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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ جون ٢٩

  

  *ستالين و پنير ھای ھالندی 
  

گی تمام در مناسبات خانوادکودکان " نام مانی" حکم نمايم، کهتا جائی که تجارب شخصی به من اجازه می دھد 

ديده شده است، در تمام خانواده ھا حين نام ماندن علل و که تا جائی .  از اھميت بسزائی برخوردار می باشدافغانھا

به صورت مثال در خانواده ھای مذھبی، حين نام ماندن کوشش به . عوامل موافق و مخالف نقش بازی می نمايد

به ھمين اساس ھم است .  مذھبی خاص بر کودکان نام گذاشته شودعمل می آيد تا بنا برتعلقات اعتقادی و گرايش ھای

 امام و ھمچنان بين اناث به عالوۀ چند زنی که در تاريخ ١٢که در اکثر خانواده ھای اھل تشيع، تکيۀ کلی بر نامھای 

 ی اسرائيلنپيامبران بخانواده ھای اسالم  به خصوص تاريخ تشيع نقش بارزی داشته اند، نامھای ديگری نيز که به 

  .مروج است، گذاشته می شود

 امام کثرت ندارد، مگر در کنار استفاده از آنھا، ١٢در حالی که بين اھل سنت با آن که به مانند اھل تشيع نامھای 

در آغاز يک نام، " عبد"در عقب يک نام و يا آوردن پيامبر اسالم و يا ھم افزودن دين " محمد" بيشتر روی اسم ۀتکي

  . نامگذاری می نمايندکودکان را

گی در والدين متبارز تر از تعلقات نعکس خانواده ھای مذھبی، در خانواده ھای روشنفکری که عاليق ملی و يا فرھ

 تا حين نامگذاری اسم يکی از بزرگان تاريخ کھن سرزمين ما را مذھبی آنھا می باشد، خانواده ھا کوشش می نمايند

  .بر نوزاد خويش بگذارند

الدين حين نامگذاری کودکان بگذريم، عامل ديگری که در زمان نام گذاری می وز اين نوع عاليق اعتقادی ھرگاه ا

  نمايد، عاليق يک تن از والدين به صورت عمده، پدر و حتا خانوادۀ پدریاء در انتخاب نام ايفه ایبرجستنقش تواند 

ال پدر و يا کاکائی که در جوانی سينما رو بوده، و به صورت مث. باشدبه فرد خاصی اعم از زن و يا مرد می تواند 

به ده و صد ھا شب را در فراق ھجران، ھما مالينی و يا نرگس سرکرده است، به محض آن که در خانوادۀ شان، 

يک سانتی متر ھم کوتاه نيامده است، به ھمين سان نام برخی " نرگس"و " ھما"ه دنيا کشوده است، ازدختری چشم ب

ان، آنھم نامھائی که اساساً در فرھنگ و در مجموعۀ نامھای مورد استفادۀ جامعۀ افغانی ھيچ وقت از ورزشکار

  .مورد استفاده قرار نگرفته است
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 که حين انتخاب اسم نقش خاصی بازی می نمايد، عامل ديگر، عاليق اولی پدر و مادر نسبت به فرزندان شان است

اع و دالورباشد و يا ھم نزد برخی ھا مقامات دولتی شاخص به صورت مثال پدری که می خواھد، پسرش شج

کاتب شروع کرده بعد از مأمور و مدير و وزير حتا به پادشاه دالور خان، شجاع الدين و احترام شمرده می شود از 

و ، در چنين تسميه و نامگذاری چيزی که اساساً مورد توجه والدين نمی تواند قرار گيرد، آيندۀ کودک ھم می رسد

  .امکان انطباق وی با اسمش می باشد به اصطالح اسم با مسما و يا بدون مسما

 يه يقين شما ھم در زندگی به کودکانی برخورده ايد، که نازنين ويا مقبول نام داشتند در حالی که در مناسبات عادی

  .مقبول نام گذاشت فزيکی آنھا چيزی نبوده که بتوان بر آنھا نازنين و يا ھم نبين مردم چھره و ساختما

