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  !ھای روزگارما  فاوست

  

. ھا را باھم مقايسه کرد و به نتايجی دست يافت ھای وجود دارند که می شود آن ھا وشخصيت ھا رويداد درتاريخ کشور
که در تاريخ معاصر افغانستان دو رويداد ناميمون وجود دارند که می توان دو چھرۀ اصلی اين دو رويداد را  چنان

  .باھم مقايسه کرد

  

رويداد نخست، يا بھتراست بگويم فاجعۀ نخست ھمان تجاوز انگليس و فاجعۀ دوم تجاوز اتحاد شوروی سابق است 
ھايی است که در ميان آن دو چھرۀ اصلی اين دو  گونی ن وجه اشتراک ھمدر اين دو رويداد، نخستي. بر سرزمين ما

  .اين دو چھره يکی شاه شجاع و است و ديگری ببرک کارمل.  وجود دارد رويداد

  

ھای آسيای  روس رو به سوی سرزمين» تزار« قارۀ ھند زيرسيطرۀ انگليس قرارداشت و دولت  در روزگاری که نيم
ھا  ساخت، چنين بود که انگليس ھا را بيشتر می ن امر روزتا روز اضطراب و نگرانی انگليسميانه به پيش می آمد، اي

 تا انديشه شدند تا با يک يورش نظامی به افغانستان، جلو پيش روی تزار به سوی آسيای ميانه را سد  به اين 
  .سازد

  

به زبان . گی او نظارت داشتند ھا بر زنده سانگلي. گی می کرد ھند زنده» لوديانه« شاه شجاع ساليان درازی بود که در
ترين کسی است که می شود در  انگليس با اين انديشه که شاه شجاع مناسب. ھا قرار داشت ديگر او دراختيار انگيس

ًظاھرا به اين . وجود او يورش نظامی به افغانستان را رنگ و بوی ديگری داد، او را وسيلۀ تجاوز خود ساختند
در آن زمان در افغانستان نيز .  او وارث برحق تاج وتخت افغانستان است و بايد به تاج وتخت برگرددبھانه که گويا

تاجايی ذھنيت چنين بود که شاه شجاع را وارث برحق تاج و تخت می دانستند، شايد انگليس اين مساله را درک کرده 
  .بود

  

ًشاه شجاع ظاھرا با . از و نيروھای کمکی ديگر سرب٦٠٠٠ بود که انگليس لشکری آماده ساخت از ١٨٣٩ماه مارچ
 اپريل ھمان سال به کندھار ٢٥به حرکت افتاد، تا اين که در » بوLن«به خط درۀ » شکارپور«رھبری اين لشکر از

 سال بعد، شوروی بنا بر آرزوی ديرينه اش برآن شد تا برافغانستان يورش آورد، تا ١٤٠پس ازاين حادثه . رسيد
  .ھای گرم برساند خود را به آب  عدی اژدھای سرخ کمونيزم شايد درگام ب

  

ھای  افزار  ببرک کارمل را در اختيار داشت؛ چنان بود که با سپاه بيشتر از يک صدھزار جنگنده و جنگ شوروی
  .ًرفته ازآمو دريا گذشت وظاھرا ببرک را به تاج وتخت رساند پيش

  

سخن ازمردی » تراژيدی فاوست«  آلمانی دراثر بزرگ خويششاعر وفيلسوف بزرگ» يوھان ولفگانگ فن گوته« 
ھای نفسانی با شيطان  ھای غريزی و ارضای خواھش گاری اين مرد جھت رسيدن به کام. »داکتر فاوست« دارد به نام 

ھای  يی که شيطان خود را دراختيار فاوست قرارمی دھد و او رابه تمام خواھش به گونه. پيمان دوستی می بندد
گاه که فاوست به اوج  يعنی آن. فاوست در مقابل بايد روح خود را در اختيار شيطان قرار دھد. اش می رساند یغريز

ھای غريزی او ارضا می شود و می ميرد بايد روحش را در  لذت غريزی خود می رسد، يا آن گاه که تمام عقده
عنی فاوست برای رسيدن به خواھش ھای بھيمی ي. گی شکنجه کند اختيار شيطان بگذارد تا شيطان روح او را ھميشه

  .پذيرد که روحش را به شيطان بدھد تا شکنجه شود وغريزی خود، می

  

اين دوتن نيز روح . ھای روزگارما کشورخواند، فاوست ھای تاريخ  شاه شجاع و ببرک کارمل را می توان فاوست
ن غرايز کام روا باشند؛ اما ھردوشايد ھنوز به آن ھای روزگار فروختند تا درجھا خود را به شيطان و شيطان سياست
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گی تاريخ گرفتار آمده و شکنجه می  اوج لذت غرايز نرسيده بودند که مردند و روح ھر دوان با نفرت و نفرين ھميشه
  .شوند

