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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمد انور آڅړ

۲۰۲۰/۰۲/۱۷

ولسمشر اشرف غني،ګوډ تیمور او عبدالرشید دوستم
شپږمه برخه
د ګوډ تیمور ترهګریزې کړنې :تیمور او د قرآن تحریف
تیمور او د قرآن تحریف:
ګوډ تیمور د دې له پاره چې مسلمانان وغولوي خپلې ټولې کړنې (چې د قرآن پر خالف وې) د قرآن سره سم
ور)
اعمال بلل ،تر دې چې خپل نوم یې هم په غلط ډول د قرآن عظیم د ٦۷سورت ( )۱۶آیت د وروستنۍ جملې(تَ ُم ُ
سره چې د لړځولو مانا لري مشابه بولي ،تر څو نورو ته وښیي چې د ده نوم هم له قرآن څخه اخیستل شوی دى،
نوموړي د خپل نوم په تړاؤ دا ډول څرګندونې کړي دي «:زما پالر خوب لیدلى ؤ او خپل خوب یې د مسجد امام ته
بیان کړ ،امام ورته وویل :ستا د خوب تعبیر دا دى چې ،ستا به یو زوى وشي ...او هغه ،تیمور ونوموه چې تیمور د
اوسپنې مانا لري».
تیمور زیاتوي ...« :کله چې زه وزیږیدم پالر مې د مسجد امام ،زیدالدین ته ورغلو تر څو زما د نوم په اړه مشوره
وکړي  ...د مسجد امام په هغه مهال د قرآن د الملک سورت په تالوت باندې بوخت ؤ ...نو ځکه شیخ زیدالدین د
تیمور نوم زما له پاره غوره کړ.
تیمور د یاد شوي سورت  ۱۶آیت شریف د خپلې خوښې او خپلې ګټې په موخه په الندې ډول اړولى دى:
(ایـا نه ویـریـږې چې خداى آسمانـونـه او ځمکه ستا تر پښو النـدې کړي او په لړځولو یې راولي)
د نوموړي آیت شریف اصلي او سمه ژباړه او مطلب په دې ډول دى:
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ژباړه«:هغه ذات چې ستاسو له پاره یې ځمکه ایل کړي ده د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خداى روزي خورئ د
هماغه حضور ته ستاسو په دوهم ځل ژوندي کیدو سره ورتګ دى ،ایا تاسې له دې څخه بې غمه یاست ،هغه ذات
چې په آسمان کې دى تاسې په ځمکه کې ښخ کړي او دغه ځمکه
په ناڅاپي ډول ولړځیږي».
تیمور خپله اسالمي پوهه او پرهیزګاري ،په دې ډول بیانوي ...« :ما هېڅ کله شراب نه دي څښلي ،قمار مې
نه دى وهلى او ټول عمر مې د روحانیونو طبقې ته درناوى کړى دى او یو شمیر عالمان او روحانیون به تل زما
فتوى مرجع
سره یو ځاى وو ،په مذهبي چارو کې به مې له دوى سره مشورې کولې ،سره له دې چې زه په خپله د
َ
یم ،کولى شم چې د شرع احکام په خپل وخت او خپل ځاى کې ترسره او وکاروم ،کوم وخت چې د مشاورې غونډه
د پوهانو او روحانیونو پر وړاندې جوړیدله نو کله به چې اړتیا پېښه شوه ،تر څو د قرآن په کوم آیت
باندې استناد وکړي ،هغه آیت به ما لوستلو ،زما تسلط پر قرآن باندې د یو شمیر عالمانو څخه ډېر دى ،ځکه چې
ټول قرآن مې حفظ کړى دى او د قرآن د آیت د نزول په (شان) باندې پوهیږم.
وروسته له هغې چې تیمور د دمشق ښار ونیولو او له خاورو سره یې برابر کړ ،نو بیا په دې فکر کې شو چې ځان
د لویو خلفاوو مقام ته چې قرآن یې راټول کړى ؤ ورسوي ،نو په دې بنسټ یې له اسالمي ملکونو څخه اسالمي
پوهان راوغوښتل تر څو په قرآن کې السوهنه وکړي ،د ده په ژبه (د قرآن په مضامینو کې تسلسل راولي) او د
اسالمي هیوادونو علماوو ته ښکاره کړي چې دى یو پرهېزګار مسلمان دى ،د اسالمي پوهانو له مشورو او فتوا څخه

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کوم کار نه تر سره کوي ،هغه وو چې د اسالمي ملکونو څخه یو شمېر پوهان د تیمور د ویرې له امله رانه غلل او
راغلیو پوهانو د تیمور د غوښتنې په اړه وویل( :په قرآن کې هر ډول ترتیب او تنظیم یوازې د پیغمبر(ص)
کار دى ». ...
