
  :احمد شاه راستا

  پرتو نادری» فاوستی«درنگی بر خیاالت و فانتیزی های 

  ا. خ. د. بھ بھانھ ی پنجاھمین سالگرد تاسیس ح
  

شعر بی ھمتای  بزرگ وء او سرآمد اندیشھ. آلمانیست ١٩شاعر بزرگ قرن ، یوھان ولفگنگ گوتھ

قھرمان داستانی است کھ » تفاوس«. وجدان سر گردان انسانیت نھ عقده ھای سرگشتھ و، انسانی است

بیشتر از ، این اثر در دو جلد. روح خود را بھ شیطان واگذار کرده است، برای رسیدن بھ امیال شوم

   :و اما. گوتھ نگاشتھ شده و یکی از شھکار ھای ادبی جھان استء بھ وسیلھ، در دو بخش، دو دھھ

عقده کشی ھای  یاست بازی واینجا حرف پیرامون س. و پژوھش ھای گوتھ نیست سخن روی کار

سروده و سخن را دکان ، مزد بگیری است کھ برای امرار معیشت "سیاست مداران"و  نیمچھ شاعرھا

ای عقده ھای حقارت ھ تنگناه در زبان سچھ و پالوده مادری را. متاع روزمره گی ساختھ اند بقالی و

ار خویش با تکیھ بر چنین شاھکار ھای این ھا برای اقناع گذشتھ ھا و حال اسفب. بھ حراج می گذارند

جناب . بھ یک نوع خود ارضایی شھوانی روانی می پپردازند، زیگموند فرویدء بھ گفتھ، ادبی

 دو حادثھ و شخصیت تاریخی را پیھم و خیال پردازانھ بھ مقایسھ گرفتھ اند و، پرتونادری در نوشتھ یی

پیوند میکانیکی ، ریخی و جھانی شاعر آلمانی گوتھآنرا با قھرمان یک اثر جاودانھ و شاھکار ادبی تا

، شخصیت کامال متفاوت و متضاد تاریخ دو خویش را برء عقده ھای دیرینھ سپس زھر. زده اند

ولی ، پار از خامھ نویسنده تراوش کردهء گویند این نوشتھ در دھھ، ھرچند(. بیرحمانھ پاشیده اند

ر شعبده بازی ھایشان درین شب و روز بار دیګر آنرا مداری ھای سیاسی برای گرم نگھ داشتن بازا

  . ).در قلمرو مطبوعات گذاشتھ اند

چگونگی بھ قدرت رسیدن شاه شجاع و لشکر کشی نیرو ھای ، ظاھرا با استناد تاریخی، جناب پرتو

بوده ایشان بھ تعبیر شاعرانھ یی پرتافتھ اند کھ گویا مقدرات تاریخی چنین . انگلیس را عنوان کرده اند

سدوزایی بھ مقایسھ ء او ببرک کارمل را با شاه شجاع یکی از نواده ھای خانواده. تا تاریخ تکرار شود

 و ببرک کارمل را قبیح تر، جالبتر اینکھ. ھای تاریخ خوانده اند» فاوست«را  ھردو. گرفتھ اند

این حقیقت مسلم پی  یک رویکرد فشرده ی تاریخی باید بھ اما در. از شاه شجاع پنداشتھ اند تر زشت
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شخصیت ھایی میزایند کھ در برابر زورگویی ھا ، برد کھ ُبرھھ ھای مشخص ضرورت ھای تاریخی

عقب ، عادالنھ و دموکراتیک دارند و یا نقش ارتجاعی، پیشرو، و ارتجاع؛ یا نقش روشنگرانھ

بھ صورت ، کوتاهجناب نادری در یک بررسی ، بھ ھمین مناسبت. مزورانھ و تسلیم طلبانھ، گرایانھ

نخست باید زمان شاه . زمانش بھ ارزیابی میگیرند دو مقطع تاریخی و دو شخصیت را در، مقایسوی

. در جھان یک قطبی زندگی می کرد، عیسوی ١٩قرن  در پادشاه کشور، شاه شجاع :شجاع را دانست

. ن انگلیس بودھما، بزرگترین قدرت استعماری. نظام سرمایھ در نخستین مراحل رشدش قرار داشت

. جیوپولیتیک داشت اھمیت استراتیژیک و، خیز برای رسیدن بھ آسیای میانھء کشور ما بھ حیث تختھ

، تجاوز امپراطوری انگلیس ھر برابر در. بھ میھن ما لشکر کشید، انگلیس بھ ھمین دلیل سھ بار

