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 70/73/3713                    کهگدای عزيز

 يادداشت های مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای

 قسمت هفدهم

 یتأريخرويداد های 

 غزنین درآتش انتقام بسوخت

يافته که مقر حکومت يک عده از ا بن« فیروزکوه » باشکوهی  زيبا و شمال منطقۀ کوهستانی افغانستان شهر در

سالطین غور وغرجستان  های  نامه ب تأريخ محلی افغانستان بود که در ترين سالطیند دلیرترين و جوانمر

 .مشهوراست« ملک جبال»آنجا بود که به قصر قصری در شهرت داشت و« غوريان»

و قلعۀ آن آباد کرد او مرد  ، شهر فیروزکوه را با قصرياد میشدسلطان قطب الدين محمد که به لقب ملک جبال 

بن  «بهرامشاه»ارالملک را گذاشته نزد طغیان جوانی دشتاب  وتندی مزاج  اثر در باعفاف بود و درستکار و

هرگز چنین  حالیکه او ، دربه ارتباط به حرم بهرامشاه کردنددرآنجا او را متهم . دمسعود سوم به غزنی پناه بر

امراِء دربار  خطبا و و به شاعران کرد و طبع کريم داشت، بخشش فراوان می نیک و خیالی نداشت بلکه نظر

 اين رو جهت وجوه دربار ازبرابرهمت بلندش مال دنیا ارزشی نداشت  در، ثروت فراوان میداد بهرامشاه خلعت و

را  خواست چنین بخشش های و حق ناشناس که نمی بهرامشاه تنگ نظر ند واو روی می آورد جانبه ب بهرامشاه

همین باعث شد که  مشاه ديده نداشت وامال و شجاعت او را بهرج ، با آنهم زيبايی و، اورا متهم نمودحتی تصور کند

سیرت  را درعنفوان جوانی با آن صورت زيبا و برين بهرامشاه او ازنان حرم با اين امیر فراری عالقه مند شدند بن

صبح جنازۀ آن مرد دلیر  ريخت و جام او میان خور و نوش عالی زهری در ، شب دعوت مجلل کرد و در پسنديده

سلطان  گرديد و بهرام شاه برافروختگی خاندان سوری غور ۀاين کار ناجوانمردان .نامراد را نامعلوم بخاک سپرد و

را به هندوستان او پايتخت را از بهرامشاه گرفت و سیف الدين سوری به نام انتقام برادر جانب غزنی عزيمت کرد و

 .فیروز کوه برتخت نشست قتل او در از سلطان بهاء الدين سام برادرش بعددرغور  و فراری ساخت

يک انديشۀ ناراحت  ، سخت ناراحت و پريشان بود وخواب برخاست ازيکی از روزها همینکه سلطان بهاء الدين  در

که راه ه ايبدو داده بود، چند مراتبه افرادی را به درواز یناگوار مثلیکه يک نیروی مرموز خبرکننده اورا می آزرد 

نزديکان سلطان جرأت نمی کردند برای رفع دقیت . گذشت فرستاد ولی کدام خبری نبود از آن میغور به غزنی 

چهرۀ سلطان  نشاط در و اندک اندک شور جلس آراسته ومباالخره به امر سلطان بهاء الدين  .حرفی بزنند سلطان

 آوری بوده و دالوری که سردار نام شد کالهش معلوم می لباس و حاضرين مجلس که از ، يکی ازگشت هويدا

نگران است، آيا باز غزنويان قصد بدی  امروز حضرت سلطان آشفته و: برداشت و گفت سر، روزگاررا ديده است

درست است که افراد ما زياد نیست اما  :چنین ادامه داد و دارند يا سلطان از سلجوقیان خبر ناگواری شنیده باشد؟ 

کوه های  از فراز غور مرکز دلیران است و. آوازۀ دالوری ما را شنیده اندغزنويان ضرب شمشیر ما را چشیده و 

 تا دالوران اين سرزمین باقیست جای نگرانی نیست، تا اين کوه های شامخ و. گذرد آن آفتاب هم بزحمت می بلند

 .ران نباشیدبوم نگ و شما امیر اين مرز ين خاک نخواهد رسید وا به مردان جنگی اين سرزمین باقیست پای دشمن

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_roydad_hay_tarikhi_ghazni_dar_atash.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_roydad_hay_tarikhi_ghazni_dar_atash.pdf
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 ، سرزمین غور مهد دالوران است، دالورانیحیلۀ شان درهراسم ترسم بلکه از من ازحملۀ دشمن نمی: سلطان گفت 

