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 مدوست او عبدالرشید رتیمو ډګو ، غني ولسمشر اشرف
 

       لومړۍ برخه
 

ګوند ځینو غړو او یو شمېر نورو ترک توکمو پر ولسمشر اشرف غني باندې له  شجنب ، دمدوست ښاغلي عبدالرشید
نوم یې په  کبې ترکانو د یوه تاریخي نړیوال ترهګر او جنایتکار پاچا تیمور دې کبله نیوکه کړي ده چې ګواکې د

یو   مدوست چې ښاغلی يپوهیږ ته یې ګوډ تیمور ویلي دي. لکه چې هیواد وال کبې سپکه یاد کړی دی او تیمور
سړی دی ې یو  ، داسيپوهیږ نالوستی او ناپوه سړی دی نوموړی په تاریخي، فرهنګي، ادبي او نورو علومو باندې نه

  :يوای د هغه له خوښې سره کړنې او خبرې کوي لکه چې يورش چې د هر چا الس ته
 

 ید هچرګ خو یو مرغ 
 و د هغه دی ـچې چا ونی

 

، يویاړ واخوږو له نظره د دوی اتل دی او د ده پر بې سارو او بې شمېره جنایاتو باندېدا چې ګوډ تیمور د خپلو خ 
چې افغانان  يپوهیږ او انډیواالن یې په دې نه مدوست  دښمن دی، یکیدونک لبښ خو د افغانانو له پاره یو نه

ولي، د ګوډ تیمور خواخوږي او کله به هم خپل دښمن په ښه نوم و نه ب يبښ هم د ګوډ تیمور جنایات ونه ههېڅکل به
له نوم څخه  ګوډد  ېی باندې پرده واچوي او یا  ووحشتون مشر پر ظلمونو او  يڅښونک نه شي کولی د خپل وینې

ټپي   چپه پښه په یوه جګړه کې سخته ا زم» وایي: سره ګوډ ؤ چې په دې اړه په خپله وژغوري، ګوډ تیمور په رښتیا 
   «. ګوډ تګ کوم ،ډپه پښه باندې ګوخوا په چ  ېراپد شوه او له هغې ورځې

  «. .ه ګوډ تیمور بولي..»...د ده دښمنان هغ لیکي: هم یادونه کړي ده فاسق مسیحي ېیسلطان د ؤتړا په دې
په کال کې د محاصرې پر مهال ګوډ تیمور ته د ګوډ په   زتبرې د يایلکان پاچا سلطان احمد نازاربایجا  دغه شان د

وایي: که ته له دغه ځایه والړ نه شی دا بله   تور دژباړه: بریون، فارسي لمارس یټولونک :یجهانګشا  منم تیمور نوم
ر  ؤ چې تیمور یې ډېر په قهر کړ، سلطان احمد د کال له بام څخه له ګوډ تیمو يویلوویلکړم. پښه به دې هم در ګوډه

! ته  هتیمور ګوډ ی»ا وویل: سره د خبرو په جریان کې، وړاندې له هغې چې سلطان احمد تیمور ته نور څه ووایي
په غوسه شو تر  ودلریاو مې وپېژندې ځکه چې په چپه پښه باندې ګوډ، ګوډ درومې.« ګوډ تیمور د دغې خبرې په

ي:» که ته له دغه ځایه والړ نه شې دا بله پښه به  او په پای کې سلطان احمد وای يکیږ ته ځرامن منځ یې لفظي شخړه
  «دې هم در ګوډه کړم.

