یو مشهور عامل موالنا ا

  چې څه کم  ل کاله وړاندې زمانه کې تېر شوی؛ د هغه په اړه لیکل شوي 

چې د  ااهار په ناشااهه کې به دا ااې خواړه ورته تیارېدل چې هغه وخ  به د 

رف ورباندې راته، نو ده چونکه د مساال نانو ااااهغه مهال پنځوپ روپۍ مصاا

ې چ یانهه منا اب بلل. تا او هم کوالی ش ارت خدم  کاوه دا خواړه يې ي
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يکه چې زیاته  اااهړیا دې کمزوری کوي او د وليسااا امورو په  یويې خور 

 بیا يې تسيل وشوه.  اناامولو کې بیا نقصا  راي . وای

د مال صاوب موټر چلوونکی واي : یوه ور  د میوند د شهیدانو تاریه   د ٣

مقېې ته ووتلو، چې بېرته راتلو ؤر لوېدو ته قریب و، تېز بارا  شااو، لیرې په 

د مال صاوب ور  .و شی ښکارېده لکه  ړی چې روا  ويدښاهه کې دا ې ی

 څه کوي  ه اوپاااادا خو  ړی معلومی ي او په دې بارا  کې ب  پام شو. وای

 مد ه  يې ماته وویل ته موټر در وګريوه، چې ورغلو پوښهنه مو ترې وکړه، 

هااغاه پورې غره پاه څناډه کې مو کګ دۍ دي، هلهه يم. مال   کوچی و، وای

صااوب ورته وویل: رايه  پور شه. په هغه شدید بارا  کې مو د غره څنډې 

ه وخ  ولیېدی، بېرتته ور اوه. د خټو او بارا  له وجې څه باندې یو  اع  

 را روا  شو، قریب نیمه شپه وه چې يای ته راغلو.

د صااحنې شاااهدا  کیسااه کا چې د هندو ااها  یوه الوتکه له مسااافرو ډکه  د٤

د کندهار او کابل پر هواي  ډګرونو يې چکر واهه او د کېنا هلو  .وتښهول شوه

هه يې یقاجازه يې غوښااهه، خېه تر مال صاااوب پورې ور ااېده، چونکه له وق

نو اشاااااار مال صاااوب له م .څو  خې نه ول، نو په اړه یې پرېکړه هم ګرانه وه

رايئ اجازه ورکړو، نی  به ورته صفا کړو، که » رسه د مشورې پر مهال وویل: 

ي خواخوږۍ شار چېرې مسل نا  وو نو هم به مو د ا الم  ورورولۍ او هم ب

پل بیا به مو هم خ ، نا  وواو که نامسل يپه ا اپ له هغوی رسه مر هه کړي و 

او دا چې موږ دا کار د ښه نی  له امله کوو،  .اداء کړی وي مس لی ي شاااار ب
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غه و چې ه«   تعالی به مو د نقصااا  پر يای عزت او کامیای په برخه کړي.

 اجازه ورکول شوه او معامله يې د افغانانو په نیکنامۍ پای ته ور ېده.

خېه ډېره مشااهوره ده چې واي  نصاایر  بابر  د ا اافندیار وو خا  هغه د٥

عمر رسه مې مالقات وشاااو، د  خپلاه راته وویل چې زه الړم کندهار ته د مال

ډوډۍ پر رس مې ورته وویل چې مال صاااوب که تا ااو د ډیورنډ د ر اامی  

مال   خالصاه کړی نو ټولې  هونزې به وررسه ول  . وای مسائلهدلو ااااپېژن

ده لهاه راته وویل: پاڅه، له دې يای نه اااااصاااوب پرته له ينډه په ډېره تون

  مد ه  پاڅه، بیا دا خېه درنه وانه ورم.

ه يا  رسه مې اااله نیویار  نه راغلم ل  د عردالحکیم مااهد وینا ده، وای د ٦

د ا اااامه په اړه څو طروې راوړې وې، مال صااااوب ته مې وړاندې کړې، او 

 ي، باید چې یوه الره وررسه ویل چې د امریکا فشااار نور هم زیاتیورته ومې 

 ه، بلکې   ته مس لااااموږ امریکا ته ن» مال صاوب راته وویل:   وای .یو او

 یرسه په ګډه یوه دا ې الره راوبا انو شااار یو، ته والړ شه کابل کې له نورو م

دررسه موافق چې زموږ دین او زموږ ميل عزت ته پکې زیا  ونه ر ااای ي، زه 

 «یم.

