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 ډاکټر عبدهللا، عبدهللا پېژنی؟
 )شپږمه او وروستۍ برخه(

 

 که ډاکتر عبدهللا، عبدهللا ولسمشر شي؟
سره له دې چې موږ پوهیږو او ډاکټر عبدهللا هم ښه پوهیږي چې نوموړی به هېڅ کله د ولسمشرۍ څوکۍ ته ونه 

خو بیا هم که داسې وبولو، چې ډاکټر عبدهللا به ولسمشر شي، څه ډول کړنې به تر سره کړي؟، د دې پوښتنې رسیږي 
یه ریاست پر مهال کومې دندې چې ئد بهرنیو چارو په وزارت او د اجرځواب دا دی چې تېر وخت عبدهللا، عبدهللا 

نوموړی د کار ژڼی نه دی، یوازې په خپل ترسره کړي دي، ټولو هیوادوالو ته جوتې دي چې په هېڅ حساب دي، 
مسلک، سنګارولو کې ښه تخصص لري خو بیا هم که داسې فرض کړو چې نوموړی د هیواد واکمن شي، نو د نورو 

د لوی افغانستان سپیڅلي خاوره به د سلطان ډېرو بدعتونو سره، سره به په لومړي ګام کې )که له وسه یې وشي( 
هیواد نیمه خاوره به تجزیه کړي په شمالي سیمو کې به د  په پنجابیانو باندې وپلوري، د محمد طالیي په شان بیا ځلې

هندوستان د دوو پاچاهانو)سلطان محمد شاه رنګیال او سلطان معزالدین کیقباد( په شان پاچاهي کوي، د سلطان 
کله په )تاریخ فرشته( کې د په دې ه معزالدین د پاچاهۍ د دوران غوندې به د هیواد خلک عیاش او بد اخالقه شي،

 هند د دغه عیاش پاچا کیقباد په اړه داسې راغلي دي:
کیقباد بن ناصر الدین بغراخان چې د هند د غوریانو د غالمانو سلسلې پاچا ؤ، په اتلس کلنۍ کې پاچا او د سلطان 

نڅاګرو، سندرغاړو،  معزالدین په ستاینوم ونومول شو، وروسته له هغې چې نوموړی پاچا شو، په هیواد کې د
ښکلي کسان ناست وو او د  ۳۰-2۰... دود په لویه کچه رواج وموند، د ډیلي د هر دیوال سیوري ته به ټوکمارانو او

هر بام پر سر به سندرې او غزلې ویل کیدلې، د ښار اوسیدونکي ښځې او نر، زاړه، واړه په بازارونو او کوڅو کې 
... تر هغې چې قاضي دا ډول عیش او عشرت کې پرېوتي وولکان او خانان هم په د مستو سندرو په ویلو لګیا وو، م

او محتسب هم راندانه کړنې ترسره کولې، دغه دود له دې امله دود شوی ؤ چې د هیواد پاچا دا شان ناوړه کړنې 
هر لوري څخه غوره کړي وې، بې حیا کسان، ټوکماران او نڅاګرې او نڅاګر چې د هندوستان غټه سرمایه ده له 

ډیلي ته مخه کړه، سلطان معزالدین کیقباد د جون )جمنا( سیند پر غاړه په )کیلوکهرې( کې لوی او ښایسته پاچاهۍ 
-۳۰۰باغ او دارالسلطنت جوړ کړ او خپل دربار یې له ښکلو سندرغاړو او خندوونکو سندرغاړو څخه ډک کړ... .

 مخونه ۳۰1
وې، شراب خانې ودانې وې، مطربانو او سندرغاړو ته الس رسی نه کیده،  ... د شرابو بیې لس برابره لوړې شوي

په مسجدونو کې لمونځونه نه ادا کیدل او خالي پاتې وو، دا چې کیقباد د نړۍ له چارو بې خبره پاتې ؤ او هېڅ ته نه 
ناوړو کړنو څخه  ؤ خبر، نو د ده پالر سلطان ناصرالدین بغراخان چې د لکهنوتي حاکم ؤ د خپل زوی له غفلت او

خبر شو، هغه ته یې نصحیتونه ولیکل خو زوی یې ونه منل... د پاچا پالر اړ شو چې له خپل زوی سره جګړه وکړي 
 مخونه. ۳۰۷ -۳۰2او له خپل لښکر سره  ورروان شو، جګړه ونه شوه او په منځ کې سوله وشوه. 

 خره باندې سپور ؤ.یې د حماقت په پالر یې ډېر په ښه نصیحتونه او الرښوونې ورته وکړې خو زوی 
په پای کې سلطان معزالدین د خپلو عیاشیو او شرابخوریو له امله سخت ناروغ شو، په هیواد کې جګړه پیل شوه او 
د ناروغ پاچا د وژلو په موخه، ملک جالل الدین خلجې )غلجې( یو تن ترک ځوان چې پالر یې سلطان معزالدین 

کیلو کهرې قصر ته ولېږلو او سلطان معزالدین چې یوازې ساه په کې چلیده په یو ټغر)ګلیم( کې تاؤ کړ وژلی ؤ، د 
څو لغتې یې ووهلو بیا یې د جمنا سیند ته ورواچلو... په دې ترتیب د غوریانو د ترک غالمانو د لړۍ پاچاهي له منځه 

الدین کیقباد د پاچاهۍ موده درې کاله څو میاشتې ز( د معز12۸۸والړه او د هند پاچاهي د غلجیو الس ته ورغله،)
 ) تاریخ فرشته: له فارسي او اردو څخه ژباړه( مخ۳1۵وه. 