تیمور چې ځان صاحب القرآن بولي او وایي چې د قرآن هر یو سورت له اخر آیت څخه تر لومړي آیت پورې ،پرته
له کوم مشکل څخه لوستلى شي او د قرآن پر احکامو ټینګ والړ دى ،عمل پرې کوي او لوی درناوی ورته لري،
خو دغه صاحب القرآن! کله چې د ایران د اصفهان په ښار کې ،په کال (،۷٨۰ه) کې د هللا تعالى کالم ورته ور
وړاندې کړى شو او په قرآن یې قسم ورکړ ،چې د خلکو (مسلمانانو) له ټول وژنو څخه الس واخلي ،نوموړي د قرآن
کریم هېڅ درناوی ونه کړ او هېڅ ډول اهمیت یې ورنه کړ ،خو کله چې د ده د خپلو کسانو لخوا ورته وویل شول :که
چېرې نورې ورانۍ او وژنې ترسره کړي غنیمتونه الس ته نه راځي ،له هغې وروسته تیمور د مالونو د ترالسه کولو
له پاره د خلکو وژنې ودرولې ،خو د قرآن په خاطر یې له عامه وژنو څخه الس وانه خیست ،په دې باب په
خپله تیمور وایي « :ومې لیدل چې د اصفهان ښار ،یو شمیر اوسیدونکي ،چې یو سپین ږیرى سړى یې وړاندې روان
ؤ زما پر لور را درومي او د هغه سپینږي سړي په الس کې د قرآن کتاب ؤ ،هغه روحاني سړى چې ما
ته رانږدې شو ویې ویل :اې امیره! ته یو مسلمان یې او تا ته په دې قرآن قسم درکوم چې د اصفهان د پاتې خلکو له
ټول وژنې څخه تېر شه.
ــ [تیمور] ،ما ورته وویل :د اصفهان خلکو مقاومت وکړ او د سزا وړ دي باید ټول ووژل شي ،له هغې ورځې چې
د ښار محاصره پیل شوي ده تر اوسه پورې زما په زرګونو عسکر یې وژلي دي ،نو زه نه شم کولى چې د
خپلو عسکرو له وینو څخه تېر شم ،هغه سپینږى په ژړا شو ویې ویل :اې امیره! د دې ښار اوسیدونکي له لوږې څخه
د ځنکدن سلګۍ وهي په دې وږیو خلکو رحم وکړه!!.
ــ تیمور ،ومې ویل :دغو خلکو کولى شول هغه وخت چې زه دلته راغلم د ښار
دروازې یې پرانیستي واى او تسلیم شوي واى نو په هغه سورت کې به مې د اصفهان پر اوسیدونکو باندې
رحم کړى ؤ.
تیمور ادامه ورکوي وایي«:زما کسانو راته وویل :که د کورونو ورانولو ته دوام ورکړو هر څه تر خاورو
الندې کیږي او د عسکرو له پاره د جګړې غنیمت نه پاتې کیږي ،که چېرې د اصفهان خلکو ته امان ورکړل شي نو
جنګي غنایم به زموږ د عسکرو الس ته ورشي  ،هغه وو چې ما ومنله چې د پاتې کسانو له وژلو څخه تېر شم ...دا
مې هم وویل چې د ښار د خلکو ښځې دې د افسرانو او سربازانو په منځ
کې وویشل شي».
تیمور وایي « :افسرانو او عسکرو ته اجازه ورکړی شوه چې له هغو ښځو څخه چې په غنیمت ورکړل شوي دي،
جنسي ګټه واخلي او د اصفهان څخه د وتلو پر وخت کولى شي هغه خرڅې کړي او یا یې وشړي ځکه چې موږ نه
شول کولى ښځې له ځانونو سره یوسو».
