
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 12/1۰/2۰1۸          رانيېش اءاالسالمیض
 

 !یدا عمر د
 

‚ جانعمر‚ عمرالدین‚ محمد عمر یې ممکن مور او پالر ېپه عمر باند
دود  د افغانانو ېخو لکه څرنګه چي، و یعمرخان او یا عمرگل نوم ایښ

 هم که نوموړی اوسځنو  ( یېاختصاروی) يده ډیری نومونه را لنډو
 . يټول کلیوال د عمر په نامه پیژن

  .نومیدهاو نیکه یی ګلدنګ  پالر خان عمر د
و وه پخوانی یتونکښنښه وی ښه خورا غښتلی او ېک يګلدنګ په ځوان

 هه الراو پ ېکرمان ته تلل ېقافل يد کوچیانو تجارت ېکله چ ېوختونو ک
 لېپخ ې دډیریو کسانو به هڅه کوله چ ې،ریدلیسیمو څخه ت يیاغ لهبه 
لو ګلدنګ به تل د قاف .سره یو ځای کړی ېاوښان د ګلدنګ له قافل ېقافل

سیمو څخه په  يیاغ له ېکبله به د دوی قافل ېدله وه نو د بدرګو میر 
انو مشرانو چندان د ډیری د غلو او داړه مار ېدا ځکه چ ې،امن تیریدل

لونو په ک ۍبه د وچکال ېمخه نه نیوله او همدارنګه کله چ ېګلدنګ د قافل
( )اوښان ې( او ګلې)میږېسیمو د کوچیانو رمد کندهار او هلمند  ېک

هلته به هم د بدرګو د میر دنده  ېتلل ېوړاند ته هځنګل يګرد ېمسک
 .ګلدنګ ته ور په غاړه وه
 ېنوم ی ېیو زوی ورکړ چ (ج)خدای  ېک ګلدنګ ته په اخیر عمر

په  ۍځوان ېنو هم د هغه خان زلمی شو ېخان کیښود کله چ ېورباند
 ېوتلی او غښتلی وه نوځکه ی ېپه هر کار ک ېمنګ په خپلو همزولو ک

 دغه ،اونیشه پیغله ورته وغوښتله ېښکل ېپه کوچیانو ک ېپالر د سیم
وم ن ېی ېلکه څنګه چ ،خالدارهخالداره نومیده  او ښایسته پیغله ېښکل

 ښکلی هم وه. هغسېخالداره وه 
یو  په ېاو کینه را واخیستله او نوموړی یځینو نا ځوانه تربورانو ناروا  ېختونو کپه اولو و ۍله خان سره د ځوان

یر رو تمبو شاته تد تو ېلس کاله د وخت په دهمزنګ زندان کنوموړی  .ناحقه او ناروا توطئه کی بند ته ور ټیله کړ
ړه په حق ورسیدل او د وا ېدرد خان پالر، مور او خسر  ېموده ک ېشوه په د ېد پالر په کور پات ېکړل او پیغله ی

هم کومه پته  ېاحوال نه وه او نه ی ېڅو کاله ی ،لپاره پاکستان ته والړ ۍاو مزدور ۍمشر ورور د خوار ېخالدار
 . ید يکیدل چی هلته د خرکارانو سره بندویل  ،معلومه وه

ې، ارد خالد مور ېسپین سر ېخالدارخو دلته د  و،ته معلوم و (ج)څه تیریدل یو هللا  ېپه زندان ک ېپه خان باند ېدا چ
  هپه سوال او درویزه پیدا کول ۍورور او خور ته یوه ګوله ډوډ يوړوک د خالدارې

وکړ. خان وکړای  ېاده او د کور د جوړولو بندو بس ید و ،د خان د بند موده پوره شوه او را خالص شو ېکله چ
د ثور د کودتا په خالف مسلحانه قیام پیل شو خان هم  ېکله چ يبیرته برابر کړ خپل ژوند ېپه لنډه موده ک ېشول چ

 يقوه د غزن يحکومت ېکله چ ېکال د اسد په میاشت ک 1۳۵۸د جهاد د پیاوړتیا په خاطر سنګر ته ور ودانګل د 
ره وپه لیدو سره مجاهدینو وروسته تګ غ ېوه د قو ېسیمو ته د عملیاتو لپاره ور وتل والیت اړوند د واغظ او ترګان

( خو خان مقاومت ته دوام ورګړ او په نورو هم وه ېتشکیل شو ېټولو تنظیمونو ګډه جبهه وه چی نوکړ )البته د 
 ؟ئله جنت څخه تښت ېول اوس نوي، جنت د ېتاسو خو ویل چ ېهم اواز وکړ چ ېګرو یسن

