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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۳۱/۰۲/۲۰۲۰                آڅړ انور محمد
   

  

 دوست عبدالرشید او تیمور ګوډ غني،  اشرف ولسمشر
 

 برخه  یمهدر
 

  کړنې: ترهګریزې تیمور ګوډ د
 

 موسیقي او آوازونه ډارونکي جګړې د شکنجې ، وژنې
 

 شکنجې:  او وژنې
 

 تیموریانو کې ارمنستان په  چې هغې له وروسته چې دي، وژنې ارمنیانو د ډول یو  څخه ډولونو له  وژنو د  تیمور د
  کال  له دې سړي اوسیدونکي ټول کال د چې وکړ امر ته عسکرو خپلو تیمور نو ونیوله، کال وان( اوسنى د)توسپ=

 چې وغورځول الندې څخه کال له یې خلک دومره او شو عملي فوراً  حکم تیمور د چې شي. وغورځول ېالند څخه
 مړه به نه نو غورځول الندې یې به څوک چې هغې تر شول، راپورته نږدې ته سر دیوالونو د کال د مړي خلکو د

  او  وخوړل  پشې او سپي لومړى وانسانان چې راغله قحطي داسې  کې سیمه هغه   په هغې له وروسته  چې وایي کیدل...
 . وخوړل... سره کې مینځونو خپلو په بل تر یو خلکو بیا 
 سترګو  خپلو  د  کې  دیګ  مسین  لوى  یو  په  یې  )عاد(  حاکم  دسلطانیې  دي،  وژل  حاکم  د  سلطانیې  د  وژل  ډول  یو  تیمور  د

 ووژلو. یې بڼه دې په او کړ پوخ ژوندى وړاندې پر
 د لخوا کسانو زرو څلورو د کال د)سیواس( چې وو، غورځول ژوندي ته اګانوڅ  ژورو وژل ډول بل یو تیمور د

  تسلیمدو   له  وروسته  چې  وکړ  یې  قسم  او  وکړه  وعده  سره  اوسیدونکو  کال  د  تیمور  کیدله،  ساتل  مشرۍ  په  نومي  مصطفى
 خوړلى قسم ورتیم چې دا ونیول، یې تنه زره څلور هغه ونیوه ښار چې یې کله خو تویوي، نه وینې دوى د به څخه

  ژوندي   وې  شوي  امرکندل  په   تیمور  د   چې  کې  کندو  ژورو  په  یې  کسان  ټول  هغه   نو  وي،  تویه  نه   به  وینې  دوى  د  چې  ؤ
 . کړل... ښخ الندې ترخاورو یې ژوندي او شول وغورځول

  د  تیمور چې داسې کړ، مړ باندې تنده او لوږه په زوی( حسن ملک د الدین غیاث )ملک پاچا  له هرات د  تیمور ګوډ
  لوړه)قسم(  چې وکړه غوښتنه څخه تیمور له پاچا  هرات  د څخه مودې څه  له وروسته او ؤ کړى محاصره ښار هرات
 نو شو تسلیم الدین غیاث ملک چې دا وژني[ نه کړي،]ویې نه تویې وینې ده د څخه تسلیمدو له وروسته چې وکړي
 تنده او لوږه په یې هغه وي تویه نه به وینې ملک د وه، کړي لوړه چې تیمور کړ... بندي کې سمرقند په هغه تیمور
 . کړ... مړ باندې
 تر وو، رسیدلي پولې تر مرګ د څخه لوږې له خلک ښار د و، کړى محاصره ښار اصفهان د تیمور چې وخت هغه
 جنایت  ىلو  ددې  خپله  په  تیمور چې  وو،  خوړلي  ګډون  په  سپیو  د  حیوانات  نور  او  څاروي ټول  یې کې  ښار  په  چې  دې
 خر )قاِطر(، کچر آس، یو کې ښار ټول په ورننوتل ته ښار اصفهان د عسکر زما چې بیانوي:»کله توګه دې په حال

 وو.« خوړلي امله له  لوږې د ټول اوسیدونکو اصفهان د  شوي، پاتې وو نه سپى یو او
 )میرات( د یې کې جګړو په نده د وو، سوځول نيوژوند په کې اور په ډول بل یو څخه ډولونو له وژنو د تیمور د

 نو نه که شي تسلیم ښهخو په چې وویل یې ته االشر( کوټوال، مشر) کال هغې د او وه کړي محاصره کال یوه نوم په
 شي.  وسوځول کې اور په به ژوندوني په کړي، تسلیم یې زور په چې هغې له وروسته

 وکړي؟  څه به ته شم نه تسلیم زه چېرې که ... وویل: کې ځواب په زموږ االشر چې تیموروایي 
 سواند د قفس هغه چې وکړم به امر کړم، ایسار کې قفس په اوسپنې د زه به تا  ونیسم کال زه چې کله ویل: تیمور ــ

 وسوزوم.  ژوندى به تا  او کړي بل درپسې اور به بیا  کیږدي باندې دلۍ لویه یوه پر لرګیو
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 چې څو تر شو، وسوځول باید څخه مرګ له وروسته هندوان موږ ګرګین! امیر اې ویل: ویې شو خندا په االشر ــ
 ده.   ډېره لوړه نورو پر  درجه  هغې د شي وسوځول  ژوندى چې څوک او والړشي ته  جنت[ هندوانو  نیروانا]د روح زموږ 