  

ل پوشی کارم گی بود درکندھار صورت گرفت؛ اما مراسم تاج پوشی شاه شجاع که ھمان حلقه آويزی برده مراسم تاج
 از ١٩٧٩ خورشيدی برابر با دسمبر ١٣٥٨برای آن که او بيانۀ خود را شب ششم جدی. در تاشکند صورت گرفت

  .راديو تاشکند خطاب به مردم افغانستان ايراد کرد

  

امين . پوشی شاه شجاع فردای آن شب کابل پايتخت کشور کيج بود، وضعيتی داشت شايد به مانند کندھار در روز تاج
کاری طرفداران کامل کشته شده بود و به گفتۀ شاعر Lشۀ سنگين او در پرتگاه  ھای شوروی وبه ھم وبه دست نير

ھمان گونه که . نفرت ونفرين تاريخ روی زانوان عفريت شب گنديده بود و خون ھزار رستم دستان را بر گردن داشت
ی نکردند، شھريان کابل نيز با شنديدن بيانۀ شھريان کندھار با ديدن سربازان و افسران انگليس از شاه شجاع استقبال

گی ھای امين به  کارمل از راديو تاشکند و ديدن سربازان و افسران روسی در شھر با آن که از دھشت وخون خواره
ھای خويش قفل  ھا و فروشگاه چنان که شھريان بر دکان. ستوه آمده بودند، از کامل وھمراھان او پذيرايی نکردند

اين امر بزرگترين اعتراض مدنی شھريان . ھا و کارھای بازار تا يک ھفته بسته بود ر شھرکابل فروشگاهآويختند و د
  .کابل بود در پيوند به ھجوم شوروی برافغانستان که کارمل را وسيله ساخته بودند

  

ر درھفتم ھا ودشواری ھای زياد از کندھا شش ماه گذشت تا اين که سپاھيان انگليس شاه شجاع را پس از جنگ
شھريان کابل به استقبال شاه نو بربام و برزن برآمدند؛ اما زمانی که شاه را در حلقۀ .  به کابل رساندند١٨٣٩اگست 

آمده است که زمانی شاه . سربازان و افسران انگليس ديدند، ھيچ کسی نه دستی به شاه تکان داد و نه س]می فرستاد
صار رسيد و آن ساختمان سلطنی را ديد به سختی گريست؛ مگر ورود شجاع پس از سی سال در به دری به باLح

ھای شھر نگذشت، کس نمی داند که او ھنگام  او به مانند شاه شجاع از خيابان. کامل به کابل بسيار رازناک بود
و و مسک رسيدن به کابل چه ھيجانی داشت، زمانی که پس از يک سال و اندی استراحت و انزوا سياسی در اروپا 

با اين حال مردم شبانه در . پای بر ارگ شاھی گذاشت که در آن روزگار امين آن را به نام خانۀ خلق نام گذاشته بود
کوبان گزافه می   بود، دھان تا بناگوش باز و دست افشان وپای ھای شان ديدند که کارمل سخت ھيجانی پردۀ تلويزوين

  .گويد

  

به . ا بر رسم ديرينی که در اين جامعه وجود داشت، بارعام برپا می کردمی گويند شاه شجاع در روزھای معينی بن
ھا او را درموقعيتی قرار دادند که نمی توانست از حرم  گی می کرد؛ اما با گذشت زمان، انگليس دادخواھی مردم رسيده

شايد شاه شجاع . شد حرم او و دربار او توسط سربازان و افسران انگليس پھره داری می. خودپای به بيرون گذارد
درآغاز نمی دانست که چنين دست بسته خود را و سرزمين را به انگليس تسليم داده که حتا نمی تواند بدون اجازۀ 

يی روی تختۀ شطرنج سياست  آنان پياله آبی ھم را سربکشد؛ اما کارمل ازھمان آغاز می دانست که جز مھره
ترين فرمان و دستور را بدون حکم مشاور، صادر   د، حتا کوچکگاه بارعام ندا ھيچ. شوروی چيزی ديگری نيست
  .داران روسی پيوسته او را دنبال می کردند تا مبادا پای ازگليم خويش فراتر گذارد نمی کرد؛ ولی با اين حال پھره

  

ج وتخت می ٍھا زمانی که او را به حيث وارث حقيقی تاج و تخت به تا شاه شجاع ساده لوحانه می پنداشت که انگليس
بر بيناد چنين پنداری بود که روزی به مکناتن گفته بود که ديگر اين سرزمين درامن . رسانند، ديگر بر می گردند

