
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 (24)جبار خیل )ارسال( برادران

 

 فتح محمد خان )جبار خیل( 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

»عصمت هللا خان که در جنگ دوم افغان و انگلیس در لغمان و لوگر بین اقوام   فتح محمد خان و عبدالجبار خان فرزندان

 می باشند 1احمدزی فعالیت های زیادی کرد شخص مبارز و مجاهد بود«جبار خیل و 

سه برادر امین هللا خان ــ فتح محمد خان و عبدالجبار  که هر زمانی  بود و م(  1878ش ) 1257متولد  فتح محمد خان

   .  و در آنجا تحصیل نمودندخان در هند اقامت داشتند 

هنر مند خوش آوازی بود و در جمع دوستان آواز خوانی   هبه زبان های اردو و انگلیسی دسترسی داشتفتح محمد خان 

»معاون اداره ایشک آقاسی  دارات مختلف ایفا وظیفه نمود مانند  می نمود. در عهد امیر حبیب هللا خان بکابل برگشتند در ا

او سالها مدیر مکتب حبیبیه    2مفتش اداری ، مفتش تدریسی، مدیر مکتبین، مدیر غازی« ،  عبدالحبیب ، دفاتر معارف  

 بود.هم 

خیر  صاحب  م( وفات نمود. دکتور    1934ش )  1313سالگی در سال    56د خان )جبار خیل ارسال( به عمر  مفتح مح

 محمد خان ارسال متخصص گوش و گلون پسر شان می باشند. 

 

 عبدالجبار خان )جبارخیل( 
 

برادر کوچک فتح محمد خان است تحصیالتش را در هند اکمال نموده بود بعد از مراجعت به وطن درمعارف کار نمود. 

»در "شرکت موتررانی افغان" شریک شده بحیث نماینده آن شرکت در پشاور وظیفه داشت.  میالدی    1925در سال  

از سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا سال  با آغ   3چون شخص منور بود همیشه با روشنفکران محشور بود ...«

  1330 میالدی در چوکات وزارت معارف خدمت نموده و سپس عضو مجلس عیان )مشرانو جرگه( شد در سال 1945

 در کابل وفات نمود. میالدی 1952 شمسی مطابق 

  

 ادامه دارد
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