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 دوستم عبدالرشید او تیمور ګوډ غني،  اشرف ولسمشر
 

 برخه  یمهدو برخې لومړۍ د
 

 شخصیت   متفاوت  ده  د  او  کړنې ترهګریزې  تیمور ګوډ  د
 

 په یوحنا  اسقف سلطانیې د اړه په کړنو نورو او )عقیدې( ګروهې عجیبه د هغه د وحشت، شخصیت، د تیمور ګوډ د
 تیمور نوم هغه  دي:»د لوستلو د برخې مهمې ځینې هغه  د چې دي لیکلي مالومات کچې یوې تر کې خاطرو خپلو
 لري...  زامن  دوه  یواځې  اوس  او  درلودل  زامن  ډیر  سړي  دغه  ...  لري  مانا   امیر  د  بېک  او  اوسپنه  نىیا   تیمور  دى  بېک
 دي.  شوي مړه امله له ناروغیو د یا  او شوي وژل کې جګړو په یې زامن ټول نور

 او شپه کیږي، ستړى نه څخه جګړو له کله هېڅ دى، غښتلى او زورور ډېر خو دى سړى ږیرى سپین تیمور ... 
  ټولو  په پورې ورځې نن تر دى شوى  څښتن واک د سړى دا چې څخه ورځې هغې له اوسیږي...  کې دښته  په ورځ

 . دى... بریالى کې جګړو
  ښځو،   زرو   شلو  د  وړاندې  پر  سترګو  د  ده   د  چېرې  که  کیږي، موندل نه  کې  نړۍ  په  سړى   رحمه  بې  څخه  سړي  دغه  له

 ټول ښار یوه د چې دي شوي  داسې ځله څو او کوي پرې نه اغیزه زره یوه شي، ووهل سرونه  ماشومانو او سړیو
 په کالو سلو د نه او کړى رحم ښځو په یې نه دي، وژلي پورې ماشوم رودونکي شیدې وروستني تر یې اوسیدونکي

   باندې. خلکو زړو
  پنځه   کې ورځ او شپه په  دى، دقیق ډېر کې کولو ترسره په احکامو د دین د اسالم د ظاهراً  بېک تیمور

  خو  وي... څښلي یې شراب چې لیدلى دى  نه کله هېڅ ما  نیسي، روژه کې میاشت په  روژې د کوي، ترسره لمنځونه
 . څښل... شراب پټه په یې به کله کله، چې دي مي اوریدلي

 دومره  باندې علم  په  فقې  اسالمي  د  او علم په  قرآن  د  او  پوهیږي  باندې  ژبو ترکي او  فارسۍ  عربۍ،  په  بېک  تیمور  ...
 کولى)؟!(.  شي نه مباحثه سره ده د عالم اسالمي یو هېڅ چې پوهیږي ښه

 ډګر جګړې د او اخلي سره ځانه له وسایل جګړېز نور او زغره شان په سربازانو نورو د کې جګړو په بېک تیمور
 بیا  خو دى، رسیدلى پولې تر مرګ  د  او شوى  ټپي سخت سخت ځله څو چې دا ډاریږي،  نه څخه مرګ  له درومي، ته
 کوي.«  ګډون کې جګړو په خپله په او وېریږي نه هم
 سرونو  د  پاچاهانو  او   حاکمانو  لویو  د  او  لري  نه  ارزښت  رتبه  او  مقام  دښمنانو  د  ده  دې  ته  »ده  توی:زیا   اسقف  مسحیي 
 یواځې ورکوي. فرمان چې اړه په غالم وړوکي یوه د لکه صادروي داسې فرمانونه کولو څیرې ګیډو او وهلو د

 پر بېک تیمور دى... عالم خپله په دى چې ځکه بولي محترم هغوى او دى قایل ارزښت په ته شاعرانو او عالمانو
 وکړي، خبرې لري نه اجازه څوک کې وخت په خوړلو د ډوډى د کیږي... ویده ځمکه پر او خوري ډوډى ځمکه
 . کړي... پیل خبرې سره چا  د خپله په تیمور چې دا مګر
  کې  ښار هغه په  او کوي پورته )بیرغ( رپی تور وکړي، امر تاالن لوټ او ټولوژنې د ښار  یوه د بېک تیمور چې کله
 پاکیږي.« څخه )نقشې( پاڼې له نړۍ د وي، شوى پورته رپی، تور بېک تیمور د چې