 یمال صاااوب په ناخې  د مزار د فهو پر مهال چې اته ایراين دیپلوماتا  د د ٧

د جنش . ه يې عاذروناه وویال خو هغوی ناه منالکې ووژل شاااول، ایرا  تا

 »مال صااوب په راډیو کې هغوی دا ې مهاطب کړل:  .اخطارونه یې ورکړل

ي. نه يې کفار پر کفر ورګډو ایراين اخوندا  نه مسل نا  په ا الم ورګډوي او 
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کیلومرته  ۰۱کاه چېرې د ایرا  لهوا پر موږ بریااد و ، نو زموږ يواکوناه باه 

 «دننه د ایرا  خاورې ته ننوزي 

 .ولیاته وچکاو شوه، بارانونه ونشیو محافظ يې کیسه کوي چې یو کال ز د ٨

د کندهار او هلمند په رېیونو کې کوچیا  خلک او د هغوی څاروي له تندې 

رسه مخ شاول. مال صااوب ته چې دا خېه ور اېده،  مد ه  یې ملیرو ته 

وویل چې تا ااو دريئ خپله يې وال واخلو، چې ورغلو د خلکو وال  ډېر 

 ،هغوی نه پېژانده ی.صاااوب په خپله يګنو خېمو ته ورغ يوروونکی وو، مال

خېې يې وررسه وکړې. چې را روا  شاااو پاه مهاابره کې یې د کندهار واو 

صااوب او د میدا  هواي  مس لینو ته امر وکړ چې د دې خلکو غم وخورئ، 

دا ااې  وټرو کې يېیوه انساااين فاجعه رامنځهه کېدوونک  ده، په الوتکو او م

ه اوبه ور ت چې هلهه اوبه وي. او په ټانکرو کې یې څارویو ئيای ته رانقل کړ 

ور اوئ. چې بیا ورو اهه د هغو خلکو ښاه خدم  وشو. هم دوی او هم يې 

 څاروي وژغورل شول.

دا ممشااا  منوناه ئی خروارد پاه ا ااااپ باه يې کايف وګ؛و...کنه نو تاریه  

 کارنامې او په زړه پورې تاریه  ویناوې یې نورې هم بې شمېره دي.

 آمین.، ی دې پهپل خاص روم  رسه ونازوي  تعال
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 (خاطره) مرحوم امیراملؤمنین د خپلې پېړۍ مجدد و

 عبدالحنان همت

وږ او م .ه نیول شوی ود طالرانو د پاڅو  لومړي وخهونه و، کندهار والی  تاز 

چې هغاه وخ  دغه يای ته د واو  ،مرووم امیراؤ منین پاه یوه وویلۍ کې

 کوټۍ مد واو کورد ویل کېدل، او ېدلو.

ا  و، اکرث وخ  به مو ډوډۍ هم شااار په برخه کې موږ او شاته مد نظام قراول 

 .وررسه خوړله چې انههاي   ااااده وه، يکه اوپ مې یوازې پټاټې په یادي ي

 انو لیدلشار دا چې د ده او نورو طالب م .ؤونځ به مو هم یو يای وررسه کاوه

 له.څار راته مهم و نو له موقع څهه په ا هفادې به مو هره کړنه په دق  رسه 

شپه  هره .ا  دلهه په همدې وویلۍ کې او ېدلشار هغه وخ  کې غالراو ټول م

به تر ناوخهه مالس روا  و، د ورينیو کارونو او فیصلو به جاج اخیسهل کېده 

د  لاه نورو والیهونو به .اره باه پاه مشاااوره رسه پال  جوړېادهاو د راتلونکې لپا

 و پالوي هم دلهه راتلل.جهادي قوماندانانو، عل وو او قوم  مهنفذین

موږ ز  پاره موقه  بندیا  هم  ااااتل کېدل.دلهه په دوو کوټو کې د لنډ وخ  ل

یوه ملیري یو بندي د را ایسهلو پر وخ  یو چاپالخه وهلی و او په دغه وخ  

ماخساانت موږ ویدېدلو چې امیراؤ منین کوټې  .کې امیراؤ منین هم لیدلی و

محمد اخند پوښهنه يې وکړه، موږ هم په وار  مال شااااارته را ننووت، زموږ د م

هغاه تاه يې وویال چې انډیواال  دې پوه کړه  خطااي  هغاه ورتاه را خې کړ.

 ذیب د محکمې له فیصااالې ورو اااهه وي،زنادانیاا  دې نه وه ، وهل او تع

بندیا  لی ئ چې هغه يې په ته مد هغه وخ  قايضد صاااوب   اان مولوي پا

و تر موږ پر دې خلک .یلر  مس لی اړه فیصله وکړي، تا و يې یوازې د  اتلو 

 .مهکې هم  ه  ظلمونه شوي، موږ يې باید نور اوښکې پاکې کړو
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او څو نورې لناډې  اااپاارښاااهنې یې وکړې چې اوپ مې هېرې دي. مرووم 

یدلی و او هغه ملیري امیراؤ منین له هغه وخ  ورو اهه هم ما څو يله نور ل

ولې مو هم ډېرې چې له ده مرووم رسه به ټول وخ  او ااېدل، د هغوی له خ

چې په ټوله کې  اااړی ویلی   چې امیراؤ منین د  ،دي کیساااې اورېادو

  یا   او امام  په برخه کې د خپلې پېړۍ بې مثاله مادد و.

ول د ثر دعوت یې ټ  غد عامل او فصااایو خطیب نه و، خو مدی کاه څه هم 

هغه خلک چې له ده رسه يې له  .عمال لاه الرې و، هغاه په عمل کې داع  و

 نژدې رابطه وه، ټول په یو نه یو ډول د ده په عظیمو صفهونو رنیېدو.