 ھر عاملی که حين نامگذاری،  باعث انتخاب يک اسم برای کودکی شده باشد، اصل مسلم آن است ،در ھرصورت

 نامی چه تحريکات منفيی که به عالوۀ آن که والدين کودک نمی دانستند و يا ھم نمی خواھند بدانند که انتخاب چنان

 نتيجه آن تحريکات چگونه روان کودک را آسيب می رساند، در را از جانب کودکان ديگر باعث می گردد و در

  . مسؤوليتی نداشته ودر نتيجه نبايد مورد آزار و شکنجه قرار بگيرد شخص کودک کمترين،انتخاب آن

اد زيادی از بچه ھای ولسوالی چھاردھی را می بينم که در دوقتی اکنون به دوران ليسۀ غازی بر می گردم، تع

ف آنھا مورد رو از ط  داشتند"نام فيشنی"" نبی خان لوگری"لم دری ما ع بچه ھائی که  به گفتۀ مصنف  و در کنار

اليش صدا می کردند، پنجشنبه را چه کردی، ديگری ايکی که جمعه نام داشت، به شوخی ب. ندتمسخر قرار می گرفت

  .به ھمين قسم تا آخر" ی استبر پدر رمضان آمد که باز آمدن"که رمضان نام داشت، به شوخی صدا می کردند 

تا اينجای کار، شخص کودک ديروز، جوان امروز و پيرمرد فردا خود کدام نقشی ندارد، يا به مرور زمان با آن 

حساسيت پيدا کرده بود " شيشه و جوالدوز" که در مقابل" نوروز"پرزه ھا و متلک ھا عادت می کند و يا ھم به مانند 

 اسم لعنتی را تغيير می دھند، خوشبختانه در سالھای قديم در افغانستان، تغيير نام آنرسمی می روند و به صورت 

گذشته از آنھائی . انی آغاز می يابد، انتخاب تخلص استو مگر نکته ای که در دوران ج.در تذکره زياد جنجالی نبود

 دارند، چه بخواھند و چه ھم  را به ناگزير با خودنام ھای خاصی ،که به علت مناسبات قومی و تعلقات خانوادگی

بنا بر داشت که حين انتخاب تخلص، شان وجود دارد، قشر ديگری ھم وجود به دنبال نام " زی"نخواھند، يگ 

عتقادی و يا ھم عالقه به فرد خاصی مثالً رھبر يک حزب، ھر کلمه ای را که يافت شود به  منظور شباھت اعاليق 

به اين ھم کار ندارند که آيا آن انتخاب .  برای خويش انتخاب می نمايند،سازمانیبا نام رھبر فکری، عقيدتی و يا ھم 

 خيانت پيشه و جنايتکار يعنی، حزب  نھاددو با کرکتر و خصوصيات آنھا می خواند و يا نه، به صورت مثال در 

  . اسالمی گلبدين و پرچم

را بر " شرلوک ھولمز" بدھيد، حتماً کاله مجبور نيستيد وقتی می خواھيد يک گلبدينی را از يک جمعيتی تميز

 در آخر ھر کلمه ای يک يار رھبر شان،" حکمتيار"سرداشته باشيد چه ھمان طوری که افراد گلبدين به پيروی از 

را می افزايند و بدان طريق می خواھند به صورت مستقيم تعلق شان را به گلبدين ابراز دارند، پرچمی ھا ھم 

لوط نموده بدان طريق، سرسپردگی شان را به پرچم مخ" مل "ه را در دھن شان آمده با پسوندکوتاھی نکرده ھر آنچ

دارای اين دو اگر باور نداريد در ھر جائی که زندگانی می نمائيد وقتی با افرادی . بيان داشته اند" کارمل"و شخص

ه گفته ام بيرون نشد، بنويسيد رخورديد، با حوصله مندی پای صحبت شان بنشيند، اگر ھمان طوری کسنخ تخلص س

 علت اين يقينم آن است که اين دو شخص آنقدر بين مردم عوام و روشنفکران .تا پوزشنامه خدمت تان تقديم بدارم

