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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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                                                                             رونینهد از حد خود قدم ب یکه م یکس

                                                                                 رونیاز حرم  ب  دیآ یکه م  ستیکبوتر

« صائب»   

 

غور  تیاز افراد خود را بوال یکی « پنجصدوچهل وهفت پنجصدو دوازده ــ »   یغزنو بهرامشاه

داد  یبرا بود  دهید اریکه ستم بس انیاز غور کنفریکرد،  یفرستاده بود و او بر مردم آنجا ستم م

.کرد انیبغزنه رفت و عرض حال خود را ب  یخواه  

و فرمان   دینما یخود دار تیاز ظلم بر رع ینوشته شود که وال یامر نمود تا فرمان مفصل بهرامشاه

.سپردند یرا به غور  



 

   »2 » : صفحه   

امر اجرا  نیرا آنقدر بزنند که فرمانرا بخورد وا یامرکرد تا غور دیرس یه فرمان بدست والک یهنگام

.شد  

و سرگذشت خود را  دیگرفت وخود را به بهرامشاه رسان شیراه غزنه را درپ یشخص غور گرید بار

.کرد انیب  

 

.سندیبنو دیو وع دیمشتمل بر تهد یگفت تا فرمان بهرامشاه  

چشمش بر کاغذ  یغور.  سدیدرازتر از فرمان اول برداشت تا حکم شاه را در آن بنو یکاغذ یمنش

:افتاد و گفت  

 

.که در وقت خوردن زحمت آن کمتر باشد  سیخدا، فرمانرا برکاغذ کوچک بنو  یبرا از  

:گفت یسخن خنده گرفت و غور نیا دنیرا از شن بهرامشاه  

!نهد ینم یو حکم ترا وقع کندیم ییاعتنا یان تو بخنده که نوکر تو بفرم یاست نه جا هیگر یجا  

:متأثر شد و گفت اریبس بهرامشاه  

 ذیطعام لذ رمیرا از آن ظالم نگ یحرمت یب نیخود عهد کردم تا انتقام ا ی، من با خدا یگفت راست

.نخورم و خواب خوش نکنم  

 

و  رانیام یگروه بر کمر بست واسپ خود را خواست و روانه غور شد و ریبرخاست وشمش سپس

 یشکار بکوهستان غور م یحرکت کنند و آوازه انداخت که برا یرا امر نمود تا از دنبال و انیلشکر

.روم  

 

داد خواه  یبر غور یچشم وال نکهیهم یاستقبال شد ول یاز طرف وال دیغور رس تیبه وال کهیهنگام

:بهرامشاه گفت یاز اسپ فرود آمد و رکاب شاه را بوسه داد ول  ست؟یافتاد ، متوجه شد که مطلب چ  

من منصرف نخواهد  میتملقها مرا از تصم نیا و  رمیکه انتقام مظلوم را از ظالم بگ  عهد کرده ام من

!ساخت  

!غور مقرر نمود تیاو بوال یرا بجا یگریشخص د فرمان داد و یسپس به مجازات وال    

**** 

ادامه دارد اتیحکا نیا سلسله  

:ناشر   

ساعت 84سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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