ټول د ده په ډول د خپل هدف په وړاندې هر ډول قربانۍ ته تیار دي، ټول تر 

 ډېره وده له هر ډول فساده پا  دي او...

نین انههاي  قاطع، جرئهمند، قربانۍ ته تیار او له هر ډول تصنع مرووم امیراؤ م

انو ته مهوجه شاوي یا  ، دا صفهونه شااااار که تا او د امارت م .څهه پا  و

الحمدهلل ټولو هغو کساااانو ته انهقال شاااوي چې له ده رسه يې نا اااهه پا اااهه 

 هدرلوده. او یاد صااافهونه له هغو څهه نورو هغو کساااانو ته چې له دوی رسه ل

نژدې راشاااه درشاااه لري، انهقال شاااول، او دا لړۍ به تر ډېره وخهه دوام لري. 

مارواوم امیراؤ منین د خپلې پېړۍ یوازینۍ کس و چې عمالو یې دین او 

 ااایا ااا  رسه یو يای کړل. مرووم امیراؤ منین د خپل واکمی  په دورا  

خو د  ،کې د نړۍ د ا ااهع ري قدرتونو له مههلفو فشااارونو رسه مهامخ شااو

یع  په تنفیذ، د بهانو د نړولو او د ا امه په مووو  کې له وده شاااارا الم  

ولوېدل، خو پر   د توکل له مهې يې  ېه مههلفو الرو پر اااازیات فشاارونه ل

ۍ مرووم امیراؤ منین یوازین هر څه وزغمل، ولې له خپلو ارزښهونو تېر نه شو.

 دبدبې څهه مطلق بې پروا و.ه قدرت او اکس و چې د وخ  د هر ا هع ر ل
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هغه ثابهه کړه چې د خپل یوه مظلوم مسل   ورور په دفا  کې هر څه ته تیار  

 دی، خو د ا الم  ام  پر ؤن ا هع ر ته د رس ټیټولو تور دا  نيش زغملی.

د  مال محماد عمر ماااهدنو يکاه موږ ویلی شاااو چې مرووم امیراؤ منین 

 بې مثاله مادد و.  یا   په برخه کې د خپلې پېړۍ
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 رهــاطـخ

 سید احمد قانع

کوچنی وم، تاازه مې بیساااکل زده کړی و. د جمعې ور  وه، بازار خاو و، د 

یفې د زیارت څهه یوه ډله طالرا  را شاریفې خواته والړم. د خرقې شارخرقې 

 ارای   ااااووتل، په مخ کې جش صااويف  ااړی چې تور بهن غد ترخضاا

کاو یې اغو ه  و، جرمن  بوټ یې په پښو وو، توره د پاج لنیوټه يې پر رس، 

 ربیکاټ صدرۍ یې په تن وه، را روا  و.

و،  یزه په ډېر فاتحانه انداز له خپل بیساکل رسه چې نوی مې بازار ته را ایسهل

له دروازې څهه په ل  فاصاااله کې والړ وم. دوی را ور اااېدل، بې له دې چې 

بیساکل د ایساهه کولو غ  وکړي، را ور ېدل. همدې لومړي تن  څو  پر ما د

زما رسه دا ې چلند وکړ، لکه ما چې الره په وقه رسه بنده کړي وي، په ډېرې 

ارامۍ رسه د بیسااکل مخ ته تېر شااو. خدای شاااهد دی چې د ده د دې چلند 

څهه ډېر خوشااحاله شااوم. په زړه کې مې وویل دا  ااړی لکه چې زما د نوي 

د زده کړې او خوشاحالۍ څهه خې و. تلو ه مې شوه، چې دا  ړی بیساکل 

 وپېژنم. یو نفر ته مې وویل: مال صاوب دا  ړی څو  وو 

 خلوی مال صاوب غ  يې راته وویل: په تلواري

د لوی مال صاوب د نامه پېژندنه خدای و راته  ههه وه، کور ته راغلم دا کیسه 

 مال محمااد عمرتااه وویاال هغااه خو مې د کورنۍ و نورو غړو تااه وکړه. چااا را

 اخوند و، د جمعې ؤانځه ورو هه والی  ته تلئ.
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 خـاطــره

 احمدګل ریان

د جامعه اوسان العلوم مدر ې مههمم، تکړه مقرر او شیخ الحدیث  ید کراچ

رت موالنا زرواو خا  صاوب کیسه کا چې کله د یوولسم ااااوالهفسایر وضا

 پهمې واقعه پېښه شوه او امریکای  خر انو د عقا  په ياله د بلو ېد په نی  

حمد مال ملکۍ بېه کړه، نو موږ څو تناه عل ء کرام د نورو پاه مناینده ګۍ د 

وو. ش وضور ته د امارت د بقا لپاره له یو شمېر مشورو رسه وارض عمر مااهد

و   اااااد مالس د وخ  په راکولو ډېر خوشحاله شولو خو چې له  هړي مش

جوړ تازه ورو هه مو په خېو وررسه پګل وکړ یو ډول عایب اوساپ مو وکړ. 

