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 Political سياسی

  
   مونشن–خالق داد پغمانی 

   ٢٠١٣ جون ٢۴

  رفع يک سوءتفاھم و پاسخ به يک پرسش
  

  "!رھا. س" رفيق خواننده و ھمکار نھايت عزيز

 را از راه دور تقديم می دارم، ای گرم مبارزاتی و پيامھای رزم رفيقانه امنخست اجازه می خواھم ضمن آن که درود ھ

 رسواگر دشمنان افغانستان و مردم آزادۀ آن و پيوستن تان را در جمع خار ھای چشم به پورتالرا ريف آوری تان تش

ز اين که ارائۀ پاسخ تان ا. امپرياليزم و ارتجاع و مزدوران زرين قالدۀ آن از صميم قلب شاد باش و خير مقدم بگويم

  .اندکی به درازا کشيد، پوزش می خواھم

  !ھمکار عزيز

فکر می کنم زبان الکن خودم باعث شده است تا رفقاء و دوستان عزيزی چون جنابعالی نتوانند به عمق ضميرم پی برده 

خواھان آنم تا اسم مستعار و  مخالفاز جمله اين که گويا من . از گفته ھايم برداشتی نمايند، که اصالً منظورم نبوده است

  .رفقاء بيشتر از اسم اصلی شان استفاده نمايند

دوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند، به نيکوئی به ياد خواھند آورد که من برای بار اول به ارتباط استفاده از 

  :تذکر داده بودمۀ سوم آن چنين صفح دررا نوشتم "ستالين و پنير ھای ھالندی"مقالۀ ، وقتی اسم مستعار

ھمين جا الزم است بيفزايم که انتخاب يک نام مستعار شرط اساسی و اولی ھر مبارزه نيست بلکه عکس العملی "

استفاده از نامھای مستعار ھرچند شايد برای مدتی . است از طرف مبارزان عليه پوليس مخفی دولت ھای استبدادی

 ديد دشمن مخفی دارد اما قدر مسلم آن است که برای دراز مدت، ھويت ھمچو افراد محدود بتواند ھويت فردی را از

  ..." فقط از مخاطبان مستقيم شان کتمان می گردد نه از پوليس مخفی 

رفيق و ھمرزم داکتر " صفحه ئی، که اينک با شناختی که از پنير ھالندی يعنی ۴ اين قسمت آن نوشتۀ با کمال تأسف

 می وست آورده ام به جرأت نوشته می توانم از سطح و سويۀ وی باالتر بود وچه بسا الزم بود  به د"کريم زرغون

 با عبارات ساده تری آن را بيان می داشتم، به عوض آن که باعث گردد " زرغونجفنگ دانی"بايست جھت فھم بھتر آن 

 عرصۀ جھانی و ارتباط فعاليت ھای تا بحثی تاريخی آنھم به اساس مبارزات تاريخی سازمانھا و احزاب پيشرو در

نھادينه شدن دموکراسی بورژوائی مطرح بحث قرار گيرد، يار غار کريم مبارزاتی با اسم مستعار و پيوند آن گزينش با 

اين که . در انبان داشت، از من استقبال نمود" ايزم" پناه برده، با رديف کردن ھر آنچه ۀ کريم زرغونزرغون، به شيو

و باند جواسيس " پنير ھالندی"با " موسوی" و سرانجام از بحث بين من و يا ھم سير تکاملی خود را پيمودبحث چگونه م

 افراد جنبش انقالبی به عالوۀ بحث ميان جم غفيری از شجاعترين، صادقترين و پاکترينبه  صادق، -تجزيه طلب حسين
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در عرصۀ نبرد آزاديخواھانه و ترقی جويانه از موضع اين يگانه نھاد مبارزاتی حاضر  - " سازمان انقالبی افغانستان"

 "موسوی" مبدل شد، خود گواه آن است که من و عليه آن باند جاسوس و تجزيه طلب -پرولتاريای در بند افغانستان 

 برندۀ اين نبرد بوده و می باشيم چه قادر شديم بابردن تفکرات و انديشۀ خود بين ديگران به خصوص آنھائی که در طول

 و آنھا را به حقانيت مواضع خويش معتقد ساختن، مھلکترين ضربت را بر عمر کمترين شناختی از آنھا نداشته و نداريم

در نخواھيم ھم چه بخواھيم و چه  "موسوی" به خصوص "موسوی"با اين عمل من و . آن باند جواسيس وارد نمائيم

 اين که در اين ميان مشتی از عناصر بی ايمان. ھا می باشيمآن زھرآگين محراق نفرت دشمن قرار گرفته آماج تير ھای 