غیر عادالنھ ، عارفجنگ ھای غیر مت، این جنګ ھا. جنبش ھای بومی مقاومت مردمی قد برافراشتند

برابر این قوت ھای اشغالگر نیروی ھای مردمی قرار داشتند کھ بنا بر استناد  در. تجاوزگرانھ بودند و

و  شتافتند نیروھای متجاوز ضد بر، چاقو و تیاق، درین جنگ مردم با داس، ھا و روایت ھای تاریخی

در برابر نھضت مردمی قرار گرفت  شاه شجاع. آنھا را با شکست مفتضحانھ مواجھ ساختند بار بار

منشعب ، جھان بھ دو قطب، در قرن بیستم، اما و. کھ از ھیچ کشور بیگانھ تمویل و پشتیبانی نمیشد

باید دل کشور ھا را با خلق ھایش می ، غول سرمایھ کھ برای سود ھای کالن یک سو از. گشت

دی بخش ملی ضد استعماری بھ سیستم سوسیالیزم کھ از جنبش ھای آزا از جانب دیگر شگافت و

ً جھانگشایی آنسو. خاطر نفوذ و گسترش ایدیالوژیک و سیستم اش؛ حمایت و پشتیبانی میکرد ، اساسا

این تضاد و قطب بندی را تشدید ، برای کسب منفعت و از این سو برای گسترش اھداف ایدیالوژیک

سیاسی جھانی در کشور ھا  وچنین یک ج پرتو در، شخصیت ھا، راس آنھا در جنبش ھا و. بخشید

 ن متاثرآ یا از تکیھ زدند و یری تاریخی بران ھا یاذو درین قطب بندی ھا از روی ناگ شکل گرفتند

زیر تاثیر  استبداد قرون وسطایی و حزب دموکراتیک خلق افغانستان در شرایط فقر کشنده و. گردیدند

بش ھای مشروطھ خواھی وطنی شکل چنین یک جو بین المللی و ایدیولوژی شوروی در تداوم جن

، میر اکبر خیبر، ببرک کارمل، نور محمد تره کی، علی محمد زھما، غالم محمد غبار میر. گرفت

با یک مرام ملی و دموکراتیک دست بھ ایجاد ، سلطان علی کشمتند بھ حیث پیشاھنگان این جنبش

، عده بیشماری ر نجیب هللا وفقید دوکتو، بارق شفیعی، سپس سلیمان الیق. سازمان سیاسی زدند

ضد نظام  مدرن و، حاال چگونھ میتوان یک جنبش چپ. این جمع پیوستند منحیث دنبالھ روان در

ء سرمایھ ساالر را با یک نظام قبیلھ یی قرون وسطایی و یک شخصیت طرفدار انگلیس در یک درامھ

یک عقده روانی ھستریک بھ  و روح سرگردان آن با» فاوست«کاپی ناقص شاھکار ادبی جھانی بنام 

  ؟ مقایسھ گرفت
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 بیش از پنجصد ھزار پیرو، حزبی کھ با ھمھ سازمان ھای اجتماعی اش با برنامھ و مرامنامھ مشخص

. آنطرف یک شاھزاده بدون کدام برنامھ آڼ زمان و این سو گروھی از انقالبیون و روشنگران. داشت

ز خاک ھای کشور را تحفھ گویا بھ انگلیس در بخش بزرگی ا آنطرف شجاع شاه حاضر بود تا. . 

دم از  تا اخیر، این سو ببرک کارمل و یارانش. ببخشد، رقابت با برادران خویش برای تاج شاھی

امنیت توده ھا سخن می زدند و عمل  آرامش و، رفاه، منافع ملی، استقالل اقتصادی، تمامیت ارضی

قراردادی با نظام شوروی آنوقت را استناد کنند کھ ، ھ ییمقال، جناب پرتو میتواند سندی آیا. می کردند

شوروی بھ صورت بالقوه یا با الفعل بخشیده یا فروختھ شده  ن بخشی از خاک ھای ما بھ کشورآ در

، حالیکھ این سو آنطرف شاه شجاع برای سرکوب مردم با انگلیس بھ کشور آمد در؟ باشد

بھ نام حفیظ هللا امین بھ قدرت ، چنگیز از تر نریزکارمل برای نابودی اھریمن و جالد خو  ببرک

 دیگران را در معرض خطر نابودی و و امینی کھ تنھا بھ دو ملیون انسان وطن ما بسنده میکرد. رسید