: مکناتن درپاسخ به او گفته بود. ًاست ومن پادشاھم، بنا ديگر نيازی برای بودن سپاھيان انگليس درافغانستان نيست
؛ اما کارمل با آن که خود »است جوديت قشون انگليس درافغانستان حتمیاست مو تاخطرامير دوست محمد خان باقی« 

ھای آگاھی داشت، پيوسته ت]ش می کرد که سپاھيان متجاوز شوروی را درافغانستان  ازاھداف شوم شوروی
ا ترک کنند؛ بلکه می ھراسيد که با رفتن ھا نخواست تا افغانستان ر گاھی از شوروی دارد، چنين بود که ھيچ نگه

گاه که خطرمداخلۀ امپرياليزم  تا آن« :چنين بود که پيوسته فرياد می زد.ھا از تاج و تخت فروخواھد افتاد شوروی
ھای کشور ما رفع نشده  جھانی و در را س آن امپرياليزم امريکا، ھژمونيزم عظمت طلب چين و ارتجاع منطقه ازمرز

« :ھم گذشت و بانگ بر آورد ھای او ازاين مرز ًبعدا گفته. » انترناسيوناليست شوروی با ما خواھد بوداست، سربازان
  .»سرنوشت ما با سرنوشت تحاد شوروی برای ابد پيوند خورده است
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کاری انگليس به  آمده است که باری رھبران مردم برشاه شجاع اعتراض کردند که در روزگارشما ھر روز فريب
ًشود و فزونی می گيرد و اين امر سبب بدنامی و رسوايی شما و مردم کشور می شود؛ بنا شما   پديدار میيی گونه

من محکوم .  شما از دل من آگاه نيستيد«: گويند شاه با شنيدن چنين سخنانی آھی کشيده وگفته بود! ُمسوول ھستيد
چه که بود از دست  افسوس آن.  ندارميی جزسوختن و ساختن پھره داران و پاسبانان انگليس ھستم و چاره

ھرمرد . مردان کاری خراسان و رجال با غيرت و با ھمت مردند و رفتند ورنه اين شمشير من شمشيراس]م است.رفت
مردمان برگشتند واين موضوع را . »با ھمتی که باشد بيايد وبر دارد، مصارف چنان غازيان را من آماده خواھم کرد

اما نمی توان باور کرد که کارمل يک چنين جمله ھايی را ھم در تنھايی با خوشتن خويش . اشتندبا ديگران درميان گذ
؛ اما اين مردم بودند به »! تشديد مبارزه عليه اشرار« : يک جمله پيوسته بر زبان او جاری بود. تکرار کرده باشد

  !خاک وخون کشيده می شدند و ھستی آنان بود که خاک و دود می شد

  

ھايی  ھای حزب دموکراتيک خلق در زمان کارمل بر چنين شعار ھا و تصاميم پلينوم اضافه از نود درصد فيصلهشايد 
تاريخ به خاطر دارد زمانی که بريژنف راھی دوزخ شد، . »! بگذار زمين در زير پای اشرارآتش بگيرد«: استوار بود

کارمل در . کرد افغانستان سرودماتم و نوحه پخش میيک ھفته راديو . کارمل يک ھفته ماتم ملی در کشور اع]م کرد
  !بيانيۀ که به مناسبت مرگ بريژنف ايراد کرد، به سختی گريست

  

در « :در کتاب افغانستان در مسير تاريخ به نقل ازکتاب بانو فلورنتياسل انگليسی راجع به شاه شجاع آمده است
ه شجاع مردم به قيام و جھاد برضد انگليس دعوت شده  اع]نات زيادی به دست آمد که به امضای شا١٨٤١اکتوبر
  انگليس! شاه شجاع به مکناتن پيشنھاد کرد که با انق]بيون مصالحه کند و رھبران شان معاف شمرده شوند... بودند

که : ھا که از قيام مردم مشوش شده بودند، خواستند در باL حصار پناه ببرند، مگر شاه شجاع نپذيرفت و گفت
در نوامبر شاه ... تن را ھم درباL حصار قبول کرده نمی توانم و تعمير بزرگی را به نام ترميم مجدد ويران کردمکنا
کند، بايد  باLخره مکناتن به Lرد اکلند نوشت که شاه شجاع به ما خيانت می... نھاد صلح به مجاھدين نمود پيش

ھا به شاه شجاع پيغام دادند که از باL حصار به قشلۀ  ليسدر دسمبرانگ... دوست محمد خان به کابل رجعت داده شود
در دسمبر شاه اع]ن جھاد ملی را در مقابل ... نظامی بيايد تا با ھم يک جای به ج]ل آباد روند؛ اما شاه قبول نکرد