 گذشتۀ ننگين آنھا را در محراق توجه ،از ھتاکی ھای باند جواسيس ھراسان شده، با ترس از اين که نکند جواسيس

ھی  خودشان ھيچ گاادعایکردند، شجاعان شان را که به " ماست ھا را کيسه"ن که خود آھمگان قرار دھند، به عالوۀ 

، از چنان اھميتی برخوردار نيست که لياقت مکث پشت به دشمن نکرده بودند، نيز به ھزيمت مفتضحانه وادار ساختند

بيشتر را داشته باشد، چه چنين پشت کردنھا و درفش برزمين انداختن ھا، تا جائی که سينۀ تاريخ به ياد دارد ھميشه بوده 

 ادامۀ روند و برافراشتگی درفش مبارزه است که ديروز بر شانه يکی و ، آنچه مھم استو بعد از اين ھم خواھد بود

  .امروز بر شانۀ ديگری و فردا بر شانۀ انسان ديگری برافراشته و در اھتزار بماند

  :که بگذريم و بر گرديم به سوءتفاھم ايجاد شده، بايد نوشت" خدا بيامرزھا"از اين تصفيه حساب با 

در قبال سيستم پوليسی " عکس العملی"اال آمده است، من انتخاب اسم مستعار را به مثابۀ ھمان طوری که در نقل قول ب

 ام، نه اين که بايد به مثابۀ پيش شرط مبارزه و الزام آور در ھمه حال تشخيص داده  امنيتی حاکم در يک کشور دانسته–

به اين که فرد مورد نظر در کجا زندگانی نتيجه انتخاب اسم مستعار برای يک فرد، در کل ارتباط می گيرد در . شود

  .نموده و چه وظايفی را انجام می دھد

وقتی فردی در کشوری . ھم متوجه شود"  زرغونجفنگ دانی"ون يعنی غيار غار داکتر زرروشنتر صحبت نمايم تا 

رتجاع دھن دريده خرد و مانند افغانستان که از جانبی در زير پای زنجير ھای تانکھای امپرياليستی و از جانب ديگر، ا

 حد اقل تا زمانی که فرد خود  واضح است که در چنان کشوری، انتخاب يک اسم مستعارزيست نمايدخمير می گردد، 

را در جامعه به آن حدی تثبيت نکرده است که دست باالکردن بروی به مثابۀ اعالن جنگ با تمام مردم تلقی گردد، 

وقتی محل زيست افراد تغيير می يابد و به عوض زيستن در کشتارگاه ذير، مگر امريست الزمی و چه بسا اجتناب ناپ

افغانستان، فرد مذکور در سرزمين گل و پنير زندگانی می نمايد و يا ھم کشوری شبيه آن، ديگر ضرورت استفاده از 

 تنگاتنگ با جنبش خونبار مراکز گل و پنير در ارتباطاسم مستعار، از بين می رود مگر آن که کس و يا کسانی از ھمان 

د؛ در چنين صورتی ھم تجربۀ تاريخی نشان داده است دوام زندگانی ھمچو افراد در نکشور خودش قرار داشته باش

 مستقيماً ،کشور ھای به اصطالح دموکراسی غربی و بھره بردن آنھا از آزاديھای دموکراتيک در ھمچو جوامعی

برخوردار " سيسون"  يعنی در صورتی که ھمچو افراد از شناسائی در حد.متناسب است با ميزان شھرت ھمچو افراد

 به کشور خودش، کار نشد می گردد، در غير آن به محض کشف ھويت، که ند، برای کشور امپرياليستی اخراج ویباش

  .ديگر کار مشکلی ھم نيست، به کشتارگاه فرستاده خواھند شد

 دموکراسی غربی در يک حالت فرضی ديگر ھم می تواند مطرح باشد انتخاب اسم مستعار در کشور ھای به اصطالح

فعاليت ھائی را در نظر داشته باشد که و آنھم زمانيست که فرد مورد نظر به عالوۀ رابطۀ تنگاتنگ با داخل کشور، 

مثال آن، انجام آنھا در کشور ھای به اصطالح دموکراسی غربی ھم جرم تلقی شود، مانند تشکيل ھسته ھای نظامی و ا

دارند، نيز در " عمده و پرچون" امريکائی -روسیکه چنين حالتی با وضعيتی که پنير ھای ھالندی و شبکۀ استخبارات 