 د لویه یوه یې وړاندې پر زما  شو، واچول کې سقف په اوسپنې د  او شو ونیول ژوندى االشر کله چې وایي تیمور
 وویل: ومې ؤ، ګټور پاره له تیزولو د  اور د لرګیو د  چې راورسید باد توند یو مهال هغه په کړه... جوړه دلۍ لرګیو

 شو پیل څخه برخې الندې د لرګیو د اور کړى بل ورپسې اور او کیږدئ باندې سر پر دلى د لرګیو د قفس اوسپنې د
 سره زور په باد د وریځ توره شول، غوږ تر مې آوازونه بریښنا آسماني د شي لوى اور چې هغې له ېمخک خو

 په باران یګړند او زورور یو وسوزوي، االشر چې ورسیږي ته ځاى هغه اور چې هغې له مخکې شوه، رانږدې
 ویل:  ومې ودرید، باران چې کله وم،  شوى   ډوب چې  کې  اوبو په لکه  شوم خیشت  او  لوند داسې چې وکړ پیل اوریدلو

 له ژغورلو د االشر د خداى چې ځکه راوباسئ، څخه قفس له هغه او کړئ راکوز سره له اور مړه د قفس االشر د
  بندي   هغه  ویل:  ومې  وم،  تللى  به  خالف پر  ارادې  د  خداى  د  وى،  سوځولى  ما   هغه  هم  بیا   که  نو  ؤ،  رالیږلى  باران  پاره

 کوټوال االشر د باران هغه خداى او رارسیدلى ندى ال  موسم برسات د هندوستان د چې وم خبر هم دې په او کړى...
 او عجیبو ډېرو د لورې، له تعالَی هللا د چې تیمور سوځیږي.  ونه  هغه څو تر ؤ کړى نازل موخه په وژلو د اور د
 د څخه جملې هغې له ېچ  شو( نه الر په کړی الرې بې خدای )هغه  هم بیا  خو دی، شوی  مخ سره  پېښو رانوونکویح 
 وه.  پېښه کوټوال االشر د
 

  : موسیقي  او آوازونه ډارونکي جګړې د
 

 جګړه  په  هنر  لوى  سړي  د  زه  وایي:»  کوي،  قضاوت  داسې  اړه  په  کسانو  غوښتونکو  سوله  او  مارو  جګړه  د  تیمور  ګوډ
 له او کولى شي نه جګړه چې سړى هغه او دى کړى پیدا پاره له جګړې د سړى خداى چې لرم عقیده او وینم... کې

 فطري پر جګړې د او ده پریښي یې ورکړه خداى د چې ځکه دى، نه څخه بندګانو له خداى د ډاریږي، څخه مرګ
 کړى.« ځواکمن دى نه ځان شته کې سړي هر په چې باندې، استعداد

 غوندې ځناورو داړونکو د شان په ده د او اوسیږي کې ټولنه انساني او سوله په چې خلک هغه تیمور چې لیدل ومو
           بولي. نه ګان بنده خداى د څښي نه وینې انسانانو د او تویوي نه وینې

 خوندور څخه آوازونو ضرره بې او خوږو له موسیقۍ د ته تیمور اوازونه، بوږنوونکي زړه او ویرونکي جګړې د
 دى. کړى تیږه سره  کولو په ګناهونو ډېرو د زړه تیمور د تعاَلى خداى ښکاري،
 لوړو له ښار د چې شوی تېر ؤ نه وخت ډېر او والړ ته ښار هرات د رخ شاه »... وایي: اړوند دې په نوموړی
 غوږ چې مې کله دي اچولي اورونه ته کورونو ښار د عسکرو زما  چې شوم وهپ زه شول، پورته لوګي څخه ځایونو

  مې  غږونه ړنګیدلو  د دیوالونو  د او ژړاګانې ماشومانو د ، زارۍ او  زګیروي ښځو د سورې، نارې جنګیالیو د  ونیو
                                                            اخیستلو. ترې مې خوند  نو شول غوږ تر

  په  نغمې، جګړې د لکه لګیږي نه خوندوره دومره باندې غوږونو په زما  نغمه  یوه هېڅ موسیقى د زیاتوي: تیمور
 ده.[ اله ډول یو موسیقى ]د قانون او عود چنګ، د هم کله هېڅ مې دلیل همدې

 د کړي، غوره ندهد جګړې د چې ځاى پر دې د خلک ډول څه چې یم حیران زه اخیستى. دى نه خوند څخه نغمو له 
 کوي.« غوره دندې سراجي د یا  او  نساجى دهقانى،

 وګوري، منظره جګړې د ځل یو او وي جګړن چې  څوک هغه کوم، فکر »زه چې وایي سره حیرانۍ په تیمور ګوډ
  د  به کله  هېڅ واوري غږونه پښو د آسونو د ،کچکاچ  وسلو)تورو( د ژړاوې، یرغملو او  ښځو د نارې، سرتیرو د

 نړۍ په چې ځکه څخه، جګړې له لکه شي خیستلى وانه خوند دومره به څخه )غمزو( اشارو له ساقي د او ىموسیق
 کیږي. السه تر کې ډګر په جګړې د چې دي هغه پاره له سړي د خوندونه لوى لوى، او بهترین کې

 

 نور بیا
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