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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١۵ مارچ ٢٢
  

 !»  ولی ۀشاه دوشمشير« فرخندۀ جانباخته و گور 
 

گری تعويذ  از تعويذ» شمشيره ولی شاه دو« فرخنده در  زيارت «  برخی از رسانه ھا ؛ ھمچنان کسانی گفته اند که  

گرفته و در بدل آن تعويذگر  چند بار از وی پول گرفته ، سرانجام فرخنده کدام نتيجه ای از تعويذ و طومار و شويست 

 »... . وی نگرفته ، اين تقلب موجب اعتراضش گرديده ، با تعويذگر  مشاجره نموده است 

ھمين شخص ، يعنی تعويذگر که بی ھيچ ترديدی به کدام شبکۀ اطالعاتی  :  اگر به اين حادثه با دقت بيشتر بنگريم

 ضد هارتباط داشته  ب) و يا عرب سعودی» حزب اسالمی گلبدين «يا» شورای نظار«شايد ھم ( خارجی و يا داخلی 

ی اين زن  قرآن را ای وا« زده ، سر و صدا و داد و فرياد نموده که گويا  ای  رذيالنه ۀدختر مظلوم دست به چنين توطئ

ًمسلما اين قضيه ابعاد ديگری ھم داشته که تا کنون روشن نشده . ».. .... آتش زده بيائيد اين زن کافر شده را بسوزانيد و

 .است 

خاندان نادر غدار » رياست ضبط احواالت « بايد اشاره نموده که  اکثريت  نگھبانان  زيارت ھا ، يا از زمرۀ وابستگان 

اين جای ھا  در اصل محراق ھای رفت و آمد مردم اند و آمدن  . ا با آن رياست منفور ھمکاری می کردند بودند  و ي

روند و به  افرادی می آيند و می. ؛ طبيعی جلوه می کند و جلب توجه نمی نمايد  ) جاسوسان (چنين اشخاص مخفی

می سپارند در واقع  متوليان افراد ارتباطی  خبرکش ھا راپور ھايشان را به متوالی . دھند  متولی زيارت  پول می

می باشد ؛  ) دولت دست نشانده امنيتو خاد و  » اکسا « و » کام « بعد ھا ( » ضبط احواالت « جواسيس با 

 .ند بوده و اھمانطوری که اکثريت تعويذ گران و طومار دھندگان در طول تاريخ و تا ھم اکنون بدين کارننگين  مشغول

شاه دو شمشيره «در رابطه با  زيارت  ) ٢٠١۴ فبروری سال ١٨( ۀ خوانندگان  متنی را که در سال گذشته حال به اجاز

، که آغاز اين رخداد در ھمين محراق که  اطالعاتی ھا  ھم از آن استفاده می نمايند  ؛ اتفاق افتاده ؛ بار ديگر با » ولی 

 :ويراستاری و اضافاتی چند  بازخوانی نمائيم 

به نقل از مرحوم کھزاد مبتنی بر کتاب باالحصار کابل " ساله اعراب برافغانستان١۴٠٠ ۀسيطر" کتابدر«  

ً ھجری عبدالرحمن بن اشعث سردار لشکر طاوسان، چھل مرد ٨٠درسال: شود که وپيشآمدھای تاريخی، روايت می

اين فرمانده عرب از   شاه کرد ومور حمله برکابلأجنگی را تحت قيادت ليث بن قيس م] البته چھل ھزاردرست است[

فرط قھر وغضب دوشمشير در دو دست گرفته وپيشاپيش سپاه خود جنگ کنان به کابل داخل شد، اما با ضربت 

که از حدود دھمزنگ يا مدخل  درحالی. و ديگر دستان نابکارش ازکار افتاد[ دليرمردی از کابل فرش زمين شد ۀسرنيز
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را گردن زده ) کابل (  يک کيلومتر او صدھاتن از مدافعان فداکار  ۀمشيره درفاصلکوه شيردروازه تا مسجد شاه دوش

 .» . معروف گشت" شاه دوشمشيره" او به مزارۀبعدھا مقبر. خاک سپردنده  کابل بۀجسد او را درکنار رودخان.] بود

ور يک تن از سرداران خون طرف راست  جاده گ. از قلب کابل دريا می گذرد ، در دو طرف دريا دو جاده وجود دارد 

" به شاه دو شمشيره ولی " مردم نزديک گور اين سردار سفاک عرب که . آشام و غارتگر عـــرب موقعيت دارد 

 و قھار معروف شده  می روند و به درخت دور تر از  قبر بويناکش تکه پاره ای را می بندند ، تا اين  سردار جنايتکار

