
جای شهادت سلطان شهاب الدين غوری
درچرگا ازخربه مطبی  عوا فغات ناچنی سدقبال در قيارهبنيل و شهایجهکودباپربیلاقل سلطادت  ان
شهي  شهد ا (يدلاب معن لزايد(محمن  غدکوریاز گتزربه يرپنشادهاغانو بعور از سلطد  محمان  فودتابحو زرگ
دشان اير درسن عظرابالم هنم و اپد درساک ديرقت هيه شککشهروغینزدر لگهقالعی خين ا انل ت.سدړ
بعیلو از نشد جلر دوم کتد طبقاب  ناتصاو تعليقری    مفصات  آن درکل صفحه  جل۸۱۰ه ب۲ديرمنضوبحوع ث

مفصل   آ اکديردگتباثدهمی رأیيه يکنفن   نريسنو  محتده  مجلرم  کهباجلل صف۴د ببع۷۹۲ه  صحيد  نبح و وده
مشه  آن سلطد  نانماد هميور  ا متصهکتسک  سلهوضلاوه جهلع  پنجم  وا اقاب وسع امت کنردم آ دنون هميرا  ک

Dhamek.تلفظ ميکند 
يکورط مهنؤرخيکتزد  و معر صاسلطر  فخان مربدمبر کشار ص) طب۷۱اه لنع مين)۱۹۲۷دن  يسو در" : فيرخد

سن ا ثنتد  و ستمی  ئا) سلطـ)ه٦۰۲ه  شهيان  معد لزانيد وا ريدلا حمن ا لة عليه  بهلههور سير و... روزهد آن در اهم
سوی حضرت غزنه باز گشتند و در منزل دوم يک چنان واقعه حائله حادث گشت" (يعنی سلطان شهيد شد).

ا تصنياز يرمعح صاو چشر د فخديم مربدکردر معسکه   شرهابیبخود بووا اضی دکتسح هميه  دو در ک
 نوشته اند).۴منزلی الهور بوده نه در حدود غزنه (چنانچه در مجله کابل جلد 

به صرچورتا مسئلنيون   تهيخار ا کنی رو دالبتجاحدهيردگنشون دئاوردن يگل نرو درلدارد مقنيی لاه
ازخربارکذت نکی جاتيددادن و تصد ياوهمر مانقوکعسلطه  غانبوریآن شهر يادتفتا مقصه  مدساا نيت،
دک هميوت  در ضلک جهلع  وا اقم اسع و بفرگت صلا سهميی از جهلل  بمجربادهراو لپنزرگ  بدیيروو بطم رف
هفتاتتسرا  و نيم ميم بلخراهحامکرکنيت  بممهضوسعههمياوه سير کمدر شمه آن بنیئاجال کامد هميوت  ک

موجود است.
ديدر همين  تپک ا يسه کتمهبردمموتیکنا آ (نون پهیکورونغرا (طمنيمنا تپد غهيور: رک معهبان ارف
ستمب   ب)۱۹۴۳ريرتپن يهصفک سنگيه   در و ختن چنی مدجوا آنبردممهکتسود قبر را بنری شهام ا نيدلاب

ختاسوریغ ا ونه تفابونچیلد ماقخورنعان سلطش  را ابهنزغهبان بندنوده بايرابنياگفد کتشهيامدبردمر
وخ مشهون  سلطد  خانو سناک ا را ختدانگ بهنودکدبعه آن از قبهبد تبر يدگليردو عقيوردمد  مدتگشتردم  ه

باشد.
مخف  نمی ناکددر مبوناهمه ضميم۱۹۵۵ر   اور ينته  کللاميگج  يزال اهن ستور محماد  شفيد  صعحاال درهب وری

ضم مقن لتا ا راضومنيی نيوع تزکذفارمراز و نسخوده  منحصۀ   بفر خطرد ظفی نرماحمۀ دال مسته  فومیجوود
نياطربوزهم تاليأ ه۷۳٦فمحـ ر مضرره ه۸۰۷اندر شيـ بقلراز  محمم  پودسعين  ا نتخد  ا شعاب ا داده را هکدناری