بر ضد شاه شجاع نه اين که رفتن با انگليس را نمی خواھد؛ بلکه طبقات مختلف مردم را . ھا امضا کرد انگليس
اين ...  شاه شجاع امرنامۀ تخليۀ ج]ل آباد را به جنرال سيل فرستاد١٨٤٢درمارچ ... انگليس تحريک می کند 

 افغان در افغانستان بودو مدتی ھم جزاسرا و –ھای يک خانم انگليسی است که در جنگ اول انگليس  يادداشت
 تا اپريل ١٨٣٩ھای  نظر داشت حوادث تاريخی سالبا در. »ھا به سر برده بود گروگانان انگليس تحت نظر افغان

زاری نسبت به  گی وبی زده شود که او نوع دل  که خط حرکت شخصيت شاه شجاع را درنظر می گيريم ديده می١٨٤٢
ھا دست از سراو بردارند، به زبان ديگر می خواھد از چنان  ھا را از خود نشان می دھد وع]قه دارد تا آن انگليس

ھا اھداف خود را دارند و برای رسيدن به  ھا افغانستان را ترک کنند؛ اما انگليس يی يابد و انگليسوضعيتی رھا
  .اھداف خود او را وسيله ساخته اند تا اھداف شان از نظرمردم پوشيده بماند

  

 به مردم کند و گيرد و به انگليس که او را وسيله ساخته است، پشت می چنين است که سرانجام شاه شجاع تصميم می
جا  سنگ که آن  از باLحصارکابل بيرون می شود و می رود در سياه١٨٤٢که او چھارم اپريل  چنان. پيوندد می

پيوندد؛ اما شباھنگام  آباد گردآمده بودند، می دار که به ھدف نابودی سپاھيان انگليس در ج]ل  باھزاران مرد تفنگ
کند و سوار برتخت  بامدادن وقتی باL حصار را ترک می می گردد؛ جھت اجرای پارۀ امور پنھانی به باL حصار بر

شود؛ بخت با او را ياری نمی کند تا با پيوستن به اردوگاه و نبرد باسپاھيان انگليس، بتواند  روان راھی اردوگاه می
فاق شصت تن از الدوله به ات در مسير راه مردی به نام شجاع. گناھان گذشتۀ خود را در دادگاه تاريخ جبران کند

د؛ اما ببرک کارمل را که کشن گاه بيرون می شوند و برشاه ھجوم می آورند و باضرب شمشيراو را می يارانش از کمين
او  به نام بيمار درمان ناپذير که بدون ترديد عاملش ھمان ويروس سرخ سياست مسکو بود، از اريکه پايين کردند، 

ھيچ جمله و ھيج حرکتی از او شنيده و ديده نشده بود که .  نشان نداده بودترين انعطافی از خود تا آن زمان کوچک
گاه او در برابر تاريخ  شايد بتوان گفت جای. ھای سرخ شوروی در افغانستان باشد گر بيزاری او ازحضور نيرو بيان

طلبانه و  ھای جاه نديشهبرای آن که درا. يگاه شاه شجاع است تر ازجا ترو سياه چندين و چندين مرتبه حقيرتر، نگين



  
 

 

  ٤تر ٤  له:هد پاڼو شمير
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 با اين حال تاريخ شاه .ھای کرد، ھرچند نا فرجام وطن فروشانۀ او سرانجام ترديدی پديد آمد و برای نجات خود ت]ش
در . ھا ھا و پندار ھا داوری می کند نه بر بنياد انديشه شجاع را نخواھد بخشيد؛ برای آن که تاريخ بر بنياد کارکرد

فروشانۀ کامل چنان استوار و بی ترديد باقی ماند که تا اخرين روزھا نتوانست  ه طلبانه و وطنھای جا مقابل انديشه
بپذبرد که او شوروی را در اشغال افغانستان ياری رسانده ، وسيلۀ در دست شوروی بوده تا آن تجاوز راه اندازی 

  .يی بود در دست انگليس گونه که شاه شجاع وسيله شود، ھمان

 درتاريخ معاصر کشور اگرشاه شجاع فاوست نخستين باشد، بدون ترديد کارمل دومين فاوست اين  می توان گفت
گاھی برای رھايی روان فروخته شدۀ خويش ت]شی   تر از شاه شجاع برای آن که ھيچ تاريخ است؛ اما سر سخت

گويی . ه رو شده استھای ديگری نيز رو ب پس از شاه شجاع و کارمل تاريخ معاصر اين کشور با فاست! نکرد
  !اند که درتفاھم با شيطان بر اين سرزمين حکومت می کنند ھميشه اين فاوست
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