ګوډ تیمور د نړۍ په زرګونو خلک په ډول، ډول مرګونو باندې وژلي او معیوب کړي دي او دی په خپله هم په دې   
ېریو تاریخونو یوه پښه باندې ګوډ شوی دی نو ځکه یو معیوب نوم )ګوډ( په ده پورې نښتی دی او په ډ جګړو کې په
  .ګوډ تیمور( په نوم یاد شوی دی يڅښونک کې د )وینې

چې  يیادیږ او نور کسان د خپلو ښو او بدو کړنو له امله پر هغو نومونو باندې نپاچاها  د ده غوندې په نړۍ کې ډېر
  .ې کړي ديکې توی ېنړ نکی چنګېز چې د بې شمېره انسانانو وینې یې نږدې په ټولهلکه وینې بهوو ورسره ښایي

باندې نومول شوی دی   مستاینو په نشک تب   (: سلطان محمود غزنوي له دې کبله دنشک تب  )سلطان محمود غزنوي
ز( د یادولو ده چې که سلطان ۱۰۲۴ -۴۱۵د پښتنو په مالتړ مات کړ. ) تب   تسومنا  کې یې د تګجرا چې د هند په

  .پاره یو تېری کوونکی او قاتل کس دیمحمود د مسلمانانو له پاره اتل دی خو د هندوانو له 
 

 ه ـ ګـنـو ن ماــ ن هــ ل لـ ګـودان ردو داسېـرکو نام ــت
 ه زه یو پښتون وم چې والړ وم د سلطان تر څنګ 
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 م وخت ت رصاـ ع ه سره اور دـوره په الس کې پـت
ــ ره پـس نـکـش ت ـ  ب هـل  م وخت ت اـنــومـس د ژد هـ

 

 ()پښتانه د تاریخ په رڼا کې   
 

نو د بهرام ګور   ، )ګوره خر( ښکار کول هرخ  بهرام )ګور(: له دې امله چې د ایران پاچا بهرام تل برګ 
  .مشهور شو  مستاینو پر
 

 همه عمر  ی رفتگیور م ـ گ رام کهـهـب
 ت فرگ  ور بهرامگ ونهگ که چه یدید

 

  (مخیا  مر)ع
 

ورور  ونومول شو چې د غزني ښار یې د خپل زجهانسو (: نوموړی له دې کبله پرزسو نجها)عالؤالدین غوري 
    .هوسوزاو ،هـ کې۵۴۵ستلو په پار په کال یخا د چغ الدین د فسی سلطان

نومونو یې  داړوناړ دي په  >ياو کله چې څوک تاریخ لول یپاکول دا ډول نومونه د تاریخ له پاڼو څخه څوک نه شي
  .یاد کړي

او د ده په شان نورو له تاریخ څخه د بې خبرو کسانو د پوهاوي په موخه اړ شوم چې د ګوډ  مدوست زه د ښاغلي 
   .موړاندې کړ تیمور په اړه مالومات

د   ، دا مالوماتيله تاریخ( څخه اخیستل شوي د ۍترهګر ، دړآڅ  محمد انور)دراتلونکي لیکنه چې څو برخې لري 
 : ړي الس اسنادو پر بنسټ لیکل شوي ديلوم
 

  .. د ګوډ تیمور پر خپل قلم لیکل شوي خاطرېا گش نجها ــ منم تیمور۱
  .. چې له تیمور سره په جګړو کې مل کس ؤهظفرنام ــ د نظام الدین شامي۲
  .کتاب)(. چې د تیمور معاصر او د هغه پېښې یې لیکلي دي هعربشا  ــ ابن۳
یاد دښتونه. نوموړی له تیمور سره یو ځای ؤ او وروسته د تیمور له مرګ څخه یې خپل یادښتونه  فاسق ېسلطانی ــ د۴

   لیکلي دي.
 

