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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۳۲/۰۹/۲۰۱۹                  ړآڅ  محمد انور
 

 ؟یپېژن ډاکټر عبدهللا، عبدهللا
 ( یمه برخهېر)د 

 

  :( او تاریخي شالیدلورنګایس) نفیش د ډاکټر عبدهللا
 

د   کس باندې مشهور دی، يرسنګا  او يفیشن یو هډاکټر عبدهللا چې په افغانستان او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې پ
د ده د فېشن په اړه   ... ځکه خو يسنګارو څېره هڅپل رنګونو باندې يآریش کالي اغوندي، د ښځو په هلوړبی نړۍ
په اروپایي هیوادونو او  وسړی دی ا هپوش کشی یو  عبدهللا»:يوای هم اشاره کړي ده لسټیوکو ایي لیکوالکامری

  (مخونه ۸۱۱-۷۵۳ )د پیریانو جګړې،  امریکایي ښارونو کې ګرځي ...«
نه د سړیو، دا   ید ښځو کار د لینګاروس د ځان چې ، وایييپه نظر ګور يښځنوک ن دا افغان یډاکټر عبدهللا ته ډېر

د هغه ډېری کړنې  يتیرو وارولسنګ ده چې څوک د ښځو خویونه کوي او خپل ارزښتمن وخت د ځان په شوي ثابته
نه  ېډغړ ختو حاالتو سرهسد ښځو په څېر وي، هغه د ښځو غوندې بې ځواکه وي چې د لویو کړنو وس نه لري او له  

  شي وهلی... .
 هړپه ا تیشخص ونيګد عبدهللا د دوه  ېدر باره عبدهللا عبدهللا( ک یی)ناگفته ها  کنهیل  وهیپه  یاحمــــد کابل اغليښ

 یتعهد م ی... و ب ت،یکفا  یسواد، ب یدارند، اورا آدم ب کیعبدهللا رابطه نزد یکه با آقا  ی:»... کسانکيیل ېداس
. عالقه باشدیاز رفتار زنانه و مردانه م بیشناسند که ترک یم یرفتار دو خصلت یشناسند. مهم تر از همه او را دارا

 یزها یچ  یلیزنانه و خ   یها، اداها گرانب  یلبهاسها   دیزنانه، افراط در خر  شیاستفاده از لوازم آرا  ات،یاو به عطر  دیشد
ها در جامعه افغانستان  دهیپد نیو ا گرددیعبدهللا مشاهده م یاند که در اخالق و رفتار آقا  یها  دهیاز جمله پد گرید

 داندیاو م یلیعبدهللا را مشکالت دورن فام یزن باره بودن آقا  لیها دل ی. بعضشوندیم فیرفتار و اخالق زنانه تعر
 یبرجسته و ضعف آشکار تلق اریبس بیع یاسیس ریمد کی یگونه اخالق و رفتار برا نیکه در هر صورت، ا

   http//:www.afghanpaper.com.« گرددیم
او د  يړدي کخون خیتار یې ېنړک ېشوي دي چ  رېهم ت ېک خیکسان په تار يړپو ړلو رډېعبدهللا په شان  رټاکډ د

 ېلډکسانو له  نوکوښځ  ولډد دا  ېمهال په افغانستان ک رې.  تيړثبت ک خیبه هم تار ېنړک وښځ عبدهللا عبدهللا دا د 
غدار   ورېښ)د پ  ي،یږادید غدارانو په نوم هم    ورېښد پ  ېچ( ؤ  کهی)د نادر شاه غور ن  يیهم سلطان محمد طال  وی  خهڅ 

 یا ځ  ویسره  زانوېرګله شاه شجاع او ان ېز ک۱۸۳۹په  ا ی( او بړک میسکانو ته ورتسل یې ورېښپ ېبولي چ کهځ  یې
سلطان محمد  ېچ يیوا یا ځؤ، )بل  ړیورک نومیستا  يیکبله خلکو طال ېشتمن ؤ له د رډې ړ... نوموړکابل ته وال

 ګړېاو د ج  ېستلیواخ  ېتقلبي طالو خهڅ  زانوېرګله ان یې هګړله سکانو سره په ج  ېچ  یطالیي مشهورد په کهځ 
ودونه  یېسره  وښځ  ۱۶ؤ له  ړیس اشیع وی ېچ يی. ( طالړبدل ک  هګټپه  ګسن تیرنج منښد افغان د یې یلور