طرح نمی گنجد، در غير آن در کشور ھای به اصطالح دموکراسی بورژوائی، انتخاب اسم مستعار به ھمان نسبت که 
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نگان جنبش انقالبی را از ھت نيز گرديده، در واقع پيشآ زيان و خسارباعثضرورت خود را از دست می دھد، 

  . مخاطبان اصلی آنھا يعنی توده ھای ميليونی جدا می سازد

الزم را " شخصيت مبارزاتی"تأثير اين جدائی به خصوص در کشوری مانند افغانستان، که تا ھنوز احزاب نتوانسته 

رد افراد ھستند تا سازمانھا، يا به عبارت ديگر سازمانھا بعد از  و مردم عوام بيشتر متوجه عملکدنبرای خود کمائی نماي

سالھا به ناگزير در سايۀ شخصيت بنياگزاران خود حيات به سر می برند تا عکس آن، باعث می گردد تا نيروھای 

بش انقالبی جلب ، اعتماد آنھا را به جنانقالبی نتوانند متناسب با گذشت زمان، قھرمانان خود را به توده ھا عرضه نموده

در سطح " کلکانی"امری که ھرگاه صادقانه برخورد نمائيم، نوشته می توانيم بعد از به خون کشيده شدن زنده ياد . نمايند

  . به صورت مطلق خالی مانده استشجاياز موضع پرولتاريای افغانستان عام جامعه، 

مقامات حزبی آنھا می ايان جنبش کمونيستی و يا ھم دومين نکته به ارتباط گزيدن اسم مستعار، انتخاب نامھای پيشو

من در ھمان زمان نوشتم که اول بايد خود را پوالدين ساخت و بعداً اسم پوالد بر خود گذاشت، ھنوز ھم بر ھمان . باشد

 سيسی ازاخود به عمق اين بحث پی نمی برد بلکه جو"  زرغونجفنگ دانی"با تأسف نه تنھا . نظرم ايستادگی می کنم

فروش ھای ديگر شان نيز در سطحی قرار ندارند، تا حين مطالعۀ " عمده و پرچون"قماش حسين و صادق و يا ھم 

اصل تقدم اين يکی بر ديگری را درک نموده، بر مبنای آن قرار گرفتن در اين و يا آن " دال و مدلول"رابطۀ ديالکتيکی 

بد بختی جنبش ماست که می بايد جھت حصول اطمينان به اين که طرف  -.مکتب فلسفی متضاد را درک نموده بتوانند

  -مقابل حرفت را فھميده است، بحث ھا را تا سطح کودکستان پائين بياوری

و متباقی باند جواسيس می پرسم، " جفنگ دانی زرغون"اکنون که از آغاز آن بحث حدود يک سال می گذرد، باز ھم از 

را به مثابۀ اسم مستعار انتخاب کرده "  ستالين" در کجای جھان کسی پيدا شده تا اسم بينند کهانترنيت پيشکش شان، 

 آيا کلمۀ روسی ستالين در زبانھای ديگر وجود - جنبش کج ايران و افغانستان که در اساس مورد مناقشه است-باشد

ناصر ع را برگزيند و يا اين که نخواسته آن... نداشته که نه يک المانی ، نه يک امريکائی و نه ھم يک فرانسوی و 

، با چنين گزينشی اسباب تمسخر ديگران را دن به خود حق ندھتا ندانقالبی در قدم اول از آن تواضع انقالبی برخوردار ا

  .گرددفراھم 

بوده و برخاسته از " صدر مائو"که درست بازتاب موقعيت تشکيالتی " صدر"از ھمه گذشته، به شاخی باد کردن کلمۀ 

خالف مورد قبلی که . ای تشکيالتی حزب کمونيست چين می باشد، نکتۀ ديگريست که در آن بحث مطرح شده استشيم

جفنگ دانی "يعنی " غف"باعث گرديد تا شخصيت و ماھيت اصلی داکتر " دال و مدلول"بيشتر فھم ناقص از رابطۀ 

 ارزانی - صدر ضياء -به جاسوسی مانند حسين، در به شاخی باد کردن کلمۀ صدر و آن را امروز بر مال گردد" زرغون

 آگاھانه و عامدانه ،، فھم ناقص نقش نداشته بلکه مشتی چند جاسوسبخشيدن" اکرم ياری"داشتن و ديروز به زنده ياد 

ان، شدر غير آن تمام ادبيات کمونيستی پيش کش . را زير سؤال ببرند" صدر مائو"می خواھند، با اين عمل، موقعيت 

د که کسی به اساس موقعيت تشکيالتی لنين و ستالين، آنھا را صدر لنين و يا صدر ستالين ياد کرده نياوريک مثال ب