مگر نیروھای شوروی از پیش بنا بھ درخواست امین بھ کشور . شمشیر داموکالس قرار داده بود زیر

پرچمی ھای متحد شان بیش از شانزده بار تقاضای  و بخشی ازتره کی  -امین مگر؟ نیامده بودند

ھمین ، آیا اگر امین جالد نابود نگردیده بود؟ کمک فرستادن قوا از جانب شوروی را نکرده بودند

خویش منصور ھاشمی؛ طعمھ ی ماھیان  توسط ھم تبار، ھزاران دیگر جناب نادری با خانواده اش و

وروی بھ خواست امین مبنی بر فرستادن نیرو بھ افغانستان تمکین ھرگاه ش؟ دریای کوکچھ نمی شدند

آی اس آی طرح یک دولت طالبی را سال ھا پیش در کشور  و امین با گلبدین حکمتیار، نمی کرد

  ؟ مسلط نساختھ بودند

چھ ، شماء بھ خیال شاعرانھ، رھبری حزب بودید الیق و، نجیب، جای کارمل اگر !جناب پرتو

 کشورھای حریص و، توطیھ ھای شیطانی غول سرمایھ رابر تبھکاری ھای امین ویی در ب  گزینھ

 آیا میتوانستید پسر بچھ ھای دلیر؟ داشتید منطقھ بویژه پاکستان و پادوھای داخلی آنھا متجاوز ھمسایھ و

؟ بسیج سازید، نابرابر روستایی قریھ و قصبھ تانرا برای مبارزه با رژیم خونتای امین در یک پیکار

 مگر؟ وقایع مرگبار دو دھھ ی بعدی رخ نمیداد مگر حادثھ ھای پس از سقوط دوکتور نجیب هللا و

خارجی و جنایات ضد بشری  -استیالگرانھ ھزاران شاه شجاع داخلی  چتر زیر ھمین اکنون شما در

شاه «وجدان تصور نمی کنید کھ اگر نظام شوروی با ھمین  روی صداقت و از؟ آنھا زندگی نمیکنید

برمرده ھای تان نمی ، دیگر پاکستانی و صدھا کافر، انگلیسی، زنده بودند؛ امریکایی» !شجاع ھایش

 و دست بوس اندیشھ و مقام ملکوتی شعر، شاشید وبھ جای دست بوسی یک قوماندان دست دوم اشرار

آب بر آسیاب آی اس آی ، با این شگردھا آیا؟ احت تری نمیداشتیدھنر نویسندگی تان بوده و وجدان ر
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 و آتش تبھکاری ھای باقی مانده ھای رژیم امین نمی اندازید و یک حقیقت مسلم تاریخی را انکار

  

  

از نظر من ولی . ابر قدرت ھای آن روزگار شیطان بودند

انگلیس است کھ اکنون شما و  ایران عرب سعودی و

من ترجیح میدھم کھ از روی نا . ن طومار بستھ اید

شوری امریکا باشد تا ک با اندیشھ و مدرنی چون روس و

 

آتش تبھکاری ھای باقی مانده ھای رژیم امین نمی اندازید و یک حقیقت مسلم تاریخی را انکار

  ؟ کتمان نمی کنید

 پرتو نادری

ابر قدرت ھای آن روزگار شیطان بودند، دید تنگ قبیلھ یی شما از 

ایران عرب سعودی و، کشوری چون پاکستان، شیطان تبھکارتر

ن طومار بستھ ایدآ ھم در آنید و مردم را گرو موالھای تان در

با اندیشھ و مدرنی چون روس و، متمدنکشورم در گرو یک شیطان 

 . عرب سعودی و ایران، با فرھنگ مبتذل قبیلوی مانند پاکستان

آتش تبھکاری ھای باقی مانده ھای رژیم امین نمی اندازید و یک حقیقت مسلم تاریخی را انکار و

کتمان نمی کنید

 !جناب پرتو
شیطان تبھکارتر

موالھای تان در

کشورم در گرو یک شیطان ، یریذگ

با فرھنگ مبتذل قبیلوی مانند پاکستان
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باید ، اگر چشم بینا داشتید و بھ تاریخ معاصر کشور تان از روی عقده ننگریستھ بودید !جناب پرتو

وقت  محضور و قدرت محشور بافت دو ساخت و ریشھ در از، میدانستید کھ کشوری بھ نام افغانستان

ھیچ نیرویی تا کنون بدون تکیھ بر یکی ازین قدرت ھا ، با ھزاران آه و افسوس. در منطقھ بوجود آمد