لومړی مشاوره مو دا ورکړه چې که تا اې ا اامه بن الد  ورته و پارئ ښه به 

یه   عل يکه وي چې امارت به په خپل يای پاتې  ، دا کار محمد صااالی

 و لم هم کړی او صحابه کرام یې کفارو ته  پارو.

ل  غلی شاو بیا يې په مال صاورانو نظر تېر کړ او په  مال محمد عمروای  چې  

صاالی   علیه و االم دا کار له صاالحې ورو ااهه کړی،  ورو يې وویل: محمد

 یع  کې دا ااې دلیل را پیدا کړی چې کافرانو ته د یوهشااااااارتا ااې ماته په 

 مسل   په الپ ورکول جایز دي، نو زه به دا کار وکړم.

واي  نه یوازې دا چې عل ء کرام چپ شول، بلکې دې ټګنش  صاوبمفه   

ای   او لوړ علمی  ته يې ویرا  پاتې شااول او ډېرو خو له  اارتګو اوښااکې 

وبهولې، واي  چې نورې مشاورې مو په  اهوين کې وچې شوې. د خدای په 

لو رسه مو ترې د تلو اجازه وغوښهه او خپلو ا هوګنځایونو ته له اماين په اخیسه

 درنې پښې نهیا رسه  هانه شوو.
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 مال محمد عمر والړ، خو...

 داود جنبش

والړ، خو يانهه یې په افغا  تاریخ کې يای پرېښاااود. دا چې  مال محمد عمر

ر ېرې هغه وخ  شونی وي چې د او ن  پدا يای څه دی، غوره قضاوت به پ

د ثور تر کودتاه ورو هه ټول  ۰۰۲۱ترخې هېرې   او د ه غه مهال نسل د 

کې تر ما  په ډله غمان پړاو په  ړه  ینه و پړي او وڅیړي. ښاي  د خېیاالنو

 رسه ډېرې مرکې چا نه وي کړي. صاوب له مرووم مال

م کال چې د بېل کلنټن ادارې پر خو   د کروز توغندیو ۰۱۱۹یو يل مې پر 

کړ، نیمه شااپه مې له خوبه را ویښ کړ. نژدې پر هره مهمه پېښااه يې تل برید و 

زماا ټیلیفونونو ته يوا  ویلی او مرکې ته يې غاړه ایښاااې ده. ا  تر پټېدلو ل  

م په ډ ااامې کې له ما رسه وکړه او تر ۵۱۱۰وړاندې يې ورو اااهۍ مرکه هم د 

 هغه ورو هه يې بیا چا غ  وا نه ورېد.

د زرو رووانیونو د یوې ډلې  مال محمد عمرچې کله  م پاه اپرېل کې۰۱۱۹د 

لهوا امیراؤ منین وټاکل شو، د لنډې کهنې لپاره مې د کندهار د واو په دفرت 

تل ورو غ ېده، غو اااه يې نه کوله، جملې  .کې وررسه ولیدل او بنډار مو وکړ

يې لنډې او  اده وې، په خېو کې یې د نورو مالیانو خالف د مذهر  مهونو 

 پر يای ډېر کلیوال  مرولونه او معیارونه خوښول.

یو يل چې کله د ا ااامه بن الد  او امریکا ته د طالرانو د ګوا  پوښااهنه ترې 

 وشوه نو ده په ډېره  اده لهاه وویلمم زموږ پښه پهپله پایڅه کې بنده دهدد

یش کې د خپلو ډیپلوماتانو د وژل کېدو په شاربل يل چې کله ایرا  په مزار 

ه عمر ل غی کې لسااایونه زره عساااکر د افغانساااها  پولې ته را وخويول، مال
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ا به ممنو که چېرې ونه شوه بی هغوی نه د  ړې  ینې د غوښهلو تر څنش وویل

يې تر اصافهانه پساې واخلودد د تهرا  پر يای د اصاافها  یادول یوه تاریه  

ي ر په زړه کړ تداع  وه. ده غوښهل ایرانیانو ته د هوتک  شاه محمود دورا  و 

 ه او هلهه يې يا اااااچې په اصاافها  کې یې د فارپ صاافوي واکمنه وپريول

 .واکمن کړ
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 عمر ته تر کرزي سل ځله ډېر احرتام لرم مک کرسټل: مال

 نظر محمد مطمین

مااهد د شااهصاای  اړوند؛ په افغانسااها  کې د امریکا/ناټو  عمر محمد د مال

  نظر:"زه مجرنال مک ااااشاهصقواوو عموم  قومندا  جرنال مک کر اټل 

ژوندی ونیسم او یا یې مړ کړم. همدا  مال محمد عمرکر اټلد راغلی یم چې 

کار کوم، هغه زما دوښامن دی، جیړه وررسه کوم، ترڅو يې ژوندی ونیسم او 

 .یاا يې ووژنم. میر بیا هم هغه ته  ااال يله تر وامد کرزي زیات اورتام لرم

جیړه کوي، زما دوښمن دی، میر په  هغه یو څو  دی او د خپل هدف لپاره

تر کرزي  ل يله زیات اورتام د هغه شهصی   .دې برخه کې هغه ښاه ګ؛م

 ته لرم"