  ]د  انګوریه او ارمنستان د چې ښار هغه والړ ته روم بېک تیمور چې وایي:»کله ځي وړاندې یوحنا  اسقف مسیحۍ
 د یې اوسیدونکي ټول ښار هغه د ونیولو یې ښار چې نو کړ، محاصره ؤ، پروت  مینځ تر انکارا[ پالزمینه ترکیې

  ډک  باندې اچولو په خلکو  ژوندیو د یې څاګان ټول ښار د  او وغورځول ته څاګانو ځاى هغه 
                         کړل.«
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  هغه  په  که او وي محفوظ ناموس او ځان مال، هغوى د شي، تسلیم جګړې له بې یې خلک چې کې ښارونو هغه په 
 تیمور  د  قومندان  نیږدې  ده  د  او  سرتېری  هغه  واخلي مال  چا   د  یا   او  وکړي  تیرى  باندې  ښځه  یوه  په  عسکر  یو  کې  ښار
 . کیږي... وژل امر په بېک

 تیمور دي، اخیستل ګټه هغه د څخه باروتو د شي سړى ځواکمن نړۍ د تیمور چې دي، شوي سبب دې د چې څه یو
 . ... دى پوه راز په جوړولو د باروتو د بېک

  د  او اوسیدونکى شام د ]چې شامي الدین نظام عالم لوى یو مسلمانانو د کې پخوا مسجد د عمر حضرت د  دمشق د ...
 له تواُضع او عاجزى ډېرې په دی[ لیکوال )ظفرنامې( د تیمور د او ځاى یو ورسره کې جګړو په ؤ ملګرى تیمور
 ته ویل:»که ویې او کړې چیغې تیمور مګر واخلي، الس دې څخه وژلو له خلکو د چې وکړه هیله څخه بېک تیمور
 چې ووژل، اوسیدونکي دمشق د یې ډېر دومره او ؤ« ایستلى پوستکى ژوندوني په مې به څخه تا  له نو واى نه عالم
 زربفتو د جواهراتو، زرو، سپینو او سرو په او شول نه پاتې څوک نور څخه شاعرانو او پوهانو صنعتګرو، له بې
 ولیږل. ته ماوراءالنهر هیواد خپل څخه دمشق له اوښان (۱۰،۰۰۰) زره لس بار باندې فرشونو يقیمت او رختونه پر

 قرآن]سورتونه د ترڅو کړه جوړه غونډه لویه یوه علماوو اسالمي د کې دمشق   په سړي رحمه بې او خونخور همدغه
 وکړي.«  خبرې اړه په  ورکولو[ تغیر ته ځای بل څخه ځای یو له آیتونه او

 کې برخه هره په نړۍ د لري ایمان باندې دین خپل په چې دى سړى داسې بېک تیمور چې... زیاتوي اسقف مسحي
 بل څخه ځاى یو له ټوټې لرګیو د هغې د چې لري مسجد یو او کوي لمونځ وخته پنځه کې ورځ او شپه په وي چې

 ترسره کې په  لمونځ او کوي  وځاىی  سره ټوټې مسجد د کیږي، تم چې کې ځاى هر په  او وړي سره ځانه له ته ځاى
 څخه ګناه له قوم د لوط د خو دى نه دریځی سخت اړه په ښځو کارو بد او څښلو شرابو د بېک... تیمور . کوي...

  هغو  د ؤ، بوخت جوړولو په ښار )ِکش( د تیمور چې مهال هغه کیږي. وژل مرتکبین لواطت د او کوي کرکه ډېره
 وو. ځنډولي میاشتې دوه یې کارونه جوړونې د ښار د  چې کړل غوڅ ونهسر یې څخه )انجینرانو( تنو دوه

  به  سرونه  او  پریوتل به کې  خاورو په  ورسیدل ته ده چې به کله  نو ورتلل، ته  لیدلو تیمور د چې مشران بهرني ځینې
 یواځې ې:ی ویل او کوله کرکه څخه عمل دغې له دوى د بېک تیمور خو وکړه( یې به )سجده کېښودل ځمکه پر یې

 کیږي. نه سجده ته چا  بل څخه خداى له غیر او کیږي سجده ته خداى
 .«  وکړي... ډډه دې څخه کولو سجدې له چې پوهوي هغه ورځي  ته بېک تیمور څوک چې وروسته هغې له
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