
دو واکنش منيژه نادری ناشر کتاب
 خطاب به سنگروال

- دو ادعای ضد و نقیض سنگروال در مورد پته خزانه در دو برنامه 

طی یک هفته

جناب شهسوار سنگرواِل تاریخدان

برای تجدید حافظٔه نامالیم شام ویدیویی از دو برنامٔه شام را میگذارم 

اتل  ما  له  نری  دی  پر  زمری  یم  زه   ( داشتید رسودٔه  باور  شام  که 

نشته( از امیر کرور ۱۲۰۰  سال پیش و پته خزانه نیست، و پیشنهاد 

چنین  در  تا  بخوانید  بار  بار  را  مقدسنامٔه خویش  این  که  کنم  می 

برنامه یی اشتباه نکنید و چون موجودیت این رسوده را در برنامه 

در حضورداشت حدود ۷۰ اشرتاک کننده با استدالل داکرت ناشناس که 

فرمودند: »این زبان امروز است نه زبان ۱۲۰۰ سال پیش« نفی کردید 

و گفتید که در پته خزانه نیست )این بخش سخنان شام ریکارد نیز 

شده است و درج ادعا های شام شد( و لی بعد تر که حقیقت را 

دریافتید و در مصاحبٔه خویش با تلویزیون »هستی« با بی آزرمی در 

کنار داکرت فطرت آن صفحه را از پته خزانه خواندید، باید در حضور 

رسانه از داکرت ناشناس پوزش میخواستید.

گرچه میدانم تکیه گاه قدرت شام به اصطالح پایه های طوس دارد 

ولی عمرش کوتاه است و بدانید که حافظٔه تاریخ و انسانهای صبور 

داکرت  یزدانی،  حاج  هامم،  سلطانشاه  مومند،  خان  قلندر  چون  آن 

جاوید، ثریا بهاء و دهها قلمبدست متعهد دیگرهستند که در عرش 

عدالت می نویسند و حقیقت را زمزمه می کنند و در ترازوی ترفند 

های فتنه انگیز شام به مقایسه منی نشیند.

میخواهم بپرسم که تا چه زمانی با گذاشنت تاجهای خیالی بر فرق 

خویش، پای خویش را بر گلوی فرزند نجیب پشتون فشار میدهید؟ 

شام دل به »پته خزانه« خوش دارید در حالی که در مدرسه های 

طالبی مناطق پشتون نشین ما، نه کسی امیر کروری را میشناسد، نه 

نام محمد هوتک برای کسی آشناست و ماللی هامنگونه که اسطوره 

است، اسطوره هم منانده چون با ظهور طالبان سالهاست که انسانیت 

را به دار آویخته اند و امروز بیش ترین قربانی را فرزند پشتون به 

خاطر رسبازگیری های طالب میدهد که ایکاش هامن اسطوره های 

نیفتادند و  افتند که  شام هم میتوانستند در آن مناطق درست جا 

اینک باور دارم که پته خزانه واقعن آبروی پشتونهای نجیب را به 

گروگان گرفته است و بدا به تاریخدانی که از این واقعیت رس باز 

زند.

ِ قدرت، »نامردی«ست  گرچه میدانم که یکی از سالح های فاشیزم 

ولی خواستم کمی نوازش شوید.

عالقمندان این بحث گزارش مکمل برنامه های مربوط را در صفحه 

ی انتشارات شاهاممه Shahmama Publications تعقیب میتوانند

- به شهسوار سنگروال، سنگردار فاشیزم

جناب تاریخندان،

آنگونه که من هنوز بهرٔه الزم را از ادبیات کهن پارسی ندارم 

و  دقیقی  و  رودکی  پارسی چون  زبان  ساالر  از هر سخن  و 

فیلسوف  و  و دهها شاعر  موالنا  و  سینا وسنایی  و  فردوسی 

آموزه هایم  به  ادعایی هم  ام،  اندوخته  توانم  دیگر در حد 

ندارم. همچنان با حرمت و عشقی که به ادبیات پشتو داشته 

پشتو  به  نیز  را  یی  رسوده  مشتاقانه   ، داشت  خواهم  و  ام 

در حضور شام در برنامٔه ۳۰ مارچ در لندن زمزمه کردم که 

اند،  برشمرده  اگر  را  هایی  کاستی  برنامه  حارضان  امیدوارم 

بخشوده باشند؛

ولی میخواهم از شام که ادعا دارید لسانس ادبیات استید و 

در همه مضامین منرٔه صد گرفته اید و هم ماسرت تاریخ استید، 

و مرا ایرانی خوانده اید، بپرسم این که دقیقن متوجه نشدم 

زمین  ایران  تاریخ  سیاسی  جغرافیای  کدام  به  اشارٔه شام  که 

بوده است؟! هامن ایران کهنی که سنایی و موالنایش پارسی 

می رسودند و سعدی و حافظش ُدر دری می سفتند و یا این 

جغرافیایی که واژه های زبان مرا فاشیزم به آن رسزمین در 

تبعید نگهداشته است، من واقعن متوجه نشدم.

کار کتاب »ناشناس ناشناس نیست« حدود ۱۲ سال پیش آغاز 

شده بود و بخش مصاحبٔه آن نیز در هامنسالها انجام یافته 

دوازده  اقل  نیز حد  نظر خود  تجدید  برای  ناشناس  و  است 

سال زمان داشت که با هامن نظر باقی ماند و پروف نهایی 

کتاب نیز از نظرش گذشته بود و البته فضای مصاحبٔه نخست 

و شهادت ناشناس در مصاحبٔه های اخیر با رادیو بی بی سی 

و تلویزیون هستی نشان میدهد که کدام ترفند و جربی برای 

یادآوری سخنان و حرفهای داخل کتاب در کار نبوده است و 

آنچه به زبان آورده است ، اندیشٔه خودش میباشد.

ایکاش به جای این همه فتنه انگیزی، رویکردی به چند نظریه 

کاظم  جاوید،  داکرت  مومند،  قلندر  از  ارزشمندی  پژوهش  و 

یزدانی و داکرت صبور سیاسنگ میداشتید و در برگٔه خویش به 

جای دشنام، به استدالل میپرداختید تا شاید گره ذهن متحجر 

شام باز میشد.

کتاب  رومنایی  دومین  برنامٔه  در  پیوست سخنانم  یادداشت: 

»ناشناس ناشناس نیست« در لندن:

https://www.facebook.com/shahmama.foundation/

videos/678176105935939/