 .  ېدرلودل یې هڼلو ۳۶زامن او  ۵۱وو،  يړک
پیر محمد،  ېؤ چ  ېپه الس ک وڼد دریو ورو ورېښدي:»پ کليیل ېداس میحل یېآغلي صف هړپه ا نوړک نهښځیده د  د

د خپل جنسي توان د زیاتولو لپاره  کهځ ؤ،  ړی( لقب خلکو ورکيیسید محمد او سلطان محمد خان طالیي ؤ، د )طال
 لونهېاو د سرو زرو او ملغلرو ام  ېو  ېجام  مخملياو    مینيېښور  ېبه ی  هړپه غا  ،ېلړ]؟[ خوېد سرو زرو کشت  ېبه ی
 ورېښ نه ورته )سلطان بي بي( ویل. )پ  و ډوو. د ده ورور امیر دوست محمد د ملن  ومبليټ  ېباند  کيټاو پ  هړپر غا   ېبه ی

 ( خهڅ ېکنیشو؟: د صفیه حلیم ل لېله افغانستان ب نگهڅ 
( په  الګید )رن ېد هند امپراتور محمد شاه ؤ چ  خهڅ  ړۍد مغلو د پاچاهانو له ل  ېکس په هند ک ینوکښځ بل  و ی ولډ دا

 ېؤ، د هغ ړیک کډ خهڅاو هنرمندانو  روګا څ د ن یېاو دربار  ېلیو ېؤ، ده به په خپله سندر یشهرت موندل یېنوم 
: د هندوستان میحل  هی... ) صفېکول  ېد امن خبر  یا ځ پر    ګړېج وه او محمد شاه به تل د    ا یتړاویپ  يځ پو  تنهښغو  ېزمان

 مخ(  ۱۹: ډنګ لیروه تانه،ښپ
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  و یشو کليښاغوستل، په سرو زرو  یې( کالي به لدوزيګشوي )  ړ جو مویښاو په ر  ولښخو کالي  وښځوختونه د  ېر ډې الګیرن
  ېتنښاو غو  تونهی( کسانو شکااديی)فر  نوځید    یېسهار به    ېد ده کار دا ؤ چ  ېساعتونو ک(  ۲۴به دربار ته ورتلو. په )  ېک  ویپلڅ

  رو، ګاڅله ن یې به  ېناوخته پور  ې تر شپ خهڅ ر یګننداره کوله، وروسته له مازد وګړ د ج النو یاو پ  رانوټېد ب  یېبه  ایب ، ېدیواور 
 .  راوهېشعبده بازانو او نور سره وخت ت وکمارانوټ ونکو،ینقل و

شو او د   ر ېت خهڅ ېدر  بر ېنادر شاه له خ ې کله چ وه، یون ی لډی نادر افشار  ېچ ېز ک۱۷۳۹په  ېوه چ لهیپا ونویخو نهښځیده د   د
:»هنوز لیوو ېک واب ځپه  یې راروان دي، ده  ېاندړ و ونهځد نادر شاه پو ېچ ړ خبر ورک یې ته  الګیته ننوت نو رن مویهند س

 دور است«    ليید
 ېک  وګړ په نورو ج  یې  خهڅ  ګړېبرخه واخستله او پرته د کرنال له ج  ېک  هګړ د کرنال نومي په ج  ېاندړ د نارد شاه پرو  الګیرن
واک ترالسه  یې خهڅاو له ده  ړ ک ې الند ی لډیمات او نادر شاه  ېک ه ګړ نه ؤ په ج ړیس ګړې د ج ېچ ال ګیرن یړ نه ؤ ک ونګډ
  لي ډی نو د  ید یله خوا وژل شو ېر ګاڅن ېوینادر شاه د  ېخپره شوه چ ازهد دروغو او  ېک ليډیپه  ېهغه مهال چ ،ړ ک

  رش ېد  ليډید    ېچ يیوا ،ړ امر وک ېوژن  ولټد   انویار ښنادر شاه د  ېهغه وو چ ، ړ وک لیپر وژلو پ انو ځید نادر د پو دونکو یاوس
  انو ځید نادر د پو  ېچ ېووژل ښځې او  هڼلو ې له پاره خپل ې خلکو د د روډې...  ړېپته ک ېب یې ښځېووژل،   یې دونکيیزره اوس

