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 »جھانسوز«وی را . در ميان پادشاھان غوری، ع� الدين به صفت خاصی معروف شده است

از نظر مرکزيت فضل و دانش و  ھجری قمری شھری را سوخت که ۵۴۵ع� الدين در . ميخوانند
اين شھر، شھر زيبای غزنی، دارالملک غزنويان بود . آبدات مجلل و باشکوه با جھانی برابر بود

 . کيلومتری جنوب غرب کابل افتاده است١۴٠که امروز خاک توده ھای آن به فاصله 
  

ر خاک ھای دو دودمان بزرگ د)  م١٢ و ١١( ھجری ۶ و ۵ھمه ميدانيم که در طی قرن ھای  
» غزنويان «يا » آل ناصر«ز به سلطنت رسيدند که يکی بنام افغانستان امروزی يا خراسان آن رو

ًاين دو دودمان تقريبا معاصر ھم سلطنت .  معروف است»غوريان«يا » آل شنسب«و ديگری بنام 
پايه يکی در کوھ. داشتند به نحوی که مرکز يکی فيروز کوه و پايتخت ديگری شھر غزنين بود

ھای غور بين وادی ھيرمند و ھريرود حکمفرمائی داشت و ديگری در سائر نقاط خراسان و 
بخشی از خاک ھای ھند دامن سلطنت و فتوحات خود را پھن کرده بود و در بعضی سال ھا نفوذ 

  .غزنويان به تمام غور يا قسمت اعظم آن ھم نافذ بود
  

ميان اين دو دودمان سلطنتی به دشمنی و استخوان متاسفانه در اثر يک پيش آمد تاريخی رقابت  
ًشکنی مبدل شد و کار به جنگ ھای خونين و قتل و قتال و خرابی شھر ھا کشيد که در نتيجه طبعا 

  .برای مملکت خساره ھای زياد مادی و معنوی توليد کرد
  

 اسم برده شده سلطان معز الدين حسين غوری فرزندان متعدد داشت که از آنجمله ھفت تن در تاريخ
و از ان جمله چھار نفر در نقاطی مجاور ھم به امارت رسيدند و چون وجود چھار امير 
درمجاورت ھم خالی از اشکال نيست، با_خره يکی از ايشان ملک الجبال قطب الدين از برادران 

بود و بذل کناره گرفته از غور به غزنه آمد و به دربار غزنويان پناه آورد و چون مرد کشاده دست 
و بخشش فراوان ميکرد و صاحب سيرت و صورت نيکو بود و با مردم غزنه گرم گرفت، 
جماعتی حسود به بھرام شاه غزنوی سعايت کردند و دروغ ھا ساختند که شھزاده غوری به حرم 

در نتيجه بھرامشاه بدون دقت و تأمل و کشف حقيقت شھزاده غوری . شاھی به نظر خيانت مينگرد
  .فيه زھر خورانيد و بشھادت رسانيدرا در خ

  
الدين  اول بھأ. طبيعی اين امر بی تأملی برادران شھزاده شھيد غوری را به انتقام گيری برانگيخت
الدين عزم جزم  به قصد انتقام گيری برآمد و چون اجل در راه دامنگير او شد برادر ديگرش ع�



انان نامی و مردان کارزار ديده جمع کرد و با کرد و در صدد انتقام برآمد و لشکری گران از پھلو
  .تجھيزات مکمل نظامی آنوقت راه پايتخت سgطين غزنوی را پيش گرفت

  
ميگويند سلطان غزنه بھرامشاه با داشتن پيgن جنگی بسيار مينازيد و غرور بيحد پيدا کرده بود تا 

زيرا او .  و در مقابل او نيايداينکه به سلطان ع� الدين غوری نوشت که بيجا خود را زحمت ندھد
  .پيgن جنگی دارد و در مقابل پيgن جنگی او کاری نتوان ساخت

  
تو غلط کردی که .  دارم»خرميل«تو اگر پيل داری من : سلطان غوری، ع� الدين در پاسخ نوشت

لذا برای انتقام خون برادر خود . برادر مرا بی جھت کشتی و من ھيچ کس تو را ھgک نکرده ام
ً اصg نام پھلوانان »خرميل«قراريکه قاضی منھاج السراج در طبقات ناصری مينويسد . می آيم

خرميل «ا  و ديگری ر»خرميل سام حسين«و ايشان دو نفر بودند که يکی را معروف غوری بود 
  . ميگفتند»سام بنجی

  
 در مناطق »کته واز«يا » کته بار«زنه بار اول در ميدانی موسوم به قرار معلوم سپاه غور و غ

خرميل ھای غوری به دو . پيgن غزنه بنای مستی را گذاشت. جنوب شرق غزنی بھم مواجه شدند
لی خودش ھم کشته شد و خرميل سام بنجی پيل خود را کشت و. پيل جنگی غزنه حمله ور شدند

سپس ھر دو سپاه با ھم مقابل . خرميل سام حسين بعد از ھgک ساختن پيل مقابل خود فاتح برگشت
غوريان يکنوع خفتان مخصوص از چرم خام گاو و پنبه بر تن داشتند که بدن ايشان را از . شدند

ن عجيبی بودند قوای سپاھيان غوری که مجھز به چنين خفتا. اصابت تير و نيزه محافظه ميکرد
غزنی را در محاصره افگندند تا اينکه بھرام شاه و قوای او محکوم به شکست شد و ع� الدين فاتح 

ھفت شب و روز غزنی . امر داد تا شھر زيبای غزنه را آتش زنند. برآمد و به غزنه داخل شد
ود به گنگره بلند کاخی ع� الدين خ. ميسوخت و ستون ھای آتش و دود به آسمان شھر بلند شده بود

نشسته در حاليکه شعله ھای آتش را تماشا ميکرد، چند بيت در مدح خود بگفت و امر داد تا ابيات 
  :ابيات مذکور اين است. مذکور را با چنگ و چغانه بسرايند

  
  ـم عـباســيانۀـراغ دودچـ    جھان داند که من شاه جھانم       

  م باد ملک جاودانـکه باقی    ع� الدين حسين ابن حسينم 
  يکی باشد زمين و آسمانم     ـگونه دولـت نشينم چو بــر گل

  ـنانماجل بازيـگر نـوک س    ـپاھم اجل مصرع زن گـرد س
  بھر شھری شھی ديگر نشانم    ھمه عالم بگيرم چون ســکندر 

  چو رود نيل جوی خون برانم    ـران بودم که از اوباش غزنی بـ
gشـــــفاعت ميکند بخت جوانم    ن وليکن گنده پيرانند و طف  

  که بادا جان شان پيوند جانم    ببخشيدم بديشان جان ايشان 
  

 ع� الدين جھانسوز به انتقام خون برادر شھر زيبای غزنی را بکلی سوخت و ويران کرد، بعد به  
در راه گذرش به لشکرگاه شد و در جوار شھر تاريخی بست در کرانه ھای  .فيروز کوه برگشت

يرمند يک سلسله آبادی ھای قشنگ را ديد که بدست سلطان ھای غزنه ابوالقاسم محمود و پسرش ھ
ع� الدين با کينه شديدی که نسبت به غزنويان پيدا کرده بود، امر داد تا . مسعود اول بنا يافته بود



گاه ھای بدين ترتيب غزنه و لشکرگاه پايتخت و يکی از قرار. آن قصرھای زيبا را ھم ويران کنند
  .اداری و نظامی غزنويان در جوار بست ھر دو در فاصله کمی يکی بعد ديگر طعمه حريق شد

 / ١٣٣٧ سرطان ۵/ 


