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  م٢٠٠٧کابل ، جوالئی                         از داؤد موسی

  يک تخريب کوچک
  

، فردای آن پسرش مدعی گرديد که تا دم مرگ بر بالين از جهان می رفتنوی زميگويند در شبی که سلطان محمود غ

ش نمود، قبر سلطان را در غزنی نبکه  که يک باستان شناس ايتالوی شچند سال پي.  دمت وی بودخ پدر بيدار و در

 اين حقيقت دال برينست که در هنگام مرگ، کسی بر بالين.  شه او قرار داردوم شد که يک دست سلطان بزير االعلم

  که  Rigor Mortis تا اينکه بعد از گذشت ساعتها، ريگور مورتيس .  دست او را جابجا نمايدکهاضر نبود حسلطان 

لهذا، .  ممکن نبودديگر  را کرده و راست نمودن بازوی سلطان کار خود. عبارت از شخ ماندن عضالت ميت ميباشد

  .مان حالت دفن نمودندهسلطان را ب

 ع تاريخی، قائاين داستان را بدان منظور نوشتم تا نشان بدهم که يک عده که می پندارند که می توانند با تحريف و

و  متصورخيلی ها ها  واقعيتنها نيز کشف قر گذشت زاعد د به چشم مردم خاک بزنند، غافل از آنند که بوبزعم خ

عصر استيالی شوروی در دشت چمتله کابل که از بقايای درين روزها ياقت شدن يک گور دسته جمعی .  استممکن 

  .دشبا بر کشور ماست، مثال خوبی ازين ادعاء می

ين تأسيس و تخريب اول"ت عنوان حواندن نقد دوست عزيز ما انجنير عطائی بر کتاب تخ را بعد ازآتی چند سطر 

 من با مندرجات م اينکه نوشتۀه البته با ف.  داکتر حسن شرق تقديم خوانندگان می نمايمنوشتۀ" غانستانجمهوريت اف

اول داکتر شرق بلکه عقده من از همان آوان نشر کتاب .  کاری ندارد) که تا هنور نه خوانده ام(کتاب مورد بحث 

  .باقی مانده است) پارباس پوشان برهنه ک(نون به عم

دعی گشته بودند که ايشان در واقعۀ حمله بر شرح اين داستان ازين قرار است که داکتر صاحب در کتاب اول خود م

بوقوع پيوست، هيچ دخالتی  که در آوان صدارت داؤد خان -ر کشوتاندن بيرق آنخارت پاکستان در کابل و سوسف

  :اما اين دروغ محض است زيرا.  نداشتند

ر آن زمان که من شاگرد مکتب حبيبيه بودم، فاميل ما در جاده ميوند دکانی داشت که بنام يکی از دوستان بنام شهباز د

جمع ) رُا کندهاری بودندثکه اک(تان سهر ديگر در پياده رو مقابل اين دکان گروهی از دو.  کندهازی شهرت داشت

  .می آمدبميان  و سخن ف از هر طرف حر تا شامگاهانميشدند و

که مرد بی سواد و بی خبر از واقعات (ن کردن بيرق پاکستان در آن مظاهره توسط همين شهباز يبايد گفت که پاي

مشهور (ار خان کاکر و جنرال امان اهللا ای همان روز، دوستان از قبيل پروفيسرغففرد.  صورت گرفت) سياسی بود

  ؟موضوعات چه کار بود به اينشخص بی سوادی چون او را  شهباز را به بار مالمت گرفتند که) به امان مخابره

چون شهباز عادتُا مرد . شهباز در دفاع از خود مدعی گرديد که او را حسن شرق به اجراء اين عمل مجبور ساخته بود

سان دييگوی کليفورنيا، شهر بل در قتا اينکه چند سال .  وی وقعی ندادمفبه حردر آن زمان  من  نبود،گويیراست

و در عقب دکان همان انه خدر پس  که وی حکايت کردد، وب با ما میز دوستان که وی هم در دکان مذکور ايکی 

ادند تا دبه شهباز هدايت ) که متوجه حضور وی نبودند( و سيد عبداهللا خان قکه حسن شرد ومشغول کار بصندوقها 

  . پاکستان را پاره کندقريدر تظاهرات اشتراک نموده و ب

ونت نيز دريغ ننموده، اه نمی گذارم که داکتر حسن شرق به خودم و فاميلم نه تنها ضرری نرسانده بلکه از معنا گفت

  تا امروز دلم جوغو برای همينست که .  بوده نمی تواندعمل نيک شان ولی اظهار اين حقيقت دست نگر هيچ نوع 
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فرصت خوبی فراهم عطائی آباد که  انجينيرکريم هخان.  ر بسازمبميزد که چطور مردم را ازين دروغ تاريخی با خ

    .اهللا ياور.  نددنمو