ھم ھويت گردد " کارمل"کشور بدنام و نفرت انگيز ھستند، که اگر کسی ريگی در کفش نداشته باشد نه می خواھد با 

  .و نه ھم با حکمتيار
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اينجای قضيه ھم يک مسألۀ شخصی است، اين که يک کس می خواھد خود را با گلبدين ھم ھويت و ھمرنگ تا 

اظھار آمادگی به خيانت از طرف انتخاب کننده، وی می بسازد و يا ھم با ببرک کارمل، صرف نظر از قباحت و 

 مسألۀ شخصی خودم است و به کسی "کارمل"شوم و يا ھم " حکمتيار"به تو چه؟ خودم دلم؟ می خواھم بگويد تواند 

که دعا نمود خدا در ھر دو دنيا با آنھا تو را محشور بسازد، حرف  برای چنين شخصی به جز آن. ارتباط ندارد

  .ه شودديگری وجود ندارد که برای شان بايد گفت

ريکای جھانخوار، گذشته از اين دو نوع يعنی اسم و تخلص، از برکت جنايات خلق و پرچم، اخوان و اکنون ھم ام

در اينجا وقتی از اسم مستعار ياد . مستعار ياد می نماينداسم يک نوع اسم ديگر ھم مود شده که عاقالن آن را به نام 

، و يا ھم با اسم ھنری، می نمائيم نبايد به اشباه آن را با اسم مبارزاتی افراد خاصی که در گذشته زندگانی می نمودند

تی پای نام ارزاتی خاصی ياد می شدند، وقچه آنھائی که با يک اسم مب. ران يکی دانستھنرمندان و ياھم ورزشکا

وقتی . به صورت مثال در مورد لنين. به ميان می آمد، ھمه کس می دانست که منظور چه کسی استشان رزاتی امب

 و خودش ھم در کسی است که منظور چه ندل از انقالب اکتوبر صحبتی از لنين به ميان می آمد ھمه کس می دانستبق

ھرجائی که حاضر می شد، به ھمان نام لنين در جلسات شرکت نموده، درواقع ھويت سياسی و موقف اجتماعی وی 

در ھمان يک نام مستعار گره خورده بود و يا به ھمين سان در زمينۀ ورزش، پله، فوتبالر معروف برازيل، که چه 

بود، به عبارت بھتر شخصيت ورزشی و شخصيت اجتماعی اش به " لهپ"در ھنگام ورزش و چه ھم در خيابان ھمان

خود ما و " دليپ کار" و يا ھم .ھم گرده خورده، موقف اجتماعی خويش را به نسبت ھمان نقش ورزشی اش داشت

  .قضيه افغان بودنش

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

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

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

پيدا می نيز از پوليس مخفی که به عالوۀ نام اصلی نمره بوتش را  می گردد نهنفقط از مخاطبان مستقيم شان کتما

نمايد، در نتيجه چنين انتخابی به ھمان قدر که در کشور ھای استبداد زده امريست قابل تفاھم، در کشور ھائی که 

ينگ  با جھان سوم تنگ سياو پ- "جھان سومی"ما به مناسبات سرمايه داری ادعای آزادی و دموکراسی نموده و 

 آن قدر ارزش ھم نمی دھد تا روز گار مارا تلخ نمايد  ودر عوض به تجربه دريافته است که با اندکی - رابطه ندارد

  .شل کردن سرکيسه می تواند به ھزاران را خريد نمايد، نمی دانم چقدر منطقی و به جاست

ھرگاه افراد حين . واع آن استانو  خوب از اين تشبث که بگذرم و بيايم روی اصل ھدف، انتخاب اسم مستعار

انتخاب يک اسم می خواھند برای نشان دادن سختی و بزرگی خود را به، از خاک و زمين رفته تا سنگ و چوب ، 

مسما سازند زبانم الل اگر يک کلمه در مورد شان تذکر بدھم، مگر وقتی حين انتخاب اسم مستعار می خواھند به 

