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 دوستم عبدالرشید او تیمور غني،ګوډ اشرف ولسمشر
 
 برخه  څلورمه

 
 جوړول )مېنارونه( څلي سرونو له خلکو د کړنې: ترهګریزې تیمور ګوډ د

 
 څلي:  سرونو د
 

  دی  موجود اختالف کې فتواګانو په ده د پوهیږي، باندې مسایلو فقهي اسالمي په وایي چې ډول څه لکه تیمور ګوډ
  هغوی  یې لومړی وو مسلمانانو مذهبه شیعه چې خلک سبزوار)شینډنډ( د چې داسې لري توپیر یې کړنې او خبرې

  حسام شیخ مشر، ګانو شیعه  همدغو د یې بیا  او باله جهاد هللا سبیل فى یې وژل  هغوى د او بلل کفار حربي او مرتدان
 دى. بللى پیرو )ص(پیغمبر د او موحد یو سبزواري الدین

  وایي: باب دې په نوموړی څرګندیږي څخه یادونو خپلو له ده د دریځ اړخیز دوه تیمور د اړه په خلکو د شینډنډ د 
 چې کله  نو ووژلې... خپله په یې کورنۍ ټولې پلېخ  شي ووژل چې هغې له  مخکې زوى، ده  د او امیر سبزوار د »
  او  کړې نارې جارچیانو زما  نو  دى،  حتمي سقوط ښار  د چې شوم پوه  شول، ووژل  یې زوى ځوان او امیر سبزوار د

 ته )میرمسجد( او کور واري سبزه الدین حسام شیخ د شي پاتې ژوندى غواړي چې څوک »هر وویل: یې ته خلکو
                                                       کړ.« اعالن ځاى پناه یرمسجدم د ما  شي، والړ دې

 الدین حسام شیخ د مې ولې چې نیسى مه  ګوته  ته ما لولى، احوال تېر زما  چې کسانو!  هغو  اې تیمورزیاتوي:»...
 په  جارچیانو  د  وکړه  حمله  همک  پر )ص(پیغمبر  چې  کله  کړ،  اعالن  ځاى  پناه  د  دى  مذهبه  شیعه  یو  چې  کور  سبزواري

 پناه ته  کور کعبې د  یا  او کور ابوسُفیان د چې څوک هر او دى ځاى پناه د  کور ابوسُفیان )د کړې نارې یې واسطه
 الدین حسام شیخ کولو، یې عبادت بتانو د  او ؤ  دښمن لوى پیغمبر د ابوسُفیان چې دې له سره کیږي(، وژل نه یوسي

 په یې )ص(پیغمبر  زموږ او کولو عبادت خداى یوه د ده چې ځکه درلود والى ښه ډېر څخه ابوسُفیان د سبزواري
                                                                               ؤ.« منلى پیغمبرۍ
 خپلو څو تر وکړه غوښتنه څخه تیمور له سبزواري الدین حسام شیخ ونیو، ښار شینډنډ د تیمور چې هغې له وروسته
  تیمور  خو بیایي، نه  دې غالمى په  او  نیسي نه اسارت په  دې نجونې او  هلکان ښځې، خلکو  د چې ووایي ته  عسکرو

  په  نو ) دى  کړى  مقاومت خلکو سبزوار د چې کهځ   کولى  شم  نه کار دا  وویل:»  کې ځواب په  غوښتنې دغې د  شیخ د
 بوتلل او شي ونیول باید ښځې دوى د سم سره د)نصوصو( ایاتونو د قرآن د او دي کفار حربي دوى بنسټ( دې

                                                                                         شي.«
  د  وایي:» باب  په کړنو  وحشي خپلو د  وړاندې پر اوسیدونکو د ښار د او  جګړې مړۍلو  د ښار وار سبزه د تیمور 

  د  سبزوار د  وویل:  مې ته  عسکرو خپلو نو  ونیولو ښار وار  سبز د ما  چې کله  دي، مرتدان اوسیدونکي  ټول وار سبزه
 ایمان دې  په  او یم  مجاهد هللا  سبیل فى او  یم مسلمان زه چې ځکه )اخلم( پیرم کې  بدل په دینار وهی د  سرونه لس خلکو

  زما  عسکرو وروسته شي، ووژل باید شي، مرتد چې څوک  هغه  هر سم،  سره شریعت  پاک د  دین اسالم د چې لرم
 ترالسه دینار زره لس پنځه عسکرو  او وو راوړي سرونه زره پنځوس او سل یو (۰،۰۰۰۱٥) ته لرونکو حساب
 شي پوه خداى کعبې د څو تر شي جوړ قبله په مخ څلی یو دې څخه سرونو دغو له چې وکړ امر مې ییا  وو، کړي
 څنګلو  تر  څخه  ګوتو   له  الس  د   سړي ]د  ذراع  دېرشو،  د  څلی  چې  کله  وړم]!![  مینځه  له  مرتدان  لپاره  رضاء  د  ده  د  چې

  کال  ښار د سبزوار د چې وکړ مې امر شو جوړ اندازه په والي لوړ د اندازه.[ په ګز یو د تقریباً  اوږدوالى، پورې
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  ته  ښار نوموړي بیرته وروسته  ورځ یوه خو ورکړ،  حرکت وتلو د څخه ښار د  مې ته لښکر او کړي وارنه )حصار(
 وګوري  دوى  چې  کله  او  وي  شوي  پټ  کې  ځایونو  پټو  خپلو  په  به  خلک  شمیر  یو  سبزوار  د  چې  پوهیدم  زه  راوګرځیدم،