ياد شده اند، مگر ھيچ گاھی و در ...  مختلف آنھا با القاب رھبر، پيشوا، پيشکسوت، منشی عمومی و ی در زبانھا.باشند

ن و يا بيان موقعيت تشکيالتی لنين وی را صدر لنين ھيچ موردی کسی به خود حق نداده است تا جھت حرمت قايل شد

عام اين که چرا چنين نشده صرف نظر از احترام قايل شدن به صدر مائو،  و فھم اين نکته که چگونه يک امر. گفته باشد

ه مراتب آن، ل، شناخت از حزب کمونيست چين با ويژگی ھا در سلسبه خاص تبديل می شود و در جايش خاص به عام

  . بدون تأثير نبوده استنيز

نسته باشم، برداشتم را از گزينش اسم مستعار بيان کرده رفع سوءتفاھم شده باشد، بر ابه اميد آن که با توضيحات باال تو

  ".پغمانی"می گردم به سؤال تان، در مورد انتخاب تخلص 
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صری نگاشته بودم که با تأسف از ھر چند در مورد انتخاب اين تخلص در ھمان آغاز ھمکاری با پورتال، توضيح مخت

، اقبال نشر نيافت، با آنھم به اميد آن که آن نوشته راه زباله دانی را نيافته "موسوی"کم لطفی دوست و برادر عزيزم 

  :مت تان می نگارمصورت مختصر خدو زمانی اقبال نشر بيابد به باشد 

 و اشتغال از به کراچی وانی گرفته تا تربوز فروشی  ھجری بعد از سالھا اقامت در پاکستان۶٠وقتی در اواخر دھۀ 

خسربره ام که با فروش خانۀ کدلی خودم و مقداری کمک خودش، از باالی سرک، سرانجام به کمک فراموش نشدنی 

طريق قاچاقبر، فاميل چھار نفرۀ ما به المان رسيديم، من ھم به مانند ميليونھا افغان در وطن، و ده ھزار پناھنده در 

ی در قفا داشت و نه ھم " پغمانی"، ديگر نه "خالق داد"بود و " خالق داد"ب، تخلص نداشتم، يعنی ھر چه بودم غر

  .ی" مغمانی"ی و يا " لغمانی"

وقتی در دفتر پناھندگی فورمه را گرفتم و می بايست از جانب خود، ھمسر و دو فرزندم آن را خانه پری می کردم، از 

ی نام، فور نامه، نخ نامه که کم رتکرايچ نوع آشنائی با آن نداشتم و از طرف ديگر ديدن يک طرف زبان المانی که ھ

 نامه و ريسمان نامه ھم برسد، قوت از سرم پراند، که باالخره خالق داد کدام يک از آنھا می باشد، اگر نام به سردوزبود 

 نامه اش کدام سردوزنسبت ريسمان نامه و است، فور نامه اش چه است و اگر فور نامه است، نخ نامه و به ھمان 

مترجم ھرچند افغان بود و از حق .  آن جا وجود داشت، دراز کردمدر به ناچار دست کمک به طرف مترجمی که ؟؟است

می دھد به من و ساير افغانھا کمک ھم کرده و می کرد، قد نگذرم آدم بدی ھم نبود و در جريان تحقيق، تا جائی که عقلم 

أسف اقامت طوالنی در المان از يادش برده بود، که نه تنھا من می توانستم بدون تخلص در افغانستان زندگانی ت مگر با

نھا افغان ديگر چه بسا پدر و مادرخودش نيز بدون تخلص زاده شده و مرده بودند، بدون آن که کسی از ونمايم، بلکه ميلي

  .آنھا تخلص و يا اسم خانوادگی شان را پرسيده باشد

کسانی که با بيروکراسی المان آشنا ھستند به خوبی می دانند، که در المان می شود بدون جسم وجود داشت، مگر بدون 

يا آدم تخلص دارد و يا نيست ھر چند قد و قامتی به مانند من و آن موھای ھميشه چرکينم ". به ھيچ صورت "تخلص

  .داشته باشد

، اسم که می شود اسم من را نصف نمودهکرد م و نه ھم خانمم، پيشنھاد مترجم وقتی متوجه شد که نه من تخلص دار

از شما چه پنھان نتوانستم با آن پيشنھاد موافقت . و يا عکس آن" داد"، و اسم خانوداگی را "خالق"کوچکم را بگذارم 

ھای کابل در حافظه داشتم، ، با خاطراتی که از بچه "داد"می يافتم و نه در " خالق"، زيرا نه تنھا خود را نه در نمايم