چنانچه  ناجوانمردانه حمله میکنندبران  دشمن می جنگند، چون آنها مرد میدان ما نیستند بنابا روياروی در که 

 ؟چه رويه کردند« ملک جبال » ادرم بخاطر داريد که با بر

به عالمت  خاص سلطان نزدش آمد و حاجبناگوار گذشته بود  حالیکه سلطان غرق در افکار خاطرات تلخ و در

وارد دربار شده وۀ ضخیم لحظۀ بعد مردی خاک آلود با پاتا. پیکی ازغزنی آمده است: خاص احترام گذاشت و گفت

غزنويان  برادر تان سلطان سیف الدين سوری برحمت حق رفت و ، باد زندگانی سلطان دراز: بعد از تعظیم گفت

آنها گريختند . اورا به وادی کرم دوانید ، او با بهرامشاه جنگید وطوريکه حضرت سلطان اطالع دارند و اورا کشتند

ت بقايای شن سلطان طبع بلند و دل مهربان داشما برتخت غزنی نشست چوسلطان سیف الدين برادر گرامی  و

لشکر نیز بخشش ها نمود وآنها را رخصتی داد تا نزد فامیل  بر غزنويان را برطرف نکرده بوظايف شان ماند و

 .های خود بروند

پیغام دادند که سلطان ها مسدود گرديد جاسوسان موقع را غنیمت شمرده به بهرامشاه  راه همینکه زمستان شروع و

  .سیف الدين تنهاست

پیش گرفت و در سلطان سیف الدين راه غور را  و ، جنگ آغاز غزنی رسانیدهه بهرامشاه فراری بسرعت خود را ب

، بهرامشاه اورا با سید مجدالدين اندباو رسید، تا اينکه اسپ سلطان از پای م سنگ سوراخناحیۀ  بهرامشاه در

در دروازۀ شهر باالی شترها  و آنها را به غزنی آوردند ن مجید امان داده تا تسلیم شدند وَسم قرآوزيرش به َق

 رسیدند« پل طاق » بر سر آنها ريختند تا به سر خاشاک را بام های منازل خاکستر و از دورادورغزنی گرداندند و

 .آويختند به دار سپس آنها را

 جوش آمده به انتقام برادر، خونش بحاجب درش سلطان سیف الدين ازاشنیدن داستان قتل بر سلطان بهاء الدين پس از

که  محبت شديد وی نسبت به برادران ناکام خود. آن عساکر غور جانب غزنی حرکت کردند فردای و برخاست

از پای درآورده گیالن غزنی ، اندوه شديد وطبع حساس وی يکباره اورا در نزديکی ناجوانمردانه کشته شده بودند

تنها  پرد وسچهارم خود عالء الدين حسین  حیات جانشینی خودرا به برادر لحظات آخر در سخت بیمارشد و

 .ان شهر غزنین را بخاک و خون بکشدخون برادر وصیتش اين بود که به انتقام

  

رسید و ه احادثۀ قتل برادران ب است، همینکه خبر و جنگجوی غور سلطان عالءالدين حسین يکی از مردان دلیر

 يورش سلطان عالءالدين بوی اطالع جاسوسان بهرامشاه از. به غزنی کرد برپا دارد رو بدون آنکه مراسم تعزيت

ب تهديد آمیزی به مکتو از هندوستان چندين زنجیر فیل خواست و و را جمع بهرامشاه به عجله قشون خود .دادند

جنگ با خاندان غزنويان نیست زيرا فیالنی که آورده ام در ملک موروثی خود بنشین که ترا توان : عالءالدين نوشت

وند بزرگ هرگز خدا: ن عالءالدين درجواب او چنین نوشت، اما سلطاغرجستان را به هندوستان کشم و خاک غور

میل  خر)می آورم خرمیل  تو فیل می آوری من نوشت که اگرای اخیر نامه  در و. قاتلین را نصرت نمی دهد

 .(خرمیل بنجی سام نامیده میشدند هلوان بسیار دلیربه نامهای خرمیل سام حسین وديگریدرلشکرغور دو پ

جنِگ سخت درنزديکی نگین آباد درگرفت ولشکر غوريان باآرايش جنگی خود توانستند بهرام شاه را درهم شکسته 

بار ديگر  سرانجام بهرامشاه بگريخت و. و فیالن غزنوی را ازپای درآورند پسروی را کشته« دولت شاه»و 

. در نزديکی های غزنی شکست خورد وغوريان شهر را پس ازتالش زياد گرفتند خواست ايستادگی کند ولی باز

 .باالخره بهرامشاه در آوارگی بمرد
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آنها غزنی عروس شهرها را به خاک برابر ساختند و هنت شبانه . فرمان داد تاشهر را آتش بزنند نسلطان عالءالدي