دا شان هغه مهال چې د تیمور زوى شېخ عمر یې د ایران د (بویر) په سیمه کې ووژلو ،نو تیمور د بویر ټول خلک
ووژل خپله پریکړه یې د بویر د خلکو د وژلو په اړه د خداى فیصله وبلله ،تیمور د بویر د ترورستي جګړې د کړنو
په تړاو وایي ...« :د کوترې په وسیله خبر راورسید چې ،شیخ عمر ،زما زوى یې په فارس کې وژلى دى او زه د
خپل زوى د مرګ د خبر په اوریدلو باندې غمجن نه شوم ،کله چې بویر ته ورسیدم... ،
د زردشتیانو د اورتون خادم وویل :اې امیره! د څه له پاره د دې هیواد (بویر) اوسیدونکو ته سزا ورکوې؟
ــ تیمور وویل :د دې له پاره چې زما زوى شیخ عمر یې وژلى دى.
ــ د زردشتیانو د اورتون خادم وویل :اې امیره که فرض کړو ،چې ستا زوى یې وژلى وي ته باید قاتل قصاص کړې
نه دا چې د بویر ټول اوسیدونکي ووژنې.
ــ تیمور :اى سپینږیریه! که چېرې تا پوهه (سواد) درلودلى او عالم واى ،ما به ته پوهولی واى چې ولې خداى د آدم
ټول زامن له جنت څخه وایستل او مجازات یې کړل؟ ،ځکه چې د دوى نیکه ،آدم په جنت کې د ګناه مرتکب شوى ؤ،
که چیرې زموږ نیکه په جنت کې ګناه نه واى کړی نو نن به زموږ د اوسیدلو ځاى جنت ؤ نه دا خاورینه نړۍ ،موږ
ټول د آدم زامن د دې په وجه له جنت څخه شړل شوي یو چې زموږ نیکه په جنت کې ګناه وکړ او خداى موږ په دې
محکوم کړو چې په ځمکه کې واوسیږو ...نو په دې وجه د بویر ځینو خلکو زما زوى وژلى دى دوى ټول زما په
نظر ګناهکاران دي.
که چیرې خداى هم قضاوت کړى واى ،نو د بویر ټول اوسیدونکي به یې د مجازاتو وړ بللي واى!!؟.
ګوډ تیمور د بویر د خلکو د ټول وژنې پریکړه د خدای پریکړه او قضاوت بولي او د زردشتیانو مشر ته د آدم (ع)
کېسه د بېلګې په توګه وایي  ،چې په قرآن او نورو آسماني کتابونو کې یې ذکر شوی دی ،تیمورد بویر د خلکو ټول
وژنه او د آدم (ع) ایستل له جنت څخه په هیڅ صورت د پرتلې وړ نه دي ،یوازې دومره کار یې کړی دی چې
د زردشتیانو مشر ته یې د اسالم سپېڅلی دین په غلطه توګه ورپېژندلی دی . ...

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ګوډ تیمور د هللا (ج) پر تقدیر باندې عقیده نه درلودله او د خپل غرور او کبر له امله یې د انسان هر څه د هغه پر
عزم او کوښښ پورې تړلي بللي ،نوموړی د قضاء او قدر په باب وایي « :زه د بشر برخلیک (تقدیر) د هغه پر عزم
پورې تړلى بولم او عقیده لرم چې که خداى نه واى غوښتي چې د انسان اختیار په خپله ده ته په الس ورکړي ،هغه
به یې عاقل نه واى پیدا کړى نو ځکه د نړۍ خالق انسان ته عقل ورکړ چې هغه وکړاى شي د خپلې راتلونکي واک
په خپل الس کې ولري ،که چېرې د دعا په کولو څوک پر دښمن باندې بریالى کیدلى شواى نو پیغمبر (ص) به
د ا ُحد او د خېبر په جګړو کې ګډون نه واى کړى او مسجد ته به د دعا له پاره تللى ؤ ،برى د جګړې له الرې باید
تر سره شي نه د دعا په وسیله».