( خان  ئپریږد ېمه ی ئرا واړو ېمخ پر ئژر کو ئ)هلېچ يوخت د ژوندیو مجاهدینو په یاد و به د ېد خان دا نار
و څوه تر  ېتر هغه ډب کړ ېمخه ی ېقو ېولخان شهید شو خو د ټ .شهید شونګړ تر څو  يخپل سنګر خال وتر هغ
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د  ېنور ی ېدومره ناوخته شو چ ېپه قو لوريه ځایونو ته ورسیدل او له بل مجاهدین پنا يده ملګر خوا د ېله یو
 کړ. ېتر خاورو الند ېی ېک ېان سره یوړ او په یو نا معلوم ځات ونګړ او د خان جسد یی له ځتګ جرأ  ېوړاند

 .لرا لوی کړ ېی ۍاو زړه چاود ۍاو زوی )عمر( په خورا غریب ېشول دوه لوڼ ېان ورپاتته واړه یتیم ېخالدار
ین د خپل نیازب ېبه همدا قسمت وه چ ېد عمر په بدل ورکړه خو د خالدار یوه ېی ېپه هغوی ک ېچ ېشو ېپیغل ېنجون

اه دنیا نه پن يفان لها ارمانونوسره دنی ېله یو ېونه لیده او د عمر تر واده مخک ېی يزوی د واده خوشحال ياو یواځین
  .شوه
د  ،ده لپاره هم مور وه هم پالر له السه ورکړ د ېنو هغه څوک چ ېاوس ی ېو ېلیدل يناخوال ېد دنیا ټول ېچ عمر

ځینو مهربانه بیا د توازن له السه ورکړ او مکمل لیونی شو.  يعمر خپل دماغ ېدومره دروند وه چ ېمور غم ی
 .ونیول شو ېالند ۍلو لخوا د ډاکټر تر تداوکلیوا

 ده . ه جوګه ن ۍاو غریب ۍخو د خوار ی،د یښه شو ۍناروغ يجد ېنوموړی که څه هم اوس له هغ
د عمر د ساعت تیری او  يده یواځه وړ ن ۍد سوارل ،هغه هم کوم چا ورکړی ېچ يعمر اوس یو ډنګر بایسکل لر
  .خوشحالی یوه وسیله شوی ده

 اد يویده کیږ نور نو که چا کومه شپه خوراک ورته راوړ ښه تر ښه کنه نو ډیری شپی له اوالدو سره نهار )وږی(
 ي.ګذاره کو ۍپه روز مزدور ېاو اکثره ی يګاونډیان هم غریبان دده  د ېځکه چ

ره د خپل توان په کچه له عمر س ېینو سرمایه دارانو څخه هیله ده چوالیت د متد يد غزن ېنو زما په لمړی قدم ک
شهید  اوس هم د خان ېنو اوله هغو کسانو څخه هیله ده چد مجاهدینو له مشرا ېم ېاو په دوهم قدم ک يمرسته وکړ
 . ينامه ځانته امتیازات غواړ ېده او اویا پ يغوښینه ونډه لر ېیدانو د وینو له برکته په دولت کاو نورو شه

شهید اوالدونو ته  د خان ي،کړه د جهاد د شهیدانو ورثه هیره ن ېده چ له دغو جهادي مشرانو څخه دا غوښتنه زما
  ي.څخه راپورته ش ېځمک غه بیوزله لویدلی انسان لهترڅو د ونه سپموياو له عمر سره مرسته  يالس ورکړ

ته  ير د ادرس د معلومولو لپاره نوموړهدف لپاره له یوه متدین وطنوال څخه غوښتنه وکړه ترڅو د عم ېد موږ د
 ېه کړزد ۍ دکیکاږلو چلتڼ ېد اوک ېیواځ ي اوس یېعمر د مبایل په استعمال نه پوهیږ واخلي، یو ګرځنده مبایل ور

 ی.د
 :دی د عمر بشپړ ادرس دا

ه او پ وڅو سپیر په د کوچیانو دی، دې کلي ته څېرمه الال کلی يد ښار ختیځ لور ته د عل ،یت مرکزوال يد غزن
 هم والړه ده. د عمر جونګړه یو کېکیږد خړوخاورو 

 ۰7۰766۳4۰6مبایل نمبر :
 ي.سره مرسته کوالی شستاسو  ۰7955۰9115د عمر د ادرس د پیدا کولو لپاره دا شمیره  ېد اړتیا په صورت ک
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