حم دال مسته  فوآن در کتی بابمرضوشهوع غادتسوری.چرودها ايون بين از نسخکيات  خطه نینقادری ل
وش سنوعضومنيربده تديخار خیبوا درسی و تعليقت    طبقات  ناتصانيری ذ آنکز نير مابنده باآ درنران ينجرا  ا

می آوريم:
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آبحاسربوچ روذنرغل ده
گرگانيورغهش م در مه ن از
نز ه فدوئدادو ریکوکنتی
دعیلاخوذباجوچ تفايتسدو
يازو ک کنکونر ت س ج ب    بداز
درمرس جرد س کدهمردن ب ناد
صز ش ش  ا دو زفد السخيارتزون
وچ دموذهبارچل آن اريه

ي م ه  د اين جد ن آن از وذسارکام
ف گ ش  آ اکدميت روزيار ارگن

اچ که ل غومزانی ک هد ب يردن
س ک را يی س پ  ا روی روز انمن
طوچ ل س  غانيوری ن چ  شنبد ت اه
ب ب نردصد خ ش  سشدار لوی م ک

پ س هاه ج يا گ ن  ا روذفدمر
ارش ابذو شدنذ ي ا ذازگدمش
نرب ت ف  بدير ک او سن ک ي  ری
يد ل مری ن و توذ ش ک ب   تن ش فات

ن ت ش ک ب    را او درشوچد مد ن از
ي ت ب  عغجدوز شربنتان ف ناد
يزد ن بی ق ع ب   گیيزا قد ت ن  ال

ب ه پ س   هذ چ شلباههوذه چ ار
درک جی س کدهلردن ک ب  نی غ وذ
سدندان ک خیسواپتگروردار
اچ که ن شو ک يذ خ مرهيردم ک ب  ن
ب ن و بوذ ن شازد زسد انمت

آن کاز ل م م   بتشاز گ ا سپنيت اه
سذهش س زان لارکاهشاذپت م ک

بخاکش سپردند و گشتند باز
تو گفتی نبوذ آن شه رزم ساز

دک هميوت  شکياآ در البتقوند راه وهر قلعهنزغور  عسکه  بریو کلموده  کهکوتبمعنه   حصی و قلعار  ه
ادب پتميدقدر  آ درمو ينجده  نيا مستعمز    بل.چنود نکا کهکوتنيرور جنز بوًباسرحوادر سنایيل در هيمد  ن

ميرزس پنجن  وا وبعقاب تصود ميور کرودنهآن دودبدجهبام طنالسانمزرگ غيا ميور کرکرووړدر کته ابپ ه
انزاخ شعه تارپ  آ او وموی يمتدقده  يرشنعاترپ  ا منستسو  گوبيردا و کلمنيده  نيه بزفتا حوغاتيوردر هنان د

فتايرواج بهشاا آمد. نچا در ديرقه هيه عکقالا گنبینزغدړنه  و بنزاریمدی سلطام  شهان ا وریغنيدلاب
اجوم گمتسود غانلاميب کرودنعه سلطش  را بعان از آنزغردنبد در نجه د شنابردهکنفا .بدههصرچورتون

سلط  غانو شهيازی  از امانانيروانامرفد وسدار مجالم هابدبزرگو درمدخوده وی نشات و سيوتر د مبينيع  ن
درسا نيالم قمهنارۀ و نيسدشانوشمرافاکپد  در و کستاپخيارتت  ا و فغان نستا  مقان بلنام  ،دارد بندی باا نيران

مشه  د در وی هميد  بکمسلمرای   نانيان قمهناره مدتبورد ارادت و وياشودهبرک قتد يیگادبارینهآن ام
مج هابدا آنبیمالسزرگ ختاسر شهز راهکینوخرايود در وحه رخق يختدا  ا همتسه مقواره بدسو ردمموده

قربانی راه حقيقت را فراموش نميکنند.
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