د اسالم په مقدس دین کې د قضاء او قدر موضوع خورا پېچلي موضوع ده خو دومره ویلی شو چې انسان
په ډیرو چارو کې خپلواک او په ډیرو نورو کې قضاء ته تسلیم دى .په قرآن کریم کې د انسانانو بې وسي او کمزوري
او له هللا تعالَی څخه په سخت حالت کې د مرستې د غوښتنې په تړاؤ الندې آیت شریف او په نورو آیتونو کې راغلي
دي:
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ژباړه :ای محمده(ص)! «له دوی څخه پوښتنه وکړه ،د بېدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه
ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې(د کړاؤ په وخت کې) په زاریو او په پټه ،پټه دعاوې غواړئ؟ چا ته وایې
چې که تا له دې بال څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي اوسو؟
ووایه ،هللا تاسې ته له هغې او له بل هر کړاؤ څخه نجات درکوي ،بیا تاسې نور له هغه سره شریکان ګڼئ( ».سورت،
انعام)۶۴ ،۶۳ :
تعالی د انسان د واک او اختیار او خپل برخلیک د ټاکلو په باب او د انسانانو دکمزوریو په اړه وایي:
دا شان هللا
َ
َ
َ
َ
أ
ُ
لَهُ ُمعَ ِقِّبَاتٌ ِ ِّمن بَی ِأن یَ َد أی ِه َو أ
مِن َخل ِف ِه َیحأ فَظونَهُ م أِن أ أم ِر َّ ِ
ّللا
ّللا َال یُغَیِ ُِّر َما بِقَ أو ٍم َحتَّ َٰى یُغَیِ ُِّروا َما ِبأنفُ ِس ِه أم ۗ َوإِذَا أ َرا َد َّ ُ
ّللا ۗ إِنَّ َّ َ
ِبقَ أو ٍم سُو ًءا فَ َال َم َر َّد لَهُ ۚ َو َما لَ ُهم ِ ِّمن دُونِ ِه مِن َوا ٍل ﴿﴾۱۱ :۱۳
ژباړه«:د هر چا وړاندې [او] وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د هللا په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي،
حقیقت دا دی چې هللا د هېڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې
هللا کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هېچا په وسیله نه شي کیدی ،نه څوک د هللا په مقابل
کې د دغسې قوم مالتړ او ساتندوی ګرځیدلی شي( ».رعد)۱۱ :
َٰ
علِی ٌم ﴿﴾٥۳ :٨
سمِی ٌع َ
ّللا َ
ّللا لَ أم یَكُ ُمغَیِ ًِّرا نِِّ أع َمةً أَ أنعَ َم َها َ
علَ َٰى قَ أو ٍم َحتَّ َٰى یُغَ ِی ُِّروا َما بِأَن ُف ِس ِه أم ۙ َوأَنَّ َّ َ
ذَلِكَ بِأ َ َّن َّ َ
ژباړه«:دا د هللا له دې عادت سره سم وشول چې هغه نعمت چې کوم قوم ته یې ور په برخه کړی وي تر هغه پورې
نه بدلوي تر څو چې هغه قوم خپله کړنالره او کړنچاره نه وي بدله کړي ،هللا د هر څه اوریدونکی او به هر
څه پوهیدونکی دی( ».انفال)۵۳ :
سره له دې چې تیمور د انسان پر برخلیک ایمان نه درلود ،خو بیا هم کله به چې په سخت حالت کې بند پاتې شو نو
د هللا تعالَى کالم ته به یې رجوع کوله او د قرآن پر احکامو کې به یې خپل راتلونکی لټولو ،هغه مهال چې تیمور
د وینو تویولو او لوټ تاالن له پاره هند ته تللى ؤ  ،نو کله چې د ډیلي لوى روحاني مشر(ګاني -هورتا) د کال د بام
له سر څخه ورته وویل چې که ته په ښار باندې برید وکړې نو ستا عمر به لنډ شي او د خپل زوى د مرګ زیرى به
هم در باندې وشي ،نو تیمور ته یو ډول فکري نا ارامي پیدا شوه چې د خپلې نا ارامۍ په هکله داسې وایي ...«:زه
چې کله د فکر له لحاظه نا ارامه شم نو قرآن ته مخه کوم او ګورم یې ،سره له دې چې د قرآن د تالوت له
پاره پرانستلو ته اړ نه یم ،ځکه چې ما قرآن حفظ کړى دى داسې پرې مسلط یم چې د قرآن هر یو سورت
د اخرني آیت څخه تر لومړي آیت پورې لوستلى شم ،زه قرآن د دې له پاره ګورم چې هر هغه آیت
چې لومړى او ناڅاپي په نظر راشي خپلې راتلونکي پیښې پرې مالوموم ،سره له دې چې زه په دې ګروهه نه یم چې
په انسان باندې چې هر څه راځي د خدای له خوا لیکل شوی(مقدر) او یا تغیر نه کوي».
