آیا بازگونمودن دشنام دیگران ،خود دشنام نیست؟
نوشته قوت "نیرو"

 ۲۲میزان۰۹۳۱
محترم صاحب نظر مرادی!
وقتیکه آگاهی یافتم که به اساس تالش شما ،کتابی بنام " بدخشان در تااری"" تادوی
و از چاپ برآمد و مشتاقانه در صدد آن شادم تاا بتاوانم یاد اادی از آنارا در یافا
باادارم .هنااوز ای ا شوروشااور درفکاارو جهاانم در ریااان بااود کااه نوشااته ا ترا اایه
محتارم ایشاااب صاارار در م ابا نوشااته شااما ،تمااام شااور و اشااتیاقم را بااه یا س و نااا
امیدی مردل کرد و خیای ها مت ثرم ساخ که شاما چووناه آن هماه دشانام ،تاوهی و
بهتان ( ماحد ،چراغ کش ،بزغالاه بناد ،تاوت ماال ،زناکاار ،لاواد گار ،دزد و ...را
که در دول تاری" از درف متعصری به پیروان اسما یایان بر چسپ و نسار دادب
شاادب بااود ،در دو ص ا حه از تاااری" بدخشااان تااان خالصااه نمااودب و از زیاار برقااه و
چادری میرزاحیدر (محمدحیدر  ،غالب غایرف و فرقانی نثار اسما یایان نمودید.
شما شاید نوشاته ا ترا ایه ایشااب صارار را کاه واقعا بوااب و اناناه نواشاته شادب
اسااا  ،معالعاااه نماااودب باشاااید .واقعااا هماااه معالاااب وماااودات قابااا ا تااارا  ،در
نامه بو ه ای خوبی انعکاس یافته وچیزی باقی نماندب اس  .اما ما بناابر شاناخ

و معرف قرای که با شما دارم  ،گاه منداناه معالاب جیا را نیاز میخاواهم در میاان
بوذارم:
" مرادی " صاحب!
شما با ای نوشته تان به ید کتااه از ماردم کاه پیاروان دری اه اساما یایه در دیا
م اادس اسااالم انااد غیاار مساات یم دشاانام و تااوهی نمااودب ایااد .یعناای آنهمااه دشاانام هااا و
توهیناااات را باااا ساااسر سااااخت محماااد حیااادر ،غالاااب غاااایرف و فرقاااانی و گویاااا باااه
استناد نوشته آنها ،خود را در اب آنهاا پنهاان نماودب و باه آدرس اساما یایان در
تاری" تان ساختید .آیا تکارار وباازگونمودن دشانام و تاوهی دیواران ،خاود دشانام و
تاااوهی نیسااا ت ااارورت در و ثرااا ایااا (افساااانه هاااا ودشااانام هاااای تااااریخی
در اورار تاری" که گ ته میشود تاری" بیاان واقعیا هاا اسا  ،درچیسا ت آیاا شاما
بحیاای یااد داکتاار و یااد روشاان کرآگاب در نتیوااه تح ی ااات تااان بیکاای از آن بهتانهااا
دس یافتیدت یا حداق به شد و تردیدی موا ه شدیدت دوریکه خود شما نیز تحریر
داشااتید  " :کااه در میااان ما ا اسااما یایه دوسااتان روشاان کری دارم ،در مااورد
ا رای همچو حرکاتی بارهاا از ایشاان پرسایدم ،کاه ایشاان ایا گ تاه هاا را نسذیرفتاه
وآناارا بااه افااراد متعصااب مااذاهب دیواار نساار دادنااد کااه برایشااان ساااخته انااد ".پا
برداش شما ،ازی تح یق تان چه شدت واقعی اسا یاا افساانه ودشانام تااریخیت و
شما ازکدام موقف به بیان آنها پرداختیدت مورخ یا افسانه گوت
مرادی صاحب!
میدانید وقتیکه ید رسم یا روش یا حرکا و ما در مراسام ماذهری و دینای یاد
دی چندی مراتره تکرار گردد ،آن رسم به سان ان دری اه ترادی شادب و از ادا
ناپذیر مراسم و مناسد مذهری آن پنداشته میشود ،که ترک آن ن ص و یب بزرگ
در رادت تا ی میوردد .وحتی تکرار ای ا مال ز ادت در زنادگی شخصای و
فعالی ا هااای روزماارب افااراد میوااردد .مااثال لااواد ،زنااا  ،دزدی و قمااار .دوریکااه
آگاااهی دارم شااما بااا تعاادادی از روشاان کران اسااما یایه مااراودات مختاااف داشااتید و
اکنااون هاام شاااید داشااته باشااید .آیااا در دااول ای ا ماادت بمااواردی ازی ا قری ا ا مااال
وحرکات برخوردب ایدت
در ااو ی سااال 3002هنوامیکااه از تخاا نشااینی شاااب کااریم الحسااینی(آغاخان
چهارم رهرر اسما یایان هاان در ما ا خاناه نخساتی در تاایمنی کابا توایا
بعماا آمااد ،از شااما نیااز بعنااوان یااد روشاان کر آگاااب در ردیااف دیواار بزرگااان و

