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موسی را تائید میکنم ارتباط شهادت مرحومه فرخنده، موضوع آقای داوده ب  

ل مسجد مبارک شاه دوشمشیره در کنج آنطرف سرک یک حظیرۀ کوچک وبسیار قدیمی همه میدانند که بمقاب

نواحی همین موضع  د یکعده مجاهدین عرب که در قرن دوم هجری بکابل رسیده و درندارد که میگوی وجود

ی خاندانها مشاهیر اسالم و معززین وه از آن این حظیره مختص ب شهید شده بودند درینجا دفن میباشند. بعد

زعمای کشور صورت میگرفت. درکنج نهایی  دفن اشخاص درین حظیره بفرمان پادشاهان و سلطنتی گردید و

نجا زندگی میکند واین متولی ازطرف دولت معاش آ این حضیره دو اطاق وجود دارد که متولی حظیره در

میگردد.   نصیب اوعایدی  ازین مدرک نیز تعویذ میدهد و مریدان خود دعا وه میگیرد و درعین زمان ب

 او قبر است دفن میباشد و طریقت مشهور درمرکزاین حظیره پسرکاکای من مرحوم سیدحفیظ هللا پاچا که به پیر

عبیدهللا پاچا نیز درهمین  کاکای دیگرم مرحوم سید پسر و  پاچا عمر کاکایم مرحوم سید -زیارتگاه عام است

گران هر روز برای  گدا هن دروازۀ این حظیره مجاوران ود پته های زینه سنگی و حظیره دفن میباشند. در

دریافت نذورات می نشینند. این تفصیل  را بخاطری نوشتم که خبری که در بارۀ چگونگی قتل مرحومه فرخنده 

 ثقه باشد. بمن رسیده شاید قسما  

اشد و گاهگاهی  ازین مریدان مرحوم سیدحفیظ هللا پاچا میب خانوادۀ ما که ازه مارچ شخصی مربوط ب 22بروز 

 در من در امریکا تلفون کرد وه پاک کاری دیدن میکند، بخاطر تبریکی سال نو ب حضیره بمنظور تنظیف و

حافظۀ خود مینویسم  را از ال من چگونگی واقعۀ قتل  را بیان کرد که من تلخیص بیانات اوؤسه ضمن صحبت ب

 او گفت: –

صحنۀ قتل  در متولی هم صحبت میبود. من شخصا   را دیده ام که با من او ""این خانم درین حظیره می آمد و

از مجاورانیکه با هم آشنا میباشیم شنیدم که این خانم با متولی در بارۀ کدام  نبودم، اما بعدآ آنجا رفتم و حاضر

کرده  پا ی که دریافت کرده بود مناقشه داشت. مجاوران گفتند آواز متولی بلند شد که این زن قران را زیرتعویذ

جان زن ه حظیره بوده ب کس دیگریکه در هر همه مجاوران که تابع متولی میباشند و -بزنید را شده او کافر و

 جان اوه رعقب حظیره عدۀ بیشتر مردم بموهایش گرفته ازحظیره پایان کرده  د دویدند و اورا لت کنان و از

افتادند و او را کشتند. راوی گفت : مجاوران و گداگران سرزینه که با او صحبت کرده  ازوقوع حریق یا 

د،  نکه درعین صحنه درحظیره حاضربود زبان چند نفر سوختن قران درحظیره اظهار بیخبری کردند اما از

شاید این زن کدام تعویذ را بزمین زده باشد که  عویذ مناقشه صورت گرفته وگفتند که میان آن زن ومتولی باالی ت

 متولی صاحب غضب شده باشد...""
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این بود تلخیض بیانات یک راوی از کابل که با روایت شنیدگی آقای داود موسی راجع به "تعویذ" صدق میکند. 

خلیل  سید –با احترام  –وردتحقیق قراردهند امید است پولیس کابل روابات مربوط  به مناقشۀ متولی حظیره را م

 هللا هاشمیان                   

 

 