پورته خېې جرنال مک کر اااټل پهواين ډيپلومات او په ا اااالم اباد کې د 

افغانساها   افیر مال عردالساالم وعیش ته د هغه په کور کې د لیدنې پر مهال 

ه ل کې د امریکا د هغاااې چې جرنال فیلډ او په کابکړې وې. په دا ې وال ک

واااعیش  ۵۱۰۱مه  ۰۸پورتاه خېې د نومې .وخا   ااافیر هم شاااهو  درلود

د مې یو يل بیا د ۵۱۰۸مه،۵۲ته کړي وې. او نن ور  مد اپرېل  صااااواب ماا

ټل د څرګندونو اړوند د محرتم واعیش صاوب څهه یادې جرنال مک کر ا

 خېې په تایدي ډول واورېدې.
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څپرکی څلورم  

 منني رحمه هللا ویناوې او ځينې فرمانونهؤ د امريامل

 ویناوې څوؤمنین رحمه هللا راملد امی

تو  کې افغانانو ته دا ې تاریخ پرېن دم چې هغه دوی  شارزه به په خپل م )۰

ته پېغور  ، نو په دا ااې عزم کې د مل  همکارۍ ته رضورت شااهه او باید 

 ویې کړي.

چې بې له عل ء کرامو دا کار نه   بشپړ کېدلی. او که عل ء په یاد ولرئ  د۵

کرامو لاه غفلا  څهاه کاار واخیسااا ، نو دا کار به رضور خرابی ي. يکه د 

  او یعشااااراو د دښامن مقابله کول دي.  ګنهطالب کار په  انیر کې هساهو 

ر خرا  شو، نو د قیام  په کا قانو  نافذول یوايې د عل ء وو کار دی. که دا

 .یتا و و ر  به زه د  ها و ګرېوانونه نیسم. او ذمه وار به همدا و 

ین رايئ له د .ن  کړی،   تعالی ذلیله کړي ديچاا چې له دین رسه خیاد ۰

  . صاوبرسه وفا وکړو، ترڅو د دنیا او اخرت کامیای مو په ن

لاه خدای رسه مې وعده کړې، که یوه لوېشااا  يمکه مې په قرضاااه کې  د۲

 را ، د خدای نظام به پرې نافذ کوم.

د ا الم  عقیدې او خپلواکۍ  اتنې امهحاين  هونزې په صې او زغم رسه د ۲

 ګالل کی ي.

 نړیوال به د امریکایانو او د دوی د پلویانو د مرګ شاهدا  وي.د ۹

 د ۵۸/نومې/۵۱۱۰ م
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 ، که دوی غواړي اااازما او د ا امه بن الد  په وژلو به  هونزې هوارې نشد ۱

ه منځه یوټ، نو لومړی دې خپلې قواوې له خلی  نه وباټ ااااچې ترورېزم ل

 د۵۲/ پهمې/۵۱۱۰م او د ارسایلو مالتړ دې پرې دي.

 د ا امه بن الد  په هکله: د۸

څنیه کفارو ته  ظااهرشااااه کفاار، کفاارو ته نه دي  اااپارو، نو زه مسااال  

 و پارم 

 د امریکایانو د ګواښونو په يوا  کې:د ۱

 امریکایا  تکنالوژي لري، وژل کوالی  ، خو مرګ نيش پرې دفع کوالی.

 او   موږ ته د فهحې امریکا موږ ته د ماتې او شکس  وعده را کړې ده. د۰۱

 او بري وعده را کړې ده. نو ګورو چې کومه وعده رښهونې ده.

 ته په خطا  کې: امريکايانود ۰۰

موږ به درنه الړ شو، دلهه مااهدین  ینو شااه  نظام نه دی چې تا اې راش دا

دي، منظم قطعاات دي، غرونو تاه به درنه وخګژي. هساااې به يا  هم خرا  

 کړی موږ هم.

 د ایرا  هېواد د اخطارونو او ګواښونو په يوا  کې: د١۵

نسها  ومله د نه کوي. او که دا کار يې ایرا  هوښیار ملک دی، دا کار مپر افغا

 وکړ، نو تر اصفهانه به يې پسې واخلو.

عده کړې ده، نو له يانونو وقیق  منانو رسه د کامیای و م   لاه  تعاالی د ١۰

عالی کړي، يکه   ت صاااوبمنا  جوړ کړئخ   تعالی به رضور بریا در نم  

 د خپلې وعدې مهالف  نه کوي.
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نو د رو ااانو په مقابل کې چې خلک را پورته شااول، هغوی ته خو ما نه  د۰۲

وو وييل، نه به طالرانو ورته وييل وو او نه هم ا اامه. بلکې دا د افغا  مسل   

ولس خپل ای ين غیرت وو چې د اشغالیرو په مقابل کې را پورته شول. نو د 

  ي خاو نیو اشغالیرو په مقابل کې به څنیه نه را پورته کی

س نه اخيل چې دا ې کار ور ولس دی، دا يې کله هم نفاااافغانا  ډېر غی د۰۲

دې کفارو ته و ااپاريد، که ټول افغانسااها  په بل مخ هم  ساال  دې وکړيمم

س قرول دای چې دا دې نفیدا کې  پااوړي په افغانسها  کې دا ې کوم فرد نش

 کړي چې کوم مسل   دې کفارو ته په الپ ورکړي.