 بورزند، در اينجا ديگر پای مسألۀ شخصی نيست و نمی توان سکوت کرد، شخصيت ھای مبارزاتی ھمگانی اھانت

  يعنی ستالين و پنير ھای ھالندی: به صورت مثال عنوان اين مقاله

ھرکسی که حد اقل معلومات را در مورد زندگانی ستالين داشته باشد، می داند که نخست اين نام بيشتر از آن که در 

که ر آن ط ای بود که رفقاء و دوستانش برايش انتخاب نموده بودند آنھم نه به خاتسميهآغاز انتخاب خودش باشد، 

جان سختی و کسی عاشق قد و بااليش شده باشد و يا ھم از بروت ھای نازنينش خوشش آمده باشد، بلکه به اساس 

 که خودش چنان خود مقاومت تصور ناپذيری که ضمن چندين فرار از سايبريا از خود نشان داده بود، در ثانی گيريم
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 که شخصاً اين اسم مستعار را برای خود انتخاب نموده باشد، آيا مگر اسم بدون مسمائی بود و مرکز بين شده باشد

  .از انتخاب آن خاک به چشم مردم زده باشدتا  داشت کمترچيزی از فوالد 

 دراز بنويسم تا ھمين جا ھم که رسيده خوانندگان عزيز، شما می دانيد که من نه دراز نويس ھستم و نه ھم می توانم

اعتراض صريح می خواھم مطرح نمايم که تا کسی از کوره ھائی دا خبردارد، مگر اين را به عنوان يک خام از دلم 

شان نام ستالين " دیلنپنير ھا"که ستالين بيرون شده، بيرون نشده باشد، حق ندارد بر کرکتر ھا و شخصيت ھای 

  .بگذارند

حرف می زنم که حق ندارند، ننوشتم که آنھا نياز ندارند، چون وقتی پای نياز به ميان آيد شايد من بيشتر من از اين 

، به اين سخت نياز گرکه گاھی فوالد و فوالدی می شوند و زمانی ھم پوالد و پوالدھا از ھمه کس بدانم که آن بيچاره 

اين را به خوبی می دانم که عقده ھای .  مطنطنی بپوشاننددارند تا جبن و ضعف ذاتی شان را با انتخاب چنين نامھای

 دروغ گوئی ھا، گريختن ھا، سوء استفاده ھا؛ بر آنھا فشار می آورد تا  شکست ھا، ضعف ھا،ازاعم  حقارت پارينه

مگر در اينجا پای آدم کوچکی در ميان . بر آن عقده ھا اندکی خاک فراموشی بپاشندبا انتخاب چنان نام بزرگی، 

  . پای فاتح فاشيزم ھيتلری در ميان است. نيست، پای ستالين بزرگ در ميان است

در اينجا به جای ريش با اعتبار مبارزاتی يکی " با ھمه چيز بازی با ريش بابه ھم بازی؟: "ھمان طوری که گفته اند 

  کر ھابازی کردن استاز کالسي

  

روپا به خصوص در المان زندگانی نمی نمايند، بايد  جھت توضيح خدمت آنعده از خوانندگان عزيزی که در ا-*

  :بيفزايم

ھار  نيست، پنير ھالندی را در کل با چيف اين نوشتهادر المان روی ده ھا دليل که بحث روی آن داليل از وظ

  :خصوصيت و مشخصه معرفی می دارند

 درواقع وقتی . تر بی کيفيت بودننرم بودن، بويناک بودن، به مانند خانۀ زنبور سوراخ سوراخ بودن و از ھمه بد

 از ھر جھت مقابل ستالين يافتم، به ھمين علت آن را رامی خواستم عنوانی برای اين مقاله پيدا نمايم، پنير ھالندی 

 ھرچند می دانم که تا حال ھيچ ھالندی آنقدر بی معرفت، -انتخاب نمودم، خدا کند اين انتخاب به ھالندی ھا برنخورد

چون ...." به "، باز ھم اگر کرده باشد به گفته مردم کابل د خواه نبوده که خود را ستالين نام گذاردخيره سر و خو

  .خود کرده نه درد است نه درمان

 