شخصاای هااا رساام د ااوت گردیااد وشااما نیااز مااب اشااتراک ورزیاادب بودیااد .حتم ا
کنوکاوی نمودب باشید! آیا آثار و الماه ونشاانه ای از مو ودیا (باز یاا بزغالاه و
اشااارات و حرکااات از تمااایالت نساای وشااهوانی را در باای اشااتراک کننادگان (زن
ومرد که اکثری شاان اساما یایه بودناد درک و احسااس کردیادت اگار آن ا ماال و
رسم های بد آمیز که خالف ش ن و شراف انسانی و اسالمی اند در اسما یایان
بدخشان متکی به نوشته شما و پیشا دمان شاما باودب باشاد .نسا اساما یایان بدخشاان
نیز نابود نشدب و در (کوب قاف هم دیور زندگی نمیکنند امکاناات دسترسای شاما باه
آنها کامب و ود دارد.
مرادی صاحب!
اگر کتاب شما (بدخشان در تاری" نی ،باکه ( بدخشاان در افساانه هاا یاا (افساانه
هااای تاااریخی دربدخشااان ماای بااود ،بااازهم زم بااود کااه ای ا همااه دشاانام هااا و
توهینات افسانوی را در آن در نماییدت مور درس و توصیه آن بازرگ ماردان را
( که شما خودرا شااگرد و رهارو آنهاا میخوانیاد از یااد بردیاد یاا نادیادب گرفتیاد کاه
همه را بر ای حرم و احترام به فرهنا هرقاوم فارا خواندناد و هوشادار نادادب
بودنااد کااه از هاار گونااه ا مااال و کااردار ،کااه احساسااات دیناای و یاادتی دیوااران را
ریحه دارسازد خود داری ورزیدت همچنان خود شما هم نو ته بودید و ننوشتید که
اقای های مختاف در افغانستان در داول تااری" اناواخ مختااف واام و ساتم وتاوهی
وتح یر را دیدناد و شانودند وتورباه نمودناد .و اکناون کاه نوبا شاما رساید شاما چاه
کردیدت
م در حالیکه تغییر در انسان ها را رد نمیکنم ،اما به اسااس معرفا و شاناخ
قرااای ایکااه بااا شااما داشااتم در حیاارت هسااتم کااه دلیا  ،اا و انویاازب در ایا همااه
چرناادیات در تاااری" چااه بااودب اس ا ت تعصااب ،اادب کشاااهی ،باای ت اااوتی درم اب ا
واقب آن ،سه انوااری ،یاا خاود نمااهی مرنای بار اینکاه گویاا بم ایساه دیواران باه
منابع بیرونی بهتر دسترسی دارید یا نشاندادن مخال با (شهرانی صاحب کاه در
پروگرام (راب ابریشم و یا در موارد دیورازاسما یایان بعنوان مردم پاک و صادر
یاد کردب اس ت و اگر ای کار بر اساس آزادی بیان صورت گرفته ،آیا داستان هاای
(سااامان رشاادی را تااوهی بااه دیا م ادس اسااالم تعریاار نمیکنیاادت ما نمیاادانم باارای
تالفی ای اشتراب شما به شما چه مشورب بدهم بوز از ینکه بوویم:
معشوقه اگر بی وفا برآمد

شرمندب ز انتخاب خویشم

