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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ فبروری ٢٠
  

  قبر يکی از جنايتکاران عرب در قلب شھر کابل
  

در  اين ياد داشت(رفت نوشتۀ زير شکل گ مطلبی توجھم را جلب کرد که در ارتباط با آن» کانون بی خدايان«در 

 )مذکور ھم درج گرديد فيسبوک

  : اينک توجۀ تان را به آن معطوف می نمايم

 با حرمت به خوانندگان ، 

 اذھان ی روشنگری تان در راستاۀکار و مبارز.   کردمدني شما دی پرمحتواسبوکياز ف)  و فروتنیمن نوع(من 

 که ، دھدی اجازه نمگاه چيشان ھ)  مغزیتو(در دماغ »   اسالم ینھدفتر امر و « که ی خوانندگانژهيوه   ب- خوانندگان 

 که دشمن - یبه خاطر حس خوب کنجکاو  کنند ؛ مگراه زن نگکي به طرف جاده ( عبور ازسرک نيحتا در شب ح

 . است شي ؛ در خور توجه و ستاندي نمای را مرور مسبوکي فني گاھگاه  صفحات ا– و مذھب است ني دکيدرجه 

 مبارزان آگاه فيکه ط (دي اشاره کرده اند؛ي خواھند توجه نمای به آن نمیادي مھم که افراد زاري بسۀ گوشکياال به  در ب

 بس مھم ساخته ۀ آن نکته ھم تماس گرفته و  مخاطبان شان را  متوجنهي زمني در ا-  در افغانستان -  نسوي قرن بدميما از ن

 .اند 

  : سمي بنودي اجازه بدھ

 یشآمدھايپ  بر کتاب باالحصار کابل ویبه نقل از مرحوم کھزاد مبتن" ساله اعراب برافغانستان١۴٠٠ ۀطريس" درکتاب«

البته چھل [ عبدالرحمن بن اشعث سردار لشکر طاًوسان، چھل مرد یھجر ٨٠درسال:  کهشود ی متي روا،یخيتار

  فرمانده عرب از فرط قھر ونيرد وا کابلشاهمور حمله برکأ مسي بن قثي لادتي را تحت قیجنگ ]ھزاردرست  است

 یرمردي دلۀزيکنان به کابل داخل شد، اما با ضربت سرن  سپاه خود جنگشيشاپيدست گرفته وپ دو  درريشمش غضب دو

 تا ردروازهي مدخل کوه شاي از حدود دھمزنگ که یدرحال.  دستان نابکارش ازکار افتادگريود[ شد نياز کابل فرش زم

جسد او را درکنار .] تن از مدافعان فداکار را گردن زده بود  او صدھالومتري ککي ۀدرفاصل رهيمسجد شاه دوشمش

 » . معروف گشت" رهيشاه دوشمش" او به مزارۀبعدھا مقبر. خاک سپردنده  کابل بۀرودخان

 کي  گورۀ سمت چپ دريای کابلطرف راست  جاد.  دو جاده وجود دارد اي گذرد ، در دو طرف دری ماي قلب کابل دراز

به شاه دو " سردار خون آشام عرب که ني گور اکيمردم نزد.  دارد تيتن از سرداران عرب خون آشام و رھزن موقع

  سردارسفاک عرب ني ، تا ابندند ی را می قبرش تکه پاره ای روند و به درخت باالیم معروف است، " ی ولۀريشمش

 دست اميبه مرور ا.  بود ی  مخروبه اهي شبی گور وشي سال پ۶۵ اي ۶٠. از خدا بخواھد که مراد آن شخص را بدھد 
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و يا ھم مراکز ديگری که بقای شان را در تقويت خرافات مذھبی و حاکميت مذھب  ی عرب سعودیعني ، ی نامرئیھا

 مار اع گورشیسقف گنبد گونه بر باال.  شد ري رھزن  تعمنيا")  ارتيز"(آھسته آھسته گور . پول فرستاد  می بينند، 

)  پول  (یمردم روزانه به صد ھا افغان .گورش  ساختند ) یمتول( را نگھبان یکس.  به خود گرفت یرنگ و رونق . ديگرد

 ی مري بود که با دو شمشی خون آشام کسنيا.  دھند ی  دادند و ھم اکنون ھم میم) یمتول -مجاور(به آن  گور وان 

 ی است،  زمانکي اسالم  به خدا نزدۀ برجستتي شخصنيا« :  بودندهاخت سعي شاشيقصه پردازان صد ھا سال پ. ديجنگ

 ی و مدي جنگی و مدي جنگیش جدا شد ؛ به قدرت خدا  بدون سر م در ھنگام جنگ از تنري دلانيکه سرش از طرف کابل

 رهيشاه دو شمش"اه  آنگ،"  کند ی که او دشمن ما بدون سر جنگ مدينياونه بب"  زد ادي  فری پسر بچه اکه ني، تا ا... 

 . »دي و به شھادت رسديت غلنيبر زم" یول

به خاطر ) ظاھراً ( کابل را ۀھزاران   باشند) سربازان( تجاوز گر که با لشکرش تکاري جناني ، ایرامگ خوانندگان یبل

 بود مردم  ما کشته بود و سربازانش ھست و) ....ردم  و برده گرفتن از آنان ودر واقع به خاطر تاراج م(مسلمان شدن 

 ی لحظه  ھم مردم مسلمان مني تا ھمند،دي کشیزي و کنیرا به تاراج بردند و زنان و دختران و کودکان ما را به بردگ

به مردم ما ... .   کنندی  طلب متکاري خوانند و مراد خود را از آن متجاوز غارتگر و جناین مآ گورش قریروند و باال

 و پسران و دختران باي زنان زل در آن جا تمام نعمات به شمودي روی به جنت مديان شدشما که مسلم« گفته بودند که  

 . »...  شما است و اري و خورد سن در اختمايخوش س

  ) .....مشھد و   (راني در کشور شما او

  

 

  ) » ی ولۀريمسجد شاه دو شمش« (  کرده اند هي عرب تسمانيرک سرباند لشني مسجد را به نام ھمنيا

  

  . دارد تي مسجد موقعسمت راستدربا گنبد فيروزه ئی عرب  تکاريناجگور 

زمانی خواھد ، افشاء نشوند  متداومپيگير و)  ....و ....سياف ، کلبدين ، محقق، و(بردگان فکری اين جنايتکار  ھرگاه

   . خواھد شد " شاه دوشمشيره ولی " رسيد که گور ھرکدام شان

 ی فبرور١٨دلسوز