کالو په عمر د ډول، ډول نشو او تماشو  21کلونو په عمر او سلطان معزالدین کیقباد د  ۴۶سلطان محمد شاه رنګیال د 
ې مړ شو، دوی ته د خپلو عیاشیو او فحاشیو له کبله له امله مړه شول او سردار سطان محمد طالیي په زړښت ک

ناوړه نومونه ورکړل شوي وو چې د سردار سلطان محمد ستاینوم سلطان بي یي او محمد شاه ته د رنګیال ستاینوم 
 ورکړل شوی ؤ خو عبدهللا ته ډېریو افغانو د ښځنوکي )زنچو( ستاینوم ورکړی دی.
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اکټر عبدهللا خوشاله وي لومړی باید په ډیلي د رنګیال سره نږدې خاورو ته د دې له پاره چې وروسته له مرګ څخه ډ
وسپارل شي او که دا امکان نه وي نو باید دمرنجان په غونډۍ کې د سلطان محمد طالیي د مړیستون په څنګ کې 

 ښخ شي.
که چې خلک رایې ورکړي ځپه پای کې به دا وړاندوینه وکړو چې ډاکټر عبدهللا ته به په راتلونکو ټاکنو کې ډېر لږ 

ده په تیرو پنځو کالو کې د حکومت د اجرایه ریاست کې ونه شول کړی په سلو کې شل کار وکړي، نوموړی هر چا 
وپېژاند چې په کړنو کې ډېر کمزوری کس دی، هغه کسان چې د ده سرسختي پلویان وو له ده یې الس واخیست، که 

ه د هغې ورنه کړه، نوموړی له دواړو ووت نه پښتون شو نه تاجیک، هر څو یې ځان پښتون، پښتون کاوه نتیجه ی
ُکړاغ )کارغه( په شان شو چې غوښتل یې د زرکې په شان تګ زده کړي خو د ډېرو کوښښونو سره سره یې ونه 
شول کړى د زرکې غوندې تګ وکړي نو کله یې چې بیا وغوښتل په هغه خپل پخواني تګ باندې روان شي، خپل 

 هېر شوى ؤ. تګ هم ترې
موږ په دې ګروهه یو چې عزت او ذلت د لوی څښتن هللا تعالی په الس کې دې، هغه چا ته چې هللا تعالَی عزت نه 

 وي ورکړی بل څوک یې نه شي ورکولی، په دې اړه څښتن تعالی فرمایي: 
 

ن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاءُ قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلمُ ) ۖ  إِنََّك  ۖ  بِیَِدَك اْلَخْیرُ  ْلَك ِممَّ

 ( َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء قَِدیر  
 

چا ته خوښه شي حکومت ورکوې او له چا څخه چې ای پېغمبره)ص(! ووایه: خدایه! د ملک مالکه، تا چې »ژباړه:
وغواړې اخلې یې. چا ته دې چې خوښه شي عزت ورکوې او څوک چې وغواړې ذلیله کوې یې. ښېګڼه ستا په واک 

 (2۶عمران: )آل« کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې.
************************** 

الندې مالومات وروسته الس ته راغلل چې باید په درېیمه برخه کې مې لیکلي وای، تر څو اړونده لړۍ ساتل  یادونه:
 شوي وی.

رنګیال به ځیني وختونه له نڅاګرو... ښځو سره یو ځای دربار ته لوڅ لغړ تللو، ده به کله، کله حکم وکړ چې سبا 
ې پالنی، پالنی وزیر د ښځو کالي واغوندي او دربار ته دې راشي او پالنی، پالنی وزیر دې په خپلو پښو کې ورځ د

د نڅاګړو ګینګړي)ګونګروګان( وتړي، د پاچا له دغو احکامو څخه هېڅ چا سرغړونه، نه شوه کولی، ده به ځینې 
 وختونه د درباریانو پر وړاندې رڼې میتیازې هم کولې.

وکړ چې ټول بندیان دې خوشي شي او پر ځای دې نور کسان بندیان شي، بندیان به خوشي شول او امر به یې 
 سرتیري به ښار ته ووتل په مخه به چې هر څوک ورتلل هغوی به یې بندیان کړل.

 د ډیلي قاضي القضات یې اړ کړ چې په شرابو باندې اودس وکړي.
د پاچا امانت دی، څوک چې دا امانت خیانت کړي سر یې باید دا د پاچا حکم ؤ چې د هندوستان ټولې ښکلي ښځې 

  غوڅ شي.
یو ځل پاچا رنګیال، یو آس چې په ده باندې ډېر ګران ؤ، د هیواد د وزارت رتبه او دنده یې ورکړه او په هغه آس 

وړاندې کړای شو. باندې یې د پاچاهۍ لباس )خلعت( واغوستل شو او د وزیرانو سره یو ځای د پاچا حضور ته 
(Youtube/  Muhammad shah Rangila  - Production of Jani TV) 

داسې ښکاري چې رنګیال کومې حیرانوونکی کړنې کولې د نشې په حالت کې به وي او یا دا چې عادت به یې 
 ښکاره کیده، لکه ډاکتر عبدهللا ته د ځان سنګارول عېب نه ښکاري.ګرځیدلی وي چې دا ډول کړنې عېب نه ورته 
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