  :ت شخصی ت متفاو هد ترهګریزې کړنې او د رد ګوډ تیمو

او یو  تش په نوم انسانانو، تش په نوم مسلمانانو روډې ېاو دولتي تروریزم په برخه ک یوالړد ن ېک دوږد تاریخ په او
د دوى د خپلو  ېدي چ  يړاو حیرانوونکي تروریستي جنایات ترسره ک نوونکيږبو هړز ېدینو داس ېشمیر نورو ب

وي دوى به   ړۍچي ن وڅ شهرت موندلى دى، تر  یوالړد لویو، لویو شیطانانو په شان، ن ېاعمالو له وج  زویرګتره
 وایي.                                                                          ېخلک به لعنت پر ېراتلونکي زمان ېد هرو ا يږپه نوم یادی روګله امله د وحشي تره نوړد خپلو وحشي ک

او  تیشخص يګړانځ تیمور( دى،تیمور د  ډو ګیو هم ) خهڅ  ېلډله  روګمشهورو تره ولډد دا  ېپه تاریخ ک ړۍن د
 وګړج   ولوټمسلمان او مجاهد باله خو په    انځ  ېؤ، ظاهراً ی  ىړس  اخالقو او د سختو وحشي اوصافو لرونکى  وګړانځ 
رحمیو او   ېد ده د ب ېچ  ،ید ړیکفري قانون )یاسا( پلى ک وګړد ج  یزیانوګد چن اىځ د اسالمي شریعت پر  ېی ېک

د ده اسالمیت  ېدي او د همدغه شیطاني قانون د تطبیق له وج  ېوونښهمدغه د یاسا الر وحشي اعمالو اصلي عامل
 راغلى دى.  ېالند ېتنښر پواو انسانیت ت

 ښېخو ېد خپل یې اتونهیده، د قرآن آ يړپورته ک هګټ هړناو خهڅ عتیپه موخه له اسالمي شر ګټېد  انځ د  يړنومو
  .( وږیږوغ ېبه پر ېک وڼپه راتلونکو پا  ېدي،)چ  يړپلي ک یې ېاو پر مسلمانانو باند وليړسره سم، سرچپه ا

د   ولوټله پاره تر  ږدي او زمو کليیل ېنړک ېزیرګتره ېولټ ېخپل یېپه خپل قلم  ېچ  ،ېپه خپلو خاطراتو ک رمویت
قرآن حافظ )قاري(، صاحب  د مسلمانانو د اهل سنت او جماعت لوى عالم، فقیه، مفتي، د انځ ،یسند د ړباور و

 بولي.  ارګالقرآن او ستر پرهیز

 لوروسووڅ پر  یې ېتخت وګید لر ېاو د هغ ولوځ رګمسجد  یلو ویسره  انځ ه ل یېبه  ېپه سفرونو ک ېچ  ېترهغ 
 . ېانتقالول ېآسانو باند
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کلونو  توښلویڅ :»له ژنيېراپ هګتو ېپه د اريګزې)دا تش په نوم مسلمان او تش په نوم انسان(  خپله پره مود، یت ډوګ
 خهڅ او ع رف   عتی... له شرېوکګړج   رپهګم  ىړنه دى قضاء ک  ېم  ځیو لمون  لي؛څښشراب نه دي   ېخوا م  ېراپه د

لکه  ي،یږقانون پلي ک ېچ ېک مویپرتو س ېریل روډېپه  وادید ه ېچ مېږلري... پوه تښارز رډېزما له پاره  رويیپ
له   ېهر کار م م،یکلونو په عمر ( ۷۰زه د ) ېچ  ېپور ځېموجود وم، تر نن ور ېک یا ځ په خپله په هغه  ېزه چ 

کوله، خو ما  هیتک ېباند خواليیپه زور او تاؤتر ې(، په هر کار کزګې)چن کهیزما ن ،ید ړیقانون سره سم ترسره ک
 ړۍد ن ېچ  کيیل ېپه خپلو خاطرو ک موریت ډ وګدي... .«  وليین ېپه نظر ک نیاو ع رفي قوان عتیشر ېپه هر کار ک

 او نه کوم ضرر ورته رسوي.   وريګمعبدونو او علماوو ته سپک نه   انو،یاد ولوټ

احکام او  انویآسماني او اصالحي اد ولوټ او د نورو  نیعالم]![ د اسالم د مقدس د ارګزېله بل پلوه همدغه پره وخ 
 دي.  يړک ېالند وښله پاره راغلي دي، تر پ وونوښد انسانانو د اصالح او الر ېچ نیقوان
 