 سال پيش از نزديک ديده بود که گور وی شبيه  ۶۵ يا ۶٠اين قلم . عرب از خدا بخواھد که مراد آن شخص را بدھد 

درعصر امير امان هللا «  نصب شده   ۀگنبد اين مقبره قرار کتيب... .  داشت رنگ باخته و یمخروبه ای بود و تنھا گنبد

 .»خان تجديد بنا شده 

 سعودی  متوجه تحکيم پايه ھای لرزان دين اسالم در برخی کشور ھا می شود ، مبالغ ھنگفتی را زمانی که دولت [ 

معروف بود ، مقبرۀ کدام کسی  » مھا رانی «در جنب دھلی در درون يک جنگل که به نام  . صرف اين راه می نمايد 

 پول ھای کمکی عرب ١٩٩١سال در . برق  و آب برای وضو ء ھم وجود نداشت  .  وجود داشت  که سقف نداشت 

متولی به پولی که   سازمان اطالعات  عرب سعودی . اين گور صاحب  متولی شد . سعودی  به داخل دھلی ھم  رسيد 

)  » ءنظام الدين اوليا« خواھر زادۀ ( بعدھا نام ھم برايش انتخاب کردند . می فرستاد ، صاحب گنبد و آب نل و برق شد 

عوامل خـــاد نجيب که در دھلی زير پوشش پناھندۀ ضد .  ذکر بسته می شد ۀنند خانقاه حلقدر شب ھای  جمعه  ما

می » ذکر«حلقه بسته )  »  ءنظام الدين اوليا« گويا خواھر رادۀ  ( شوروی قبول شده بودند ھم در نزديک اين مقبره 

در زندان پلچرخی ھم ) ساما( افغانستان جمله  يک تسليم شدۀ سازمان آزاديبخش  من» روشنفکران «شماری از . کردند 

 . ]ھم می رساند ه در اين حلقه حضور ب

و سقف گنبد گونه بر باالی گورش  »  شاه دوشمشيره « آھسته آھسته گور . اين پول به افغانستان ھم سرازير می شد 

 . گورش  ساختند ) لی متو(  سال قبل کسی ر ا نگھبان ۶۵در حدود . رنگ و رونقی به خود گرفت . مزين گرديد  

اين خون آشام . می  دادند و ھم اکنون ھم می دھند ) متولی ( به آن  گور وان )  پول (  مردم روزانه به صد ھا افغانی  

اين شخصيت برجسته « : قصه پردازان صد ھا سال پيش ، شايع ساخته بودند که  . کسی بود که با دو شمشير می جنگيد 

ش جدا  در ھنگام جنگ از تنخدا نزديک است ، زمانی که سرش از طرف يک تن ازکابليان دليراسالم ولی بوده و به 

اونه ببينيد که " که پسر بچه ای کابلی  فرياد زد  ، تا اين... شد ؛ به قدرت خدا  بدون سر می جنگيد و می جنگيد و می 

 .»يد و به شھادت رسيد تمين غلبر ز" شاه دو شمشيره ولی"، آنگاه " او دشمن ما بدون سر جنگ می کند 

به خاطر مسلمان ) ًظاھرا ( بلی خوانندگان گرامی ، اين جنايتکار تجاوز گر که با لشکرش ھزاران   باشندۀ کابل را 

کشته بود و سربازانش ھست و بود  مردم  ما .... ) در واقع به خاطر تاراج مردم  و برده و کنيز گرفتن از آنان و( شدن 

 بردند و زنان و دختران و کودکان آنان را به بردگی و کنيزی کشيدند ، تا ھمين لحظه  ھم مردم مسلمان و را به تاراج

ن می خوانند و مراد خود را از آن متجاوز غارتگر و جنايتکار  طلب می آساده انديش ما می روند و باالی گورش قر

د به جنت می رويد در آن جا تمام نعمات به شمول زنان زيبا و شما که مسلمان شدي« به مردم ما گفته بودند که  ... .  کنند

 . »... پسران و دختران خوش سيما و خورد سن در اختيار شما است و 

  !! ) » مسجد شاه دو شمشيرۀ ولی « ( اين مسجد را به نام ھمين سرباند لشريان  غارتگر و زنبارۀ عرب تسميه کرده اند 

 .سجد آنطرف سرک موقعيت دارد گور آن جنايتکار در عقب اين م

....  )  و.... سياف ھا ، گلبدين ھا ، مزاری ھا محقق ھا، ربانی ھا مسعود ھا و( ھرگاه بردگان فکری اين جنايتکار 

شاه دوشمشيره " طور پيگير ومتداوم افشاء نشوند ، زمانی خواھد رسيد که گور ھرکدام شان ه جنايات و خيانت ھايشان ب

  .خواھد شد" ولی 
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