ببرک کامل و یارانش از دیدگاه ، در برابر این ھمھ نیرو ھای ارتجاعی. نتوانست بھ زندگی ادامھ دھد

  ؟ شما چھ گزینھ یی داشتند» فاووستی«

  ؟ با پروژه ھای شوروی آغاز نمیگردد، وحتی از زمان شاه امان هللا بدینس تو من و آیا مدرنیزم کشور

زندان نادرشاھی پیوستھ  در او. ببرک کارمل از سن سیزده و یا چھارده سالگی ببرک کارمل شده بود

نشست و برخواست داشت و بھ آگاھی ، با فاروق جان تلگرافی و سایر روشنگران و مشروطھ خواھان

، ن روزھای شباب پا بھ پای زنده یاد محمودیببرک کارمل از نخستی. ھای معین سیاسی رسیده بود

ن یادی آ چرا از. حق مردم دفاع کرد عدالت و از آزادیخواه کشور بھ زندان رفت و غبارو صد ھا

مگر . زبان گویای ملیون ھا انسان محروم بود، ببرک کارمل در مجلس بھ حیث نماینده مردم؟ نکردید

آسانی  ھرگاه مجنون قدرت بود بھ راحتی و، گاه طبقاتیبا آن استعداد و توانایی ھای سیاسی و خاست

ببرک کارمل نخستین مخالف ؟ ن حرفی بمیان نیاوردیدآ چرا از؟ بھ مقام ھای باالی سیاسی نمی رسید

ووژل  دا پرعون باید«: شما گفتھ بودء کشتن خانواده ی داوود در ھنگامی بود کھ دوست شاعر پیشھ

  ؟ درست نگفتھ بود مگر دقیق و» !رار بی فرھنگاش«: ببرک کارمل گفتھ بود. »شی

نیروی ھای شوروی تا کنون حضور ، نجیب -بر پیشبینی ھای خردمندانھ کارمل ھرگاه بنا! جناب پرتو

آستان یک  بر و »ُدر دری در پای خوکان بریزید«تا آن حد ییچاره نمی شدید کھ  شاید، می داشتند

  ؟ مگر چنان نیست. عاجزانھ سر تعظیم فروبرید، سالح دارء سیاسیت پیشھ و مافیای بزرگ مواد مخدر

. »پندارھا و اندیشھ ھا تاریخ بر بنیاد کارکرد ھا داوری میکند نھ بربنیاد« :سفتید کھ میگویید چھ ُدر

تاریخ بر مبنای سروده ھای سروده سرایان داده نمی شود؛ بل تاریخ بر بنیاد . آفرین باد شاد باش و

کارمل . آری. داوری میکند، تان بوس یک قوماندان غاصب و بی انصاف اندآنھا کھ آس کارکرد

 موساد و، ایسی آی ، آی اس آی«وابستھ بھ  ھمان اشرار» !تشدید مبارزه علیھ اشرار«: میگفت

یر سر ذناگ خواب از چشمان تان ربوده بود و، کھ حتی در روستای بدخشان» برتیش انتلجنت سرویس

  . ریدتعظیم بھ آنھا فرومی ب

کجای ؟ کدام اندیشھ ھای وطنفروشانھ. کارمل صحبت کردیدء از اندیشھ ھای وطنفروشانھ، جناب پرتو

زیر ، وطن در زمان کارمل و نجیب فروختھ شد و در کدام حساب بانکی روسیھ و یا دوبی یا انگلیس
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 بھ نرخ روزالری کھ شما وھمان د؟ مریکایی ھزینھ استآیک دوالر ، نام کارمل و رفقای حزبی اش

  . برای آن مدیحھ سرایی میکنید

شاه شجاع فاوست  اگر تاریخ معاصر کشور می توان گفت در«: ھمان نوشتھ چنین می فرمایید در

شاه شجاع برای  از بدون تردید کارمل دومین فاوست این تاریخ است؛ اما سر سخت تر، نخستین باشد

  . »تالشی نکرد آن کھ ھیچگاھی برای رھایی روان فروختھ شدۀ خویش

کجاست آن ؟ مجاھد شما! کجاست آن نیروی ملی؟ دستان کی ھایید ھمین اکنون شما در !جناب پرتو

و جاسوسان داخلی ، عرب، ایران، پاکستان، امریکا، علیھ انگلیس چرا؟ »!فروختھ نشده شما«روان 

چرا در ؟ یام نمی کنیدسیاست ھای تبھکارانھ آن ھا ھستید؛ قء کھ روزانھ شاھد قتل بیرحمانھ، آنھا

