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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 

 ۲۰/۰۶/۲۰۱۷                                                                                    عالمه عبدالحی حبیبی 

 بست تخریب

 سبكتگین ناصرالدین حمودم سلطان پدر محمودیست، ۀدور زیباى و معروف شهرهاى از هیرمند كنار در بست

 شهر این .شد مى شمرده( عرب جروم) گرمسیر بالد مركز اوقات دران و داشت، حكمدارى شهر درین مدتها

 اللسان رطب آن وصف در محمود آل شعراى و رخانړم كه بود، الشانى عظیم قصور و بزرگ كوشكهاى داراى

 .داشت بسزائى شهرت وى انفرزند و مسعود و محمود و سبكتگین آن بدور و اند، بوده

 غزنوى خاندان دو رقابت هاى كشمكش در بلكه نرفت، بین از زمان مرور و بتدریج عظیم عمارات و قصور این

 بزرگ شهرهاى و برده، بین از را دودمانهاى همواره سیاسى سهوهاى و خطایا .گردید تخریب تعمدا   غورى و

 .است داده فنا برباد را

 محمود آل دودمان انحطاط علت سیاسى خطاى این و كشتند، برادرش با را غورى سورى نسلطا غزنه محمودیان

. كردند سهو این قربانى خویش شاهنشاهى با را بست و غزنه حضرت یعنى كشور بزرگ شهر دو و گردید،

 در كه خود برادران خونخواهى به بود غور شنسب آل شاهان ترین قوى از یكى كه حسین الدین عالء سلطان

 زیبا كه را غزنه پایتخت غضب و شدت با و برآمد غور از فراوان باعدت، شدند كشته محمود آل طرف از غزنه

 آتش با ار زیبا ۀغزن و كشت، را شهر باشندگان متواتر روز هفت و ساخت یكسان سیاه بخاك بود آسیا بالد ترین

 .گفتند" جهانسوز" ویرا رو ازین و سوزانید غضب

 بشنس آل انرخړم سراج منهاج ۀبگفت و نشست نه فرو غزنه احراق و تخریب به جبار سلطان این غضب ۀنایر

 :غور

 بشهر چون و كرد كوچ بست، داور بالد و بست بر رخت غزنین از و نهاد، ها مهد در برادران هاى صندوق"

 محمودیان به كه توالی كل و كرد، خراب تمام نبود آن مثل آفاق در كه را محمودى عمارات و قصور رسید بست

 ".(۱)... آمد باز بغور و گردانید ویران و كرد، خراب را جمله بود مضاف

 سیه خاك به زیبا بست گذشت، غزنه عظمت ۀدور ندید، را آرامى و خوبى روى محمود، آل دودمان ازین بعد

 .گشت سپرى محمود آل جالل شوكت ۀدور و شد، برابر
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 2از 2

 شده تخریب غورى جهانسوز  الدین عالء طرف از بدینسان مانده، بست در اكنون كه محمودیان قصور بقایاى

 . (۲)نداشت آفاق در مثلى درآنوقت سراج منهاج تصدیق به و بود،

 ماخذ

 ۱۷  طبقه ناصري، طبقات. ۱

 .۱٤ - ۱٣ ص ،۱۰ ۀشمار ش، ۱٣۲٨ سال آریانا، ۀمجل. ۲
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