تیمورزیاتوي «:کله چې غالم زما قرآن راوړ ما چې اودس درلود قرآن مې پرانیستلو نو سترګې مې په دې آیت
باندې ولګیدې:
أ
(إِنَّا فَتَحأ نَا لَكَ فَت ًحا ُّمبِینًا)
ژباړه«:ای پېغمبره! موږ تا ته ښکاره فتحه درکړه( ».الفتح)۱ ،
لکه چې پوهیږو پورته آیت شریف د حدیـبې د سولې د تړون په اړه چې د مسلمانانو او د مکې د مشرکینو تر منځ
الس لیک شو ،نازل شوى دى ،چې هللا تعا َلى دغې د سولې تړون ته ښکاره برى ویلى دى ،خو د تیمور برداشت د
پورته آیت شریف څخه د جګړې د بري په اړه دى ،که چېرې تیمور رښتیا هم د نوموړي آیت شریف د شان نزول په
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باب پوهیدلی نو ده به د جګړه پر ځاى له هندوانو سره (چې د مکې د خلکو په شان مشرکین وو) د سولې تړون
السلیک کړى ؤ نو ښکاره بري ته به رسیدلى ؤ.
دا ډول خلک چې په سخت حالت کې قرآن عظیم ته مخه کوي او بله الره نه لري ،نو کله چې له خطر څخه ووځي مخ
اړوي ،هللا تعالَی په دې اړوند د اسراء سورت په  ،۶۷آیت او د یونس سورت په  ۲۲آیت کې یاد کړي دي:
ورا ﴿﴾٦۷ :۱۷
ض َّل َمن تَ أدعُو َن ِإ َّال ِإیَّاهُ ۖ فَلَ َّما َنجَّاكُ أم ِإ َلى ا أل َب ِ ِّر أَع َأر أ
َو ِإذَا َم َّ
سا ُن َكفُ ً
اْلن َ
سكُ ُم الض ُُّّر فِي ا ألبَحأ ِر َ
ضت ُ أم ۚ َوكَانَ أ ِ
ژباړه«:کله چې په سمندر کې پر تاسې مصیبت راځي نو له هغه یوه ذات څخه پرته چې نورو ته بلنه ورکوې هغه
ټول ورکیږي  ،خو کله چې هغه(هللا) تاسې ژغوري وچې ته مو رسوي نو تاسې له هغه څخه مخ اړوئ ،په رښتیا چې
انسان ډېر ناشکره دی( ».اسراء)۶۷ :
تیمور د تل په شان د علماوو سره مباحثې کولې او څه به چې ده ویل نورو به له ویرې څخه د ده ټولې روا او ناروا
خبرې منلې تیمور دا فکر کولو لکه څه ډول چې په خپلو وحشي جګړو کې ګټونکی دی په مناظرو کي هم بریالی
دی ،چې له دا ډول پوښتنو او ګرویږنو څخه ،نوموړي د شیخ حسام الدین سبزواري سره د شیطان په اړه خبرې پیل
کړې پوښتنه یې وکړه شیطان څوک او څه ډول دى؟
شیخ د قرآن د مالوماتو سره سم د شیطان په اړه خبرې وکړې (دا امکان هم لري چې سبزواري به له ځان
سره ویلي وي ،شیطان ستا په شان دى).
تیمور د شیخ مالومات ونه منل او د خپلې ناپوهى او تکبُر له امله ،شیطان د خپل ځان او د خپلو بدو او ناوړو اعمالو
په شان معرفي کړ نوموړی وایي:
« ریښتینى شیطان د بدۍ او شر له نفس څخه عبارت دى چې د ټولو انسانانو په وجودونو کې موجود دى ،د انسان
نفس دې ته رابولي چې په ناوړه کارونو(مهیاتو ) باندې اخته شي او د هر چا په وجود کې دوه ځواکونه شته،
یو رحماني یا الهى او بل ځواک شیطاني دى ،هغه ځواک چې خلک د شرابو څښلو ،قمار وهلو او نورو ناوړو کړنو
ته هڅوي شیطاني ځواک دى ،نو د دې لپاره یې لمونځ او روژه واجب کړي دي ترڅو مسلمین پرې مشغول وي
او هېڅ کله د شر او بدۍ نفس(نفس اماره ) دومره وخت ونه مومي چې دوى ناوړه کړنو ته وهڅوي او څوک چې
لمونځ کوي ،روژه ساتي په ګناهونو باندې نه اخته کیږي ،ځکه چې هغه باید د تل له پاره پاک وي او ګناهونه د
هغه پاکوالى له مینځه وړي».