جزء اجساد )روز کشتارعام شدند، اجساد سالطین غزنوی را  ٨ سوخت وسکنۀ آن آبادان می هر زيبا وروز ش

محمودی ت وقصور عماراباکه  را شهر بستاز خاک بدرآورده آتش زدند سپس  (سلطان محمود و سلطان مسعود

 تأريخسلطان عالءالدين بدين ترتیب انتقام برادران خود را گرفت ازين رو اين سلطان در مزيین بود تخريب کردند و

 .شود ياد می جهانسوزبه سلطان عالءالدين 

، اسالم ت دری توسط فاتحین غور تادهلی رسیددرعصر غوريان مدنیت دورۀ غزنويان به درجۀ کمال رسید، ادبیا

، مینار جام غور هرات قسمت اعظم هند نشرکردند، صنعت آبادی خیلی ترقی کرد که نمونۀ آن مسجد جامع را در

 .، علوم وفنون با علماء و شعرای بزرگ وناموردر مملکت غوريان پرورده شدندوغیره است

 :محاربۀ شش گاو

اينجا از واقعات افغانستان که بعداز وفات امیر کبیرجنت مکان  :افغانیه مینويسدسراج االخبار 13سال دوم شمارۀ  

بین اوالدهای شان که افغانستان را چنان نیز از اختالفات و منازعاتیکه دريافته و  دوست محمد خان ظهور امیر

جب حرکت اعیحضرت بروزهای بی اتفاقی وخانه جنگی کشانید بحث نمی کنیم وتنها از آخرين محاربه های که مو

 .بطرف سمرقند گرديد شمۀ حرف بزنیم ( امیر عبدالرحمن خان ) خاقان 

، کوه نواحی آن يک نظری می اندازيمو« غزنین»طقۀ اراضی هجری قمری بسوی من13٨0تقريبًا دراواسط سال 

ها، دامان ها، تپه ها، شیله ها را بايک ردای بیضان مجالی برف بسیار ثقیل مستور می ديديم، زمینهای اطراف 

دو  يگردراين اراضی ُپربرف، بمقابل همد. ونیم متر کلفتی دارد، پوشیده استبرِف که يک  سراسربا يک طبقه

اعظم خان و سردار  ، امیر محمدخان علیامیر شیر قشون)، همدين وهم مذهب اردوی عسکری همجنس، هم قوم

وکشتن يکديگر مشغول راکه از طرفین تقريبًا به شصت، هفتاد هزار عسکر میرسید به خونريزی ( ن خانعبدالرحم

 بزرگ اين دو اردو متخاصم را برادر حقیقی همديگرمیبینم« قوماندان»کوماندان های  .می يابیم

واقعات بشر، از اين گونه  تأريخصحايف ! اما چه بايد کرد؟ زمان هم چنین اقتضاء کرده بود !چه دهشت نما احوال 

  .ستفاجعه های ُپرتیغ وخنجربسیار به ما نشان داده ا

 راردوگاه عساکراعیحضرت امی. اقعه نگشته، ازحوادث بیان میکنیمحاال ما پی محاکمات فلسفیه وتحقیقات حکمیه و 

اعلیحضرت  واردوگاه« روضه»سردارعبدالرحمن خان در موضح  محمد اعظم خان به سرافسری برادرزادۀ شان

که ازطرف قوماندان بسالت نشان وسرافسر  جنگ ۀنقش. نصب خصام نموده بودند« شش گاو»امیر شیرعلیخان در 

جرارذيشوک وشان، سردار عبدالرحمن خان کشیده بود ومنصوبه حربیۀ که از روی همان نقشه به حرکت می افتاد، 

کامیابی بود و مانند محاربات سابقۀ شان بفتح وظفر رهبر بود ولی  نه نتیجه پذير موفقیت و و صدی نود دراگرچه 

، اين خان برخالف نقشۀ حرب بوقوع پیوستازطرف خود امیر محمد اعظم  که بر بعضی حرکاتی چه فايده که بنا

 .ه سامان فتح به شکست منجر گرديده باهممحارب

فرار کردند گرچه انگلیسها آنان را به « بنو»سربازان امیر محمد اعظم خان وسردار عبدالرحمن خان تا ناحیۀ 

بعدًا سردار عبدالرحمن خان ازطريق بخارا به سمرقند  بردند و هاما آنها به ايران پنا عوت نموداقامت در هندوستان د

                                                                                                                                           .امیرمحمداعظم خان در ايران ماند ورد به پنا
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