کول لوی او سپېڅلی  لغس نو باندېد انسان وینې څښي، د انسانانو پر وی ،د قرآن قاري او تش په نوم مسلمان هدغ 
جوړوي،  هِمنارون ( څخه خوند اخلي، د خلکو د غوڅ شویو سرونو څخهوفؤار)ولي، د انسانانو د وینو له دارو  عمل ب

او  يبوږنوونک د جګړې زړه ،يسوزو ژوندي انسانان په اور کې ،ياوباس يپوستک له ژوندیو کسانو څخه
اخلي، د شرابو له نشې څخه د جګړې سازونو څخه ښه بولي او خوند ترې   هضرر له بې ۍموسیق ، دهآوازن ډاروونکي

نشه سل ځله خوندوره بولي او هغه څوک چې انسانان نه وژني او د ده په شان ناروا جګړې نه کوي د خدای بنده 
ځان  رتیمو وډچې ګ دا نه یوازې ،يالوزو (، مسجدونه او قرآنونه په بمونونالقرآ همدغه )صاحب ،يګان یې نه بول

د ډېرو بې ګناه انسانانو د وژنو او د ښارونو د ورانولو له امله خپل ځان   هبلک ،هالبکه دار دین ټی يسپیڅل د اسالم د
جګړه کې وروسته له هغې چې ښه ډېر  یوه ( پهنلرستا ) ایران د ، دهکید د خداى په شان هم ورته ښکاره

ویل:»... زه دومره  ېوی ،وو باندې یې نظر واچوللاعما  وزترهګری وخپل  ووژل او پر وژل شویو کسانو او ېی خلک
او ځمکې د خالق  وآسمانون چې د ىکول شم د خدای په شان انسانان هالک کړم، خو نه شم ىکول زورور یم چې

   ژوندي کړم.« ېی غوندې
سوله او آرامۍ  ،تانسانی پهخلک به چې  هغچې بې له وژنو او وینو تویولو څخه یې بل کار نه درلود، ه رتیمو ګوډ
لرم چې  هعقید ... اوموین هنر په جګړه کې ىلو :»زه د سړييوای  په اړه یې ،للبنه  نبندګا  د خدای لاوسید کې

د خداى  يډاریږ او له مرګ څخه ىولک شي هنچې جګړه  ىسړ او هغه ىد ىکړ اپید پاره هلد جګړې  ىسړ خداى
ده او د جګړې په فطري استعداد چې په هر سړي کې   يپریښ ېی ورکړه ، ځکه چې د خداىىد له بندګانو څخه نه

   .«ىکړ ځواکمن پرې ىد نه ېی ځان ،هشت
کې دا ډول وحشي کړنې  ختاری تیمور ترسره کړي دي د نړۍ په ګوډ کړنې چې يکتویون ېوین او يڅښونک ووین هغه

نشي چې دا ډول ترهګریز اعمال  اپید ک همکې به داسې بل څو ختاری او د نړۍ په راتلونکي يکیږ نه تر سترګو
:»له ما يوای ېداس يثواب کار ښکار یواو د ل يآتلول په خپله د خپل وحشت په اړه چې ده ته رتیمو .يترسره کړ

  «شي. هن اپید دې او له ما څخه وروسته به زما په شان بل داسې څوکوړان
( ګفرن)ېفرانس له خپل لوري څخه د ېی او هم ىد ىاوسیدل سره یو ځاى رتیمو چې د فاسق عیسوي ېسلطانی د 

په   رتیمو د جنایاتو په باب لیکي: »زه فکر نه کوم چې نړۍ ته به د هدد ؤ، ىورپیژندل پاچا ته د خپل استازي په توګه
   «چې په راتلونکي کې هم، هیڅکله رانه شي. دشای شان بې رحمه انسان راغلى وي او

 

 ور بیان
 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