تیمور ته چې د انسانانو او مسلمانانو وژل ویاړ او نیک کار ښکاره کیده په دې ګروهه ؤ چې د خداى د رضاء له
پاره جهاد کوي ،چې په حقیقت کې د شیطان له پاره یې جګړې ترسره کړي دي او شیطان د انسانانو او مسلمانانو
وژل ورته ښایسته کړي وو ،لکه چې پورته مو ولوستل تیمور یوازې د لمونځ او روژې په تر سره کولو سره ځان
له ګناهونو څخه پاک بولي ،له بل پلوه تیمور د وینو تویولو او د جګړو له پاره فرض لمونځونه قضاء کړي د بې ګناه
خلکو د وینو تویول یې د هللا تعالَی له عبادت څخه اړین او پر ځاى عمل ګڼلى دى ،سره له دې چې د ځان سره یې
لوی مسجد هم ګرځولو ،باید دا هم ووایو چې په اسالم کې د جګړې په وخت کې هم د یو ډول شرایطو سره سم لمونځ
ترسره کیږي ،په دې باره کې د قرآن د بقر ې سورت په ،۲۳۹ ،آیت او د نساء سورت ،په  ،۱۰۲آیت کې په ښکاره
ډول هدایات راغلي دي.
دا شان ګوډ تیمور د خپلې ګروهې او ځان ستایلو په لړ کې وایي ...« :ما هېڅ کله شراب نه دي څښلي ،قمار مې
نه دى وهلى ». ...
َ
خو له بل پلوه موږ وینو چې ده د شرابو پر ځاى د انسانانو وینې څښلي دي چې هللا تعالى د انسانانو وینې څه چې
د حیواناتو د وینو څښل یې هم حرام کړي دي.
قرآن عظیم وینې او نورې مردارۍ د مائدې سورت،۳،آیت؛ د نحل سورت ،۱۱۵ ،آیت؛ د بقرې سورت ،۱۷۳ ،آیت
او د انعام سورت په  ،۱۴۵آیت کې حرام کړي دي.
تیمور د مسلمانانو او غیر مسلمانانو تر مینځ توپیر نه دى کړى ډېر ځله یې ریښتیني مسلمانان کفار بللي دي،
د حربي او یرغل ګرو کفارو څخه یې هم زیات ناوړه چلند ورسره کړى دى تر هغې چې د هغو مسلمانانو
سره یې جګړې کړي دي چې هغوى د کفارو سره په جهاد لګیا ؤ خو تیمور یې د جهاد مخه نیولي وه ،چې یوه
بېلګه یې د ترکیې مسلمان عثماني پاچا (بایزیدالدروم) سره جګړه ده ،نوموړى په هغه کال د فرنګیانو(فرانسویانو)
سره په جهاد بوخت ؤ( .تیمور لنګ )۲٤٨
یو څوک په دې نه شي مسلمان کیدلى چې یواځې لمونځ روژه او نور عبادات ترسره کړي خو عمل پرې ونه کړي،
بې شمېره مسلمانان او غیرې مسلمانان بې له کوم ګناه څخه ووژني ،لمونځ او روژه مسلمانان دې ته هڅوي چې ښې
کړنې تر سره کړي لکه چې تیمور په خپله وایي چې لمونځ او روژه انسان له ګناهونو څخه ژغوري خو له بده مرغه
چې نوموړي د خپلو ویلو بر عکس اعمال ترسره کړي دي ،په دې باب په قرآن عظیم کې هللا تعالَى فرمایلي دي.
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س ِری َن أَ أع َم ً
ص أن ًعا []۱۰۴ ،۱۰۳ :۱٨
سبُونَ أَنَّ ُه أم یُحأ ِسنُو َن ُ
س أعیُ ُه أم فِي ا أل َح َیا ِة ال ُّد أن َیا َوهُ أم َیحأ َ
ض َّل َ
اال الَّذِی َن َ
ُقلأ هَ أل نُ َن ِِّبئُكُم ِب أاْلَ أخ َ
ژباړه :ای محمده(ص)! «ووایه دوی ته ،ایا موږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام
او نامراده خلک څوک دي؟
هغه چې په دنیاوي ژوندانه کې یې هلې ځلې له سمې الرې منحرفې شوي او انګیرلي یې ده چې د هغو ټول کړه وړه
ښه دي( ،دوی ګمان کوي چې ښه کار کوي)[ .سورت ،کهف]۱۰۴ ،۱۰۳،
نور بیا
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