 ېاندړ او پر و  لوېږ نادر شاه ته ورول  ښېپ  ېنظام المک، تور سر او تور   ر یخپل مشر وز  ړیلوم  الګیسره مخ نه شي، رن  ريیله ت
 :  لویورته وو یېخسرو دا شعر  ر یاو د ام  دیودر  یې
 (  خهڅ ڼېپا بیکه زنده کني مرده را، و باز کشي« )د بي، بي، سي اردو و ر ګناز کشي/ م غیتا به ت ینمانده کس ر یګ»د
  ې تویوي. په د ېکښاو او يړ ژا وټغ و،ټپه شان په غ ښځېد  ېاندړ د نادرشاه افشار پر و ېک هېښپ هړ په دغه ناو ليید د الګیرن

نادر شاه   ېهغه جومات ته ورغلو]چ ا ړ په ژ  هګپه بدر  رانوی[ د امال ګیدي:»... مغل باچا ]رن کلي ی ل ې داس  می حل یېهکله آغلي صف
الس واخلي. پاچا د جنگ   ېد خهڅ ېوژن ېله نور  ېچ وتلینادر شاه ته پر زمکه پر  ې ی یرانتوره ناست ؤ[. ام ستليېا ېپه ک

. تيښخلک له خپل مال سره ونه ت  ېچ  ېو  ېلړ ت  ېدرواز   ار ښد    انوځیاو تاالن جاري ؤ او د پارس پو  ټخو لو  وړ بندولو امر وک
 : د نادر شاه افشار حمله(  میحل هی)صف
  یې ه یب هړ لو  ولوټتر  ې خو هغه الماس چ ړېترالسه ک ېخزان رهېشم ې ب خهڅله مغل امپراتور محمد شاه  ې ک لي ډیافشار په    نادر 

  ې په مخک ڼېد کور د ما ې د هغ ې( چيی)نور با رهګاڅوتلي ن وه ی الګید محمد شاه رن  ،ی درلودله نادر شاه ته په الس نه ؤ ورغل
د محفل خوند به  يید نور با ېچ یېوا ،ېو يړ ک ېبند ېالر  یېامله به له  ېوه چ هړ جو هڼوګه ګڼ ېداس  النویبه د چارواکو د پ

 .  ېو يړ ک ګېنټی کيړیله نادر شاه سره هم ا ېر ګاڅن ي ید هغه به کور وران ؤ، نور با کلوڅچا و لځ وی ېچ
نادر   ېرګاڅن  يړ خبره وه، نومو  خهڅد کوه نور الماس له راز    يینور با  رهګاڅله امله ن  ویاو فاحش  ویاشید ع  الګیمحمد شاه رن  د

  ټ پ ېک ګړېمحمد شاه په خپله پ ېدي چ ېڅه ېاندړ دي د هغه پر و يړ تا ترالسه ک ېچ هڅ:»دا لیوو ې ک ږ په غو ټشاه ته پ
پر مهال دوه   ۍد خوشال ېچ یدود د ېداس ېک رانی:»په الیوو یېته  الګیشاه رن محمد پاچا ؤ  ار ښیهو ېدي. نادر شاه چ يړ ک

بله چاره    ېچ  ال ګیرن  و،ړ ک  ېسره بدل  ګړېپ  ېخپل  ېچ  دیشوو، نو با  هڼزه او ته سره ورو  ېسره بدلوي، دا چ  ګړۍپ  ېخپل  هڼورو
  ې ی ګړۍپ الګیاو د رن ودهېښپر سر ک الګیرن د ګړۍنادر شاه خپله پ ېد نادرشاه خبره ومني، هغه وو چ ېؤ چ ړ نه درلوده، ا

  نویاو د آپ لوڅښشرابو  روډېد  ال ګیرن ېک ی. په پاړ تر السه ک ید کوه نور غم یېچل  ېاو په د ودلهېښک ېندپر خپل سر با
 . ړ ورککلونو په عمر خپل ژوند له السه  ۴۶له امله د  لوړ خو

 

  
            )عبدهللا، عبدهللا د موډل ښودلو په حال کې(        ()د محمد شاه رنګیال انځور  
  

 نور بیا
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