مه  په طالرانو او یا په ا اااامه مه وایا ااا ، زما دې د   پر وودانی  مال  د۰۹

، بیا به هم همدا زوړ وال یقساام وي چې که ا ااامه همدا اوپ په الپ ورکړ 

وي، همدا پټکې به وي. نو دا مسائله د ا اامه نه ده بلکې دا د ا الم رسه ود 

 او عناد دی.

او دې خطر ته دوی  دغاه ا اااالم  اماارت دوی لپااره د خطر زنش دی د۰۱

مهوجاه دي. او پاه خپال ټول توا  او قوت رسه غواړي دا نظاام خهم کړي. نو 

ل   خپ رالر پتا ااو په دې پوه شاائ چې د دې بحرا  څهه د وتلو یوايینۍ 

باندې اعه د کول دي. او په دې الره کې صې او ا هقام  کول دي. او همدا 

 د کامیابۍ یوايګنۍ ذریعه ده.

مرګ وق دی او هر چااتاه راي ، نو چې د امریکاا پاه ملیرتیا کې د بې  د١۸

ای نۍ او بې غیرتۍ پاه وال  کې وي دا به ښاااه وي او که په ا اااالم کې له 

 ای نه رسه د غیرت په وال  کې شهادت 
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 منني رحمه هللا ځينې فرمانونهؤ د امريامل

 يلا   ااافیر ښااااغم اباد کې د افغانساااهد طالرانو د واکمنۍ پر مهال په ا اااال 

امیر  کې د" طالرا  له کندهاره تر مزاره" عرادالساااالم واااعیش په خپل کها 

ه راوړي، چې د فرمانونو الفا  ايینې فرمانون مال محمد عمر مااهدمنین   اؤ

يې د هغه ميل ارشایش څهه چې د وخ  په ر م  مالو کې چاپ شوي و، 

لهه دکاد ماد را نقلوي. چې موږ يې لاه نوموړي کها  څهه يینې فرمانونه 

 راوړو:

په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په هکله د افغانستان اسالمي امارت د مقام 

 فرمان:

 د۰۱۲ګ؛ه: م

 ها.ش ۰۲۰۱/۲/۰۱نېټه: 

ې ع  وقوا لري چشار نهه خپل يایع  کې ښځه شارڅرنیه چې په ا الم  

د هغو په ترال اااه کولو رسه يې ویثی  او مقام لوړ او ویا او پرده يې خوندي 

واجونو له ع  ر شاااار کی ي، میر بد بههانه په افغاين ټولنه کې د ناوړو او غیر 

بې برخې او راز راز ظلمونه ع  وقوقو څهه شااااااار امله، ښااځه له خپلو دغو 

وررسه کی ي نو د دغاه ډول بې عادالهۍ د مهنیوي پاه منظور الناادې مراتااب 

 منظوروم:

 

  کوالی چې د قهل په صورت کې ااااد هېواد مسال   اترا  نسا لومړی ماده:

 کورنۍ ته په ممی د ل نوم رسه د مړياااایا په ب م ولېد ښاځه د دی ، جوړې

 بدل کې ورکړي.
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  :هماد دوميه

ا د هېواد مسل   اترا  نيس کوالی چې کونډه ښځه د مېړه د کورنۍ له غړي ۰

 رسه په نکاح کولو ماروره کړي.

چې په خپله  شااا  ځه کوالیااایع  د وکمونو مطابق، کونډه ښشااارااا د ۵

 ه نکاح وکړي.اخوښ

فرما  له  غهساا لین او قاوااایا  دنده لري چې د ددرميه ماده: د امارت ټول م

 وکمونو څهه رسغړونکو ته  ههه جزاء ورکړي.

و له نېټې څهه نافذ او په ر اام  جریده کې ېڅلورمه ماده: دغه فرما  د توشاا

 . دې خپور 

 والسالم

 د ا الم خادم

 حمدعمر ممااهددم امیراؤ منین مال
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 رمان:فد رشوت د مخنیوي په هکله د افغانستان اسالمي امارت د مقام 

 په دې کې شاااک نشاااهه چې په یوه ا اااالم  نظام کې غدر، خیان  او بډې

اخیسهل د دغه نظام هدفونو او ارمانونو ته  ههه رضبه ورکوي او د  مرشاوتد

الله د نا روایهۍ او د ا الم  نظام د ناکامۍ  رب ګري . جلوی خدای جل 

ع او  اادو د دفپه افغانسااها  کې د طالرانو ا ااالم  تحریک هم د دغه راز مفا

رفع لپاره را والړ  اوی دی او ا الم  امارت یې تأ یس کړی دی، نو په دې 

خاطر چې د دا ډول اوه و جنایهونو او مفا اادو بیه  مهنیوی شااوی وي، 

 الندې مراتب منظوروم:

 

لومړی ماده: که چېرې د ا ااالم  امارت په ادارو کې څو  په رشااوت ونیول 

 می ي. ، په پنځه کاله ورس محکو 

دومياه ماده: د ا اااالم  امارت محاکم مکلش دي چې د رشاااوت د جرم په 

 مرتکرینو باندې د دغه فرما  د لومړی مادې وکم تطریق کړي.

