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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٠۴

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

٤  

  د اميرتيمور نه وروسته د قاھرې په لور

 په دې وخت کې زما يوه ملګري، چې د ھغه خلکو د رسم او رواج نه خبر وه، ماته کله، چې ما د تيمور سره ليدل،

مشوره راکړه، چې زه بايد امير ته يو قيمتي تحفه واخلم، ما ھم د کتابخانې څخه د قران شريف يوه ښکلې نسخه، يو 

 اړه يې ويلې وه، د ځانه ښکلی جای نماز او يوه د ابوبصيري ښکلي قصيده، چې د حضر محمد صلی هللا عليه وسلم په

سره واخيستل او د مصر د مټايانو يو ډبه مې ھم د ځانه سره واخيسته او د تيمور خدمت ته حاضر شوم، په دې وخت 

  .کې ھغه د قصراالبلق په دربار کې وه

وو ته د کله، چې ھغه زه وليدم؛ نو، ودريده او راسته طرف ته يې د کيناستو اشاره وکړه، زه کيناستم، دواړو خوا

ن آچغتايې د قبيلې مشران ھم ناست وه، خادمانو تحفې واخيستې او تيمور زما په طرف متوجه شو، کله، چې يې د قر

شريف نسخه وليده؛ نو، ودريده او نسخه يې په خپل سر باندې کيښوده، بيا مې د ھغې مخې ته قصيده وړاندې کړه، 

ښتنې وکړې او ما ھغه څه ورته وويل، چې ماته مالوم وه، بيا مې ن شريف او قصيدې په اړه زما څخه څه پوآھغه د قر

د ھغه مخې ته جای نماز وړاندې کړ، ھغه واخيست او ښکل يې کړ، د مټايانو ډبی مې ھم ورکړ، ھغه د رسم مطابق 

  . وکړيو څو مټايې واخيستل او نور يې په خلکو باندې تقسيم کړل، ھغه ټولې تحفې قبولې کړې او د خوښی اظھار يې

ما د خپل ځان او ھلته د موجودو دوستانو په اړه څه ويل غوښتل، ورته کړه مې، هللا دې ستا مرسته وکړي، زه ستا 

  :حضور ته څه ويل غواړم، ھغه وويل، ووايه او ما داسې وويل

دا چې زه د يم، لومړی دا چې زه د خپل ھيواد مغرب نه ليرې يم، دويم ) اجنبي(زه په دې ملک کې دوه ډوله مھاجر 

  .قاھرې نه ھم ليرې يم، زما کورنۍ او قوم ھلته په قاھره کې دي

ھغه راته وويل، ووايه، څه چې ته غواړې ھماغسې به وکړم، ما ورته کړه، دې وطن نه ليرې والي زما د زړه ټول 

  .خواھشات د ياده ويستي دي، خدای دې تاته بريا درکړي، تاسو ماته ويالی شۍ، چې زه څه غواړم؟

  .ھغه راته وويل، د ښار نه بھر لښکرګاه ته زما خواته راشه، زه به ستا لوی لوی خواھشات پوره کړم

ما ورته وويل، تاسو د خپل نائب شاه ملک په نوم زما په اړه حکم صادر کړئ، ھغه اشاره وکړه، چې امر دې اجراء 

  .زما يوه بله غوښتنه ھم دهکړای شي، ما د ھغه مننه وکړه، دعا مې ورته وکړه او ورته کړه مې، 

  ھغه وپوښتم، ھغه څه؟
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ن شريف معلمين، دا معتمدين، دا دفتري خلک او نوره عمله، چې د مصر سلطان پرې ايښي آما ځواب ورکړ، د قر

  .دي، دا ټول ستا د الس الندې دي او پاچا به د ھغوی نه، نه بې پروا کيږي

  .ھغه ماته وويل، ته د ھغوی په اړه څه غواړې؟

  ).امان نامه(ا ورته کړه، د امن ليک م

  .ھغه خپل کاتب ته وويل، چې امان نامه دې وليکي

ما د ھغه مننه وکړه، دعا مې ورته وکړه، د کاتب سره بيرون راغلم، تر دې چې کاتب امان نامه وليکله، شاه ملک د 

  .سلطان نه پرې مھر ولګوه، بيا زه خپلې خونې ته راغلم

وخت راغی او د دمشق د پريښودو اراده يې وکړه؛ نو، زه يې يوه ورځ خدمت ته حاضر کله، چې د تيمور د تګ 

