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 ۰۹/۰۹/۲۰۱۵        مصداق نبي ډاکټر

 خبرې سره عمر محمد مال
  

اوس چې د خدای بښلي مال محمد عمر په باب ترخې، تعصب ډکې او احساساتي خبرې یو ځه سوکه شویدي، غواړم 
 د هغه په هکله خپل خاطره شریکه کړم.

داسې افغان وو چې د وخت په تیریدوسره  به مونږ د هغه له زیاتو کار نامونه  په خبر مال محمد عمر د خپل وخت  
شخصیت الهم پوه شؤ.  د هغه له ډیرو استعدادونه یو هم دا وو چي له هیڅ نه ېې   داسې  یدو سره  د ده په مرمو ز

خو خارجي زبر   یستل،له صحنې نه ونان  د شپږ کالو لپارهدښمیو تحریک جوړ کړ چې نه یواځې ېې داخلي 
د ځوانې ځواکونه ېې برسیره د هغو په تباه کونکوو وسلو او ښه روزل شو عسکرو له ماتې سره مخامخ کړل.  دده 

د  و هغه څه چې تاریخ به ېې هیر نکړي  د افغانستان یو موټی ساتل، خسره شوهربرخه په همدې جنګونو کې تډیره 
سته غوښتل چې افغانستان تقسیم رانو په مپلویاداخلي دښمنانو د خپلو خارجي ه .  ځکطالبان په شپږکلنه دوره کې وه

اډوارډ شورنیتزه او د ، بهرنیو چارو وزیرد ه کیدو لپاره د شوروي وروستي سکړي .  ددې شومې موخې تر ال
اجګستان فرانسې د وخت صدراعظم غوښتل چې د افغانستان شبږ والیتونه  له تاجکستان سره یوځای کړي او لوي ت

بیلتون پالو ته هم ښایسته برخه ورکړي.  مال محمد عمر ددوی دا خوب ورته په ویر بدل جوړ کړي او په هغه کې 
رت لیونیانو څلور کاله او  دکړو او افغانستان ېې له تجزیه نه وږغوره.  د بیلتون پالو تر څنګ، نور خود خواه او د ق

چې په ، نور ېې اړ کړل چې له کابل نهزره  وکې ووژل او تر پنځه سوهتې تر یو لک کابلیان په خپلو کوراشاوه می
د پای ټکی ېې  په تیښته ځانونه وباسي.  مال محمړ عمر وو چې دې انارشي او افغان وژنې ته، کنډواله بدل شوی وو

   .. کیښود  او مجرمین ېې تیښته اړ کړل
مخامخ کې د کندهار په والیت ماڼې کې  ۱۹۹۹دقیقه په  ۴۵څخه یم چې له لوی مال سره مې کسانو زه له ډیرو لږو 

او له هغه نه  مې په درجنونو سوالونه وکړل چې لمړی هغه زما سوالونه او خبرې واوریدې او په   ، خبرې  وکړې
. په هغه ورځ مال صیب خپل د جنوب بی له دې چې نوټېې  اخیستی وی په ورین تندي ځوابونه وویل، ای کې پ

ندان هم را غوښتي وو. ما د مثال په ډول ورځخه پوښتنه وکړه چې تاسو ډیر زور ګیرې پریښودوته لویدیځ قوما
کړی، عکس، فلم، انټرنټ، تلویزیون نه پریږدی حال داچه ستاسو ډیر غښتلی طالب قوماندان، مال بورجان، په 

المي هیوادو کې داسې سروبې کې شهید شو  نو که عکس ېې نوي خلک به ېې څنګه وپیږني؟ ولې په نورو اس
قیودات نشته؟ په همدې ډول که تاسو غواړی چې افغانستان ته خدمت وکړی الزم ده چې د نړئ هیوادو  سره که 

  هغه هندو، مسیحي، بودا ېې او که په هر مذهب وي، ښه روابط ولری اوتاسو په رسمیت وپیږني.
و د انټرنټ او تلویزیون نه غیر اسالمي او نا مال صیب وویل چې ما دوی ته ندي ویلي چې عکس دې نه اخلي خ

مشروع استفادې هم کیدای شي، وخت ته ضرورت لرو چې دا مشکل حل کړو. له نورو هیوادو او ادیاند سره د 
روابطو په باب هغه وویل چې ځینې اسالمي ملکونه لکه ترکیه، مصر، اردن له ډیر اسالمي اصولو نه ورته تیر 

نې مګرتیا ورسره نشته نو مونږ به ولې له خپل سپیڅلي اسالمي اصولونه نه ورته تیریږو؟ شوي خو د غربیانو رښتی
یوه بله پوښتنه چې ما ورځخه وکړه او اوس په هغه موضوع ډیرې تبصری کیږي هغه دا وه چې خلک وایي تاسو د 

ددې تحریک مشر یم او  پاکستان استخباراتو او نورو ملکو پټو دستګاوو سره اړیکې لری.  مال صیب وویل چې زه
 درته وایم چې تر اوسه ما له هیځ خارجي سره ندي لیدلي،  او داسې دیرې نوره پوښتنې.  

 زما د پوښتنو په وخت کې ډیر قوماندانان چې هلته ناست وو، زما د خبرو په تاید ېې سرونه ښورول. 
جلد او د السو اوږدې ګوتی ېې درلودې،  کلنې ته نؤ رسیدلی، جګ قد، سپین ۴۰مال محمد عمر په هغه وخت کې ال 

مخې ته ېې دوه تلیفونونه وو، یو ېې تور او بل ېې سور وو. ساده ژوند ې درلود،  څه به چې نورو طلبانو خوړل 
هغه به دده د ورځې خوراک هم وو. لنګې او کالي ېې له نورو قیمتي او خاص نه بریښیدل. ده ته نږدې طالبانو به 

شې له مخې خپل قوماندانان داسې سوق کوي لکه چې په خپله هلته په صحنه کې وي،  د ټینګ راته ویل چې د نق
عزم خاوند وو.  کله چې په هغو ورځو چې  زه په کندهار کې وم ، ما واوریدل چې دوه جهادي مشران، چې نومونه 

زه زړې »ب دا وو چې ېې نه اخلم، دده د لیدو لپاره څو ورځې په کندهار کې تیرې کړې خو د مال صیب ځوا
 «اوسپنې نه رنګوم.
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اوس د مال صیب په باب ډیرې خبرې کیږي چې اوږدو بحثوته ضرورت لري.  خو دا چې پاکستان واېې چې هغه د 
کراچې په یوه روغتون کې دوه کاله او څلور میاشتې پخوا په حق رسیدلی څوک کوالی شي چې د آی اس ای په 

جنګ په پیل کې او نه اوس د جنګ  ۱۴شت دادی چې مال محمد عمر نه ددې خبره باور وکړي.  زما خپل بردا
طرفداره وو. څرنګه چې پاکستان او نورو داعش را منځ ته کړو او هم ځینې طالبان زړه نا زړه ووچې خپل 

شي چې امیرالمؤ منین ته وفاداره پاتې شي او که په پیسو بانې بار عراقی امیرالمؤ منین ته بیعت وکړي نو کیدای 
 آی اس ای مال محمد عمر وژلی وي او عراق لوري ته د داسې طالبانو الره خالصه کړي وي. آهلل عالم
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