نمی کنید کھ شما  تصور؟ اشتیاق بر الفایده دل بستھ اید با برابر القاعده داخلی سکوت کرده اید و

  ؟ ن فاوست ھاآ پایین از و مقیاس ھرزه تر در، اما؟ فاوست سومی اید فاوست دالری و

ازه جھانی یوھان از شاعر پر آو، )نشر نخستین بخش آن، میالدی١٨٠٨(نام اثري است " فاوست"

عقاب لژیون « ناپلیون برای این اثر نشان. ن قایل شده اندآ كھ تقدسی بمانند انجیل بر، ولفگانگ گوتھ

ازای این خدمت بھ شما چھ نشانی  غالم مجدد الیق در و نمیدانم جناب عطا محمد نور. را داد» دونور

  ؟ داده اند

این را باید . را بھ مسخره می گیرید ١٩یت قرن شما یک اثر بزرگ و یک شھکار مقدس عیسو! نیدیبب

استعداد نوشتن و سرودن برایش ، کسی کھ طبیعتء سیاسی نامید کھ از چانتھ پرعقده -ریوانشیزم ادبی

غالم ؟ بر فاوست شما کی. نیچھ اندیشھ کرد و، ھگل، شیلر، فاوست گوتھ بر. بیرون شده است، داده

مگر شما میخواھید یکی از . یشتازان مکتب رومانتیزم استگوتھ یکی از پ؟ مجدد و عطا محمد نور

 تسلط کامل ھفتاد یکم و امراض روانی ھستریک قرن بیست و، عقده کشی، پیشتازان مکتب ریوانشیزم

  ؟ و دو ملت کفر بجای کمونیزم سرخ شوروی سابق باشید

ھیچکسی با این  زا من تا کنون با چنین سخافت و درشتی درمورد یک شخصیت روشنگر! جناب پرتو

نھ از مال ، گلبدین حکمتیار نھ از، مسعود نھ از، نھ از استاد ربانی. وقاحت نخوانده ام رویی و ُپر

ولی این طعنھ ھای بی . آی اس ای پاکستان نھ از عبد هللا و دوکتور نھ از، نھ از عطا محمد نور، عمر

  :مایھ شما مرا بیاد آن سروده دلنشین انداخت

  تیر آورانم می کشدء طعنھ   --  ن تیر انداز نیستباکم از ترکا
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 بگذار این جفنگ ھا را رقیب ھای اصلی سیاسی ببرک کارمل و. گویند از آش کاسھ داغ تر است

دست بوسان و مداحان ، چاپلوسان، پادو ھا، جنبش چپ روشنگرانھ نشخوار کنند نھ تیر آوران

  . قوماندان ھای دست دوم

انسان را بھ پای چنین ، یری ھای زندگیذواری ھای اقتصادی دارید و ناگمیدانم کھ دش !جناب پرتو

ھم  تا، ولی چھ بھتر کھ یک راه آبرومندانھ را برای معیشت پیدا کنید. خفت ھا می کشاند افتضاحات و

  . . . باشد ما سیر شاعر و ما نریزد و ھم شکم سروده گر آبروی ادبیات معاصر

با  اکرم عثمانھا و پرتوھا، بارق ھا، الیق ھا. ه ھا سروده میشوندسرود. داستانھا خوانده میشوند

می روند و می آیند ولی حقیقت ھای عینی تاریخی و ثبوت آن روز تا روز ، فانتیزی ھای شاعرانھ

بھ نظرم ھنوز کھ وقت است کاری نکنید تا مانند آن غالم بچھ و جاسوس . خواھند بود ماندگار

 یک اولگوی نا ھنجار، با عقده کشی ھا» کوچھ ما«نوشتن رومانی بمانند با ، شخصی فقید داوود خان

، آیا ھمان مال ھای مفلوک دیوبندی وابستھ بھ انگریز. فارسی گردیدء و ننگ زبان و ادبیات زبان سچھ

  ؟ آن جنبش روشنگرانھ امانی را بمانند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ خاک و خون نکشاندند

فھم و ء از شما چنین توقع داشتند کھ بھ جای پرداختن بر آن عده از مسایلی کھ از حیطھنسل نو ومردم 

روی پنج ھزار سروده فارسی و سروده ھای ناب پشتوی شاه شجاع پژوھش ، آگاھی شما خارج است

 . میکردید تا ما و جوانان کشور از شما چیزی درین زمینھ می آموختیم
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