  .شوم، ھغه راته وويل، چې ايا ستا سره دلته کومه کچر شته؟

  !ورته کړه مې، ھو

  !ھغه راته وويل، ايا ھغه ښه ده

  !ورته ومې ويل، ھو

  . خلم؟ھغه راته وويل، ايا ته به ھغه ونه پلورې؟ زه غواړم ستا نه يې وا

ما ورته وويل، هللا دې تا ته بريا درکړي، زما غوندې شخص، ستا غوندې شخص سره کله معامله کوالی شي؛ خو، زه 

به يې ھڅې ستا خدمت ته وړاندې کړم او که چيرته نور داسې ځناور ھم زما سره وي، ستاسو خدمت ته به يې وړاندې 

  .کړم

  .شو او بيا مې ونه ليدهپه دربار کې زما په موجوديت کې، کچر راوړل 

  .يو ورځ بيا زه د ھغه په خدمت کې حاضر شوم، ھغه راته وويل، ايا ته قاھرې ته ځې؟

 ما ورته وويل، هللا دې تاته بريا درکړي، زما غواړم، چې ستا خدمت وکړم؛ ځکه، تا ما ته پناه راکړې او زما کفالت 

 خبره ده، زه به ستاسو لپاره الړ شم، زما په زړه کې د دې کړی دی، که د قاھرې سفر ستا د خدمت لپاره وي، ښه

  .قاھرې د تګ اراده نشته

  .ته به خپلې کورنۍ او خلکو ته والړ شې! ھغه راته وويل، نه

  .ما د تيمور سره خدای پاماني وکړه او رخصت مې ترې واخيست

، ھغه د خپلې او د خپلې ډلې سره زما او د قاصد تر منځ د الرې پر سر اختالف رامنځته شو، د يو بل نه جال شو

ره ونيوله او ھغه څه، چې زموږ سره وه، ټول يې راڅخه واخيستل، ځان مو ترې روان شو، د قبائلو يوې ډلې زموږ ال

خالص کړ او يو کلي ته ورسيدو، په داسې حال کې، چې تقريبا بربنډ وو، دوه، درې ورځې وروسته الصبيبه ته 

  .ورسيدو، ھلته مو نوې جامې واغوستې، بيا صفدر ته روان شو او ھلته ھم څو ورځې تم شو

 اسيا ته ورسيدو، ھلته مو يوه بيړۍ وليده، چې د سلطان بن عثمان وه، د مصر طرف ته روانه وه او يو بيا کوچنی

سفير ھم په کې وه، چې پيغام يې د ځان سره اخيستی وه او بيرته روان وه، د ھغوی سره سپاره شو او غزې ته 

  .د شعبان په مياشت کې ھلته ورسيدم ھـ کال ٨٠٢والړو، ھلته کوز شوم، بيا د ھغه ځايه قاھرې والړم، زه د 

  .ما د مغرب واکمن ته يو ليک وليکه، ھغه څه چې زما او د تيمور تر منځ تير شوي وه، ھغه مې ورته وليکل

  :د ليک يوه برخه به يې دلته رانقل کړو

م به د ھغه  ورځې وم، ھر سھار او ماښا٣۵زما سره د ھغه د مالقات پرته بله کومه الره نه وه، زه د ھغه سره «

خدمت ته حاضريدم، بيا يې زه رخصت کړم او په ډير خوښ حالت کې يې ماته رخصت راکړ او زه بيرته قاھرې ته 

  .راغلم
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ھلته د . ھغه ما نه کچر وغوښت، ما ورکړ، ھغه، ھغه اخيستل غوښتل؛ خو، ما مناسبه ونه ګڼله او ھمداسې مې ورکړه

غه په الس ماته د کچر قيمت راوليږه او ما د هللا تعالی شکر اداء کړ، چې سلطان فرج يو قاصد موجود وه، بيا يې د ھ

  .د دنياوې غمونو نه يې نجات راکړ

دغه تاتاري خلک د جيحون د صحرا څخه راوتي دي، دغه عالقه د جيحون او چين تر منځ پرته ده، د دوی مشھور 

 فتحه کړې او خپل سلطنت يې په خپلو درې مشر چنګيز خان وه، سلجوقيان يې مات کړل او عراق پورې سيمې يې

  .ځامنو چغتايې، طولي او دوشي خان باندې تقسيم کړ

چغتايي په ټولو کې مشر وه، ھغه ته يې ترکستان، کاشغر، الصاغون، الشاش، فرغانه او جيحون ورکړل، طولي ته 

ته بالد او د خوارزم ترکستاني خراسان، عراق، فارس، سجستان او سند ورکړل شول، د ھغه ځوی ھالکو وه او دوشي 