 ناڅاپي په  ته ښار چې زه وه سمه وړاندوینه زما  چې راووځي به څخه ځایونو پټو خپلو له دي تللي لښکرې زما  چې
 هرات  د  کې  ،ه(۶۱۹)  کال  په  چنګېز عمل  ناځوانه  ډول  دا] ووژل.«  مې  ټول  او  کړل  غافلګیر  مې  هغوى  راغلم،  توګه

    ؤ.[ کړی سره تر هم سره خلکو له
  شپه  »هغه  یادوي: داسې کړنې( )تروریستي جنایات  خپل تیمور اړه په بربادیو او تباهیو د  جګړې دویمې د سبزوار د

 یې خوستوال خوري، غوښې انسانانو او ژویو  شویو وژل د چې دى حیوان ورته ته سپيکفتارانو] د پورې سهار تر
 سهار او خوړلې غوښې انسانانو شویو وژل د یې کې ښار په سبزوار د چې کیدل اوریدل اوازونه بولي.[ سپیوکوږ د

 روان لپاره خوړلو د غوښو د  مړیو د لور پر ښار د چې شول ولیدل مرغان( )کجیر کې آسمان په وختي
                                                                     وو.«
 د لپاره نورو د باندې، ښار په سبزوار د غلبه زما  غوښتل ا م بیانوی:» ډول دې په موخې کړنو وحشي خپلو د تیمور
 خلکو د ښار هغه د او امیر د سبزوار د نو ودریږي وړاندې پر زما چې څوک هر چې شي پوه او شي درس عبرت

 ژوندي چې اوسیدونکي هغه ښار سبزوار د وکړ: امر مې وروسته ورځ یوه چې وو هغه شي، اخته به برخلیک پر
 څخه ښار د  دې  سرونه  شمیر یو او کړي]![  غوڅ څخه تنو له  دوى د دې سرونه  خپلوانو شویو  وژل پلوخ  د دي پاتې

 جوړ ځلي دوه څخه سرونو له غوښتل ما  شي، یوړل ته خوا لویدیځ ښار د دې نور او یوسي ته لوري ختیځ باندې د
 څراغونه سره پر څلیو هغو  د الخو شپې د  او وي شان په ونې یوې  د  )ګز( د والى لوړ یوه  هر هغوى د چې کړم

 سرونه (۹۰،۰۰۰) زره نوي چې ویل ویې راته کړل، راټول یې سرونه خلکو شویو وژل د چې کله کړم، روښانه
 دي.«  شوي راټول

 حمله لویه  لخوا  تیمور  د  باندې  ښار  پر  بغداد  د  څخه  محاصرې  ورځو  څلویښتو  د  وروسته  کې  ،ه(٨۰٣)  کال  په  شان  دا
  کې  ښار په  چې څوک هر ویل: ویې کړ صادر فرمان وحشیانه وژنې عام د خلکو د  بغداد د مورتی چې شوه ترسره

 ووژنئ. ټول واړه او زاړه سړي، ښځې، وي پاتې
  کسانو  نږدې له تیمور ګوډ د شاه عرب یې پالر او ؤ  لیکونکى پیښو  د تیمور د او معاصر تیمور د چې شاه عرب ابن

 لیکلى ډول دې په کې تیمور( اخبار فی المقدور )عجایب تاریخ خپل په یې بربریت او وحشت بغداد د کیده، بلل څخه
                                               وویل: تیمور دى،
  راوړي،   سر  یو   خلکو  د   بغداد  د   دې   سر  پر  تنو   دوو  د  وي  شوي  شمیرل  کې  عسکرو   او   لښکرو  په  چې  څوک  هغه  »هر

 شویو وژل د سیند دجلې د چې شول، راوړل او کړل غوڅ څخه خلکو له بغداد د یې نهسرو یو یو، او ډله ډله، نو
 د وغورځولې، ډګرونو په یې تنې مړیو د او شول ووژل کسان (۹۰،۰۰۰) زره نوي شو، ډک څخه وینو له انسانانو
  شام د ورغلي وو نه الس  په سرونه  خلکو د  بغداد د چې ته عسکرو هغو  کړل، جوړ څلي یې څخه سرونو له هغوى 

 څخه سزا او مسؤلیت له عسکرو چې پاره له دې )د وو شوي ساتل کې لښکرو په سره دوى له چې اسیران نور او
 سړیو د چې نورو ځینو کړل، غوڅ یې سرونه اسیرانو د وي، رسولي سرته یې دندې خپلې او وي ژغورلي ځانونه
  هم  څخه سرونو له ښځو د چې کسان هغه کړل، پرې هسرون یې څخه ښځو  د بغداد د کړي،  ترالسه وو نه یې سرونه

 او وژل پټه په یې به هغوى غولول، یې به ملګري خپل نو وو( کې خطر په یې سرونه خپل وو)او شوي برخې بې
 ځانونه کې دریاب په دجلې د خلکو ډیرو کولو... نه یې توپیر دښمن او دوست د غوڅول، ترې یې به سرونه

                                                                                                                وغوځول....«
  د  ي کله چې وایي کړي، راټول  سرونه زره اویا  چې وو  ویلي ته  کسانو خپلو کې ښار په اصفهان د تیمور  ډول دا

  به  بیا  کلول، څخه ویښتانو له یې، سرونه  ښځو د نو ورتلل، نه  الس په سرونه  سړیو د او کړل خالص سرونه سړیو
 ورسپارل. یې به ته کسانو  مسؤلو او کړل غوڅ ترې یې

 

 بیا نور
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