درمياه ماده: دغه فرما  د توشاااېو له نېټې څهه نافذ دی، د هېواد په ډله ییزو 

 خېي و یلو او ر م  جریده کې دې خپور  .

 والسالم

 د ا الم خادم

 مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 
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د بنګو د کښت د مخنیوي په هکله د افغانستان اسالمي امارت د مقام 

 فرمان:

 ۵ګ؛ه: 

 ها.ش ۰۲۵۱/۰/۰۰نېټه: 

 لومړی ماده:

 ا په ټول هېواد کې د بنیو کرل مطلقاو منع دي.۰

ړل ع   زا به ورکشار اا کوم اشهاص چې د بنیو په کرلو الپ پورې کوي، ۵

.  

دوميه ماده: د والیهونو والیا  مکلش دي چې په خپلو مربوطو والیهونو کې د 

 بنیو د کرلو د مهنیوي په خاطر، الزم تدابیر ونیيس.

درميه ماده: دغه فرما  د توشااېو له نېټې څهه نافذ دی او په ر اام  جریده 

 کې دې خپور  .

 والسالم

 د ا الم خادم

 مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 
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د کور او محل د تاليش د څرنګوايل په هکله، د افغانستان اسالمي امارت 

 د مقام حکم:

 ۰۰۸۱ګ؛ه: 

 ها.ش ۰۲۵۰/۰۰/۰۲نېټه: 

د افغاانساااها  ا اااالم  امارت مقام، ټولو محرتمو مسااا لینو او طالرانو ته خې 

ورکوي چې پاه کوم کور او یا يای کې چې د تالشااای رضورت پیدا  ، د 

خاطر، لومړی دې هغه کور یا يای محارصه  ، ورو هه دې یوه رضورت په 

د کيل امام او دوه تنه نور مس ل کسا ، له يانه رسه د تالشۍ په منظور ملیري 

او د تالشاااۍ ياای تاه دې داخال  ، د کيل د اماام او د کيل د دوو تنو په 

  کوالی ااااوضور کې دې هغه يای تال    تر دې وړاندې هګڅو  نش

یوازې توګه، د تالشاااۍ په منظور یوه کور ته ور داخل  ، دا د دې چې پاه 

  اغراوو درلودونکو خلکو او هم هغو کسانو مهه ونیول ااالپاره چې د شهص

 ، کوم چې پاه یوه او بلاه بهااناه، د طاالراانو په جامه کې د خلکو يورېدل 

غواړي. پاه آخر کې پاه دې تااکید کوو چې دغه وکم باید په جدي توګه په 

نظر کې ونیول  ، د تهلش په صاورت کې به رس غړوونک  ته  ااههه  زاء 

 ورکول  .

 والسالم

 د ا الم خادم

 مال محمد عمر مااهدامیراؤ منین 
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 اوس هم وختي دی چې...

 شفیع اعظم

عمر د ريښاهګن  شهصی  په اړه  چې د مال ىد  وخه فکر کوم اوپ هم ډېر

امریکا او د عمر هغه وریفا  واکم دي پوه شاااو. ال هم پر ترلیغا. د اااهیاه 

ه الندې راوپريول او بیا يې د کوال  تر ؤنو اچې دوی يې له تاج او ته  ن

 پسې واخیسهل.

اا ، امریکا عمر پر پن لس کاله په پرلپسې ډول مالو دغې ترلیغا. د هیاه او 

ر تاو نورو ناولیو ډلو ټپلو وتاپه. وال دا چې موږ وینو همدا اشهاص په خپله 

ټولو زیات د پناا  ګټو ته وفادار او د امریکا پر مد يې له ال ه تللی ته  

 را خپل او د مل  په شهمنیو له هېڅ نه ملیاردرا  شول.

هغه عمر چې زه پېژنم او له امله يې پر ما ګرا  دی، نو هغه د پناا  په ګډو   

الې و د دې وطن د هر بهرين او کورين دوښامن رس  ههه دوښمن او د پښهون

ر د مساال نۍ  ااوچه او نیه بېلیه وه. هغه چې څېره يې په دغه ااااااو د عصاا

  لیدای وق یې دی، اما صې دې وکړي او اااترلیغا. زهراګني ماوول کې نش

 په ښکنځلو، بد رد ویلو دې خپل يا  ته  پکاوی نکوي.