  .حصه ور په برخه شوه

وه، ھغه ته به يې خان وايه، دا نوم په ) سردار(د ھغوی يو بل ورور ھم وه، د ھغه نوم اوقدائي وه، دی د ټولو مشر

  .اسالمي ھيوادونو کې د خليفه د لفظ مترادف دی، د ھغه کوم اوالد نه وه او مړ شو

 ديار بکر ونيول، شام يې ھم فتحه کړ، ھغه شام پريښود او والړ؛ مګر، اوالدې يې څو ھالکو بغداد، عراق، فرات او

 ٧۴٩ او ٧۴٠ځلې لښکر کشۍ پرې وکړې؛ خو، د مصر سلطانانو ھغوی په شاه کړل، د ھالکو د اوالدې حکومت د 

  .ھـ کلونو تر منځ ختم شو

و بل امير راپورته شو، چې امير تيمور ورته ويل بيا د اتمې پيړۍ په اوومه يا اتمه لسيزه کې، د چغتايې کورنۍ ي

  .کيږي، په عوام کې د تمر په نوم مشھور دی

کورنۍ ته ډير ) رض(اميرتيمور د ډيرو قوي پاچاھانو څخه دی، ځينې خلک علم د ھغه پورې تړي، دوی د علي 

 دا خبره درسته نه ده، احترام لري، ځينې خلک د دوی پورې جادوګري ھم تړي؛ خو، ما په کې ھيڅ ونه ليدل او

  .ډير ذھين او د بصيرت خاوند دی) تيمور(حقيقت دادی، چې ھغه 

 کلونو تر منځ دی، په يو جګړه کې يې راسته پښه لګيدلې ده، ګوډ دی، کله، چې نږدې ځي؛ ٧٠ يا ۶٠د ھغه عمر د 

  .نو، پښه يې ورپسې ځنګيږي؛ خو، کله، چې ليرې ځي؛ نو، خلک يې اوچتوي او بيا بوځي

  ».په ھر حال، د خدای فضل دی، ملک د خدای دی او ھغه يې، چې ھر چاته وغواړي ورکوي يې

  

  د قاضي په حيثت په دريم، څلورم او پنځم ځل ګمارل په قاھره کې

  :ابن خلدون وايې

کله، چې زه د امير تيمور سره وم، په قاھره کې زما د مرګ خبرې خپرې شوې وې، د مالکي مذھب يو شخص 

ن االقفھسي د قاضي په دنده ټاکل شوی وه، دا شخص د قوي حافظې خاوند وه، لوی عالم او يو دينداره انسان جماالدي

وه، په مذھبي امورو کې ډير محتاط وه ھغه ددې کال په جمادي االول کې مقرر شوی وه، کله، چې زه قاھرې ته 

ه خوښه دنده وسپارله، زه بيا قاضي شو، ما په ورسيدم، ھغه ما ته متوجه شو، ھغه د شعبان په اخر کې ماته په خپل

  .ډيره ښه توګه دنده تر سره کوله او ټولې شخصي دښمنۍ او تربګنی مې ھيرې کړې

ھغه خلکو زما مخالفت پيل کړ، کومو چې په ايماندارۍ سره پريکړې نه کولې او ھغوی د خپلو نفسونو سره انصاف 

بل مالکي قاضي جماالدين ابساطي دې مقرر کړای شي، دې شخص ھم نه کاوه، ھغوی د سلطان نه غوښتل، چې يو 

خپلو دوستانو څه رشوت ھم ورکړ او په خپلو پريکړو کې يې د تخفيف ژمنه ھم وکړه، خدای دې د ھغوی سره حساب 

 ھـ قمري کال د رجب په پای کې قاضي مقرر کړ، سلطان په خپله پريکړه بيا غور وکړ او ٨٠۴وکړي، ھغه يې د 

 ھـ کال په ٨٠۶ د ھمدې کال په پای له دندې ګوښه کړ، زه بيا قاضي شوم، حاالت ھماغسې وه، ابساطي يې د ھغه يې
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ربيع االول کې بيا قاضي مقرر کړ، د حل او عقد مشرانو زه بيرته د ھمدې کال په رجب کې قاضي مقرر کړم؛ خو د 

 په حيثت وټاکه، په دنياوي کارونو کې ټولې ھمدې کال په شعبان کې يې بيا زه ګوښه کړم او ابساطي يې د قاضي

  .کړنې د هللا تعالی دي

  ادامه دارد

  