 ، به کجا داد، به دادگی، به که داد، به چند داد"داد"نمی توانستم اين ترس را از خود دور نمايم، که فردا تخلص انتخابی 

نيز ختم نشده به اصطالح در پس پيری باعث خجالت خود و خانواده نيز نگردم؛ به ھمين اساس با پيشنھاد مترجم ... و 

  : گفتممخالفت نموده

اوبيادر، مه ای تنه را از راکت ھای کور گلبدين و بمای روس سالم به اينجه رساندوم، تو می خوائی د اينجه او را "

  "نصف کنی؟؟

 متوجه لحن من نشده بود و از طرف ديگرمی خواست کارش را ھر چه زودتر تمام کند، به یبيچاره مترجم که از جانب

  :ه نحوی ترسيده گفتخصوص که مستنطق ھم منتظر بود، ب

  "نه نه من قصد نيم کردن شما را ندارم، مگر بايد برای تان تخلص بيابم" 

اينھم کار ساده ای نبود چون پدرم از يک شاخۀ قوم پشتون و مادرم از .  را بيان دارممبعد از آن پرسان نمود، که قوميت

ا به طرف ھمسرم گردانيده در واقع ضمن آن که  مترجم که می خواست ھر چه زودتر تمام شود، رو ر.شاخۀ ديگر بود

  :با نگاه از وی کمک می طلبيد، گفت
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ديگران را دلش، :"من گفتم. انتخاب می نمايدبه مثابۀ تخلص  بردار، در اينجا ھرکسی که تخلصی ندارد، قوم پدر را "

اين زمان کامالً خاموش نشسته و ھمسرم که تا ". نمی تانم نقش مادرم را در زندگی ام به يک قلم ھيچ بسازممه مگه 

  :منتظر بود تا من مشکل تمام فاميل را حل نمايم، مداخله نموده گفت

  "چرا ناقی جنجال می کنی، يک چيزی بگو که خالص شويم. ، ھميشه اسطالع مه که جنجال اس"

  :مترجم وقتی باز ھم متوجه مقاومت من شد، پرسيد

  ".کابل:"جواب دادم " از کجا ھستين؟"

  :ز ھم پرسيدبا

  :در پاسخ گفتم". کابل که يک واليت و پايتخت افغانستان است، از کجای کابل؟؟"

از اين سؤال ھم تخلصی بيرون نشد، زيرا ." تا که يادم می آيد در کوته سنگی و بعد ھا در قلعۀ جواد زندگی می نموديم"

. يث تخلص چلند داشته باشد ساخت، که به ح ھم قلعۀ جواد چيزینسب از کوته سنگی و يا" يای"نمی شد با افزودن 

  :سرانجام مترجم پرسيد

  :گفتم" محل تولد تان، در کجا تولد شده ايد؟؟"

  "پغمان"

  : مثل اين که يک معادلۀ دو مجھوله را حل کرده باشد، گفتبا شنيدن کلمۀ پغمان، مترجم بيچاره خوشحال شده

  بگذاريم؟؟" پغمانی"چطور است که تخلص تان را "

نگذشته و يگانه فردی که " پغمانی"د از اندکی فکر و بعد از آن که در ذھنم مرور نمودم که ھيچ خاينی، متخلص به بع

و می بايد  که او ھم انسان مبارز و شريفی بود، بود" آصف پغمانی"بود تنھا استاد " پغمانی"موسوم به در دھه ھای اخير

  :گفتمی نمايد،   از آن بزرگمرد ياد- شايد ھم خودم- زمانی کسی

  "خانه آباد بچه برخوردار. پغمانی درست است"

اين که با انتخاب اين نام چقدر به خاطر ". پغمانی"شديم بعد بدون نقل و شيرينی و بدون قند و دستمال ما از آن تاريخ به 

و "  هللا امينحفيظ" تاريخ معاصر کشور می باشد يعنی زادگاه دو تن از وطن فروشان و جالدان" پغمان"اين که 

  .م، باشد سرجايشه ا ھمسرم سرکوفت خوردطرف، از "عبدالرسول سياف"

 نفر از ۶اسم مستعار نبوده بلکه تخلص خانوادگی " پغمانی"شما دوست و رفيق گرامی می توانيد مطمئن باشيد که 

خارق العاده ای که دا  اساس استعنمی گويند بلکه به" انیپغم"فراموش نکنيد که المانھا ما را . باشندگان مونشن می باشد

  .می نامند" پگمانی"در تلفظ غلط کلمات بيگانه دارند، 

  

 

 