 .تاریخ بې رومه قايض دی او هر څه به په ډاګ نندارې ته کی دي 
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 ه!مال محمد عمر مجاهدد هللا په امان 

 قاويشـر ادهم 

وګوري  هااا  تعالی مون  ته د بري وعده راکړې او امریکا د ماتې، نو نړیوال ب

 .ه ده چې ماته یاده دهخې دا  ها هغه یوازينۍ  چې د چا وعده رښهونې دهخ

 د ااها خېې تل کمې وې، خو عمل دې ډېر و. او   تعالی ګواه دی چې ته 

 .ا اشنا او په زړه پورې خطیب وېدې منې یو ن

ه د نن ت ،کرښې  ها په غمرازۍ کې لیکمڅو  ما  ونکړې چې زه داو دا اې ګ

هغه چاته پکار ده چې پهپل يا   کېبل .وريې له غمرازیو څهه مسهغن  يې

 .، کوم چې ته يې له ال ه ورکړی يېوژاړي

 نو په تا دې  الم ويخ

   عزام دو هه او د ا امه بن الد  ملیریهخپه تا دې  الم وي د عرد

دې ویلې شااوه او ااااپه تا دې  ااالم وي چې رو اایه دې د درنو ګوزارونو الن

 امریکا  ها د پلټنې له امله په يمکه رسګردانه دهخ

 څيل ای   خاوندهخېتا دې  الم وي د زړو جامو او  پ په

 په تا دې  الم وي د خاو جیرونو او ډ  زړه خاوندهخ

په تا دې  االم وي چې د هغه څه پروا دې ونکړه چې د امنی  په شوری کې 

دې چې د ملیرو ملهونو په انیړ کې  ها اااروا  ول، او نه له هغو پالنونو ووېرې

په تا دې  الم وي چې دوی درته په  پګنه  او  اها د امارت پر واد جوړېدل.

 .م کوله په  مڅو کې خپل افراد منظماڼۍ کې راټولېدل او تا ورت
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پاه تاا دې  اااالم وي چې دوی درتاه د پنټاګو  جرناال  راټولول او تا يې په 

 مقابل کې د  ورة االنفال جرناال  تیارول.

 مون  ته دې ډېر څه را وښودل اې امیراؤ منینهخ

بلکې  ؛مون  ته دې را وښودل چې رښهونې والء او براء یوازې په کهابونو کې نه

ته ونه  ااپارې، ولو که د ټولې پاچاه  په قېم  دا ده چې کوم مساال   کافر 

 دې ږام  .

مون  ته دې را وښااودل چې رښااهونی تووید امریکا ته په هغه وخ  کې منهد 

مون  تاه دې را وښاااودل چې د قوت او  ویال دي چې ټول ورتااه مهود واي .

چې  په هغه الپ کې نغښاااهی ېبلک ؛غښاااهلهیاا راز پاه تورې او ټوپک کې نه

 اوچهوي يې.

 مون  ته دې را وښودل چې رضوري نه ده وا  دې تل  ړی ګمراه کړي.

انو يای تل د جیړې او مقاوم  په شار مون  ته دې را وښودل چې د وقیق  م

مون  تااه دې را وښاااودل چې غرونااه د اتالنو لااه نظره  لومړیو لیکو کې وي.

لمند ه او کله چې په ه نظره کمینونه دي.اااااو  یندونه د اتالنو ل خندقونه دي.

او قندهار کې واوره ووري ي، نو مېلمسااهیا ایاابوي چې د ناټو عسااکرو ته په 

 خپلو مرمیو رسه تودوخه ور ور وېخ

ې او م وکړ ااوپ وخ  راغلی چې ته ار  . پور آخر باید ښکهه   خهشار اې م

د   لپاره مو مینه دررسه درلوده او د   په الر  .ېشااد خپل ر  په لوري الړ 

 ااها په تلو تعزی  نه کوو، يکه د څه لپاره دې چې  .له ال ااه ورکړېکې مو 

 ژوند کاوه په هغه دې مرګ ترال ه کړ.
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 ذونهماخ

 ها .ا. ۰۲۰۸چاپ کال: ،د  پین کاروا  رسالري ،قاري  عګد  عګد، د١

خپرندوی: ا.ا.ا د فرهنی  چارو کمګسااګو  د  ،لومړی چاپ وار: ،لومړی ټو 

 تالګش او ترجمې څانیه.

ل: چاپ کا، ندهاره تر مزارهطالرا  له ک، مال عردالسااالم وااعګش ،وااعګش د٢

 اکسوپ کها  پلورنځی. خپرندوی:، ل ۰۰۱۹

چاپ کال: . طالرا  او افغانسها  عمر، مال محمد، نئعردالحی مطم ،منئمط د٣

 افغا  خپرندویه ټولهه.، خپرندوی ل ۰۰۱۹

  ۵۱۰۸دوهمه/مارچ ا ، ګ؛ه ،یرمو  ماله د٤

 رپاڼه.ېو  هاالمار  د٥

 نن ټکی آ ګا. د٦

 نورې بېال بېلې رسچګنې... د٧
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