
  

  مال  محمد  عمر  

  
اليت  د  پنجوايي  د    کال  د  کندهار  د وم١٩٥٩  محمد  عمر   په  مال     

  . دئ  سار  په  کلي  کي  ز４８４دلئ   سن／اولسوال９
  

کله  چي  شورويان  افغانستان  ته  ننوتل  نو  مال  محمد  عمر  د  نورو       
  مجاهدينو  په  شان  د  شورويانو  د  يرغل／رو  ＄واکونو  پر  ضد  په  جهاد

  .                                                       الس  پوري  ک７ 
  

＇ه  موده  .   داسي  ويل  کي８ي  چي د  جهاد  په  دوره  کي  ＇لور  ＄له  زخمي  سوئ  دئ 
وروسته  ي３  د  پاکستان  په  يوه  اسالمي  مدرسه  کي  د  اسالمي  زده ک７و  په  لوستلو  پيل  

 افغانستان  ＇خه  د  شورويانو  تر  وتلو  وروسته   په  هيواد  کي  غير  انساني  او  د .  و  ک７ 
غير  اسالمي  نا  خوالو  مال  محمد  عمر  بيا  دې  ته  اړ  ک７  چي  خپل   جهادي  مل／ري  سره  

  کي    کال١٩٩٦هغه  وو  چي  په  .  را  ！ول  ک７ي  او  د  ！ولو  نا  خوالو  پر  ضد  و  جن／ي８ي 
  . قدرت  ته  و  رس５د 

  

     د  ده  د  حکومت  په  دوره  کي  د  هيواد  چاري  د  اسالمي  شريعت  
قصا５請دل ،  د  غال  جزا  د  )  وژونکي(  نقاتال.  پر  اساس  مخته  تل３ 

.  غال  سوي  مال  د  اندازې  سره  سم  د  －وتي  او  يا  الس  پر４ک５ده  وه 
  .   ي  د  مخدره  موادو  استعمالول  بند  سول په  هيواد  ک

  
  .     مال  محمد  عمر  ته  د  خپلو  پلويانو  د  خوا  د  امير المومنين   لقب  ور  ک７ه  سو 

  
  کال  کي  چي  په  امريکا  کي  د  ن７ۍ  د  سودا－رۍ   مرکز  را  و  ن４７د  نو  د  ٢٠٠١     په  

قاعدې  له  خوا  و  باله  او  داسي  ي３  ويل  چي  د  دې  حرکت  امريکا  حکومت  دا  کار  د  ال
  .مرکز  په  افغانستان  کي  دئ 

 

  مال محمد عمر



د  دې  د  پاره  چي  امريکايان  دغه  مرکز  د  من％ه  يوسي  ＄که  ي３  پر  افغانستان  حمله  و  
.  ه  من％ه  يووړ    کال  د  اوکتوبر  په  مياشت  کي  ل٢٠٠١ک７ه  او  د  طالبانو  حکومت  ي３  د  

  .               تر  دې  وروسته  مال  محمد  عمر  په  يوه  نامعلوم  ＄ای  کي  ژوند  کوي 
 


