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 80/80/2812          عبدالرشید قدوسی

 برخی از اهداف مشترک

 !احمد شاه مسعود و ببرک کارمل 

زیادی سهم نیمۀ دهۀ هفتاد همان سده، حلقات  در سقوط نظام جوان شاهی افغانستان طی دهۀ شصت سدۀ گذشته و
طور تخمینی پنجاه سال قبل برای پوشش و اخفای اهداف اصلی خویش احزاب و ب های مذکور حلقه  .داشتند

کردند که  سازمانهای سیاسی را ایجاد کردند، اما این حلقات مطابق عنعات و فرهنگ موجودۀ محلی عمل می
 هیچگاه با ادعاها و 

  .نمی داشتند شعارهای تحریر یافتۀ آنها همسانی و همگونی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، "لینینیستی -مارکسیستی"از دسته هایی اسالم گرا گرفته تا حلقات مختلف چپی که بدون شک پیروان مفکوره های  
و طرفداران سائر مفکوره ها نیز در میان شان وجود داشته اند، ولی هیچگاه مانند همقطاران خود در " مائویستی"

یدیالوژی های مختلف طرح هایی تئوریکی خود را با اروپا که در آستانۀ گذار به مرحلۀ صنعتی، در روشنائی ا
 .وضاحت تمام بیان می داشتند، عمل نکردند

در فعالیت های سیاسی دوره های متذکره تحت پوشش اصطالحات و ادعاهای تمدن گرائی در حقیقت یک نوع 
 .تسلط داشت" باندیتیزم"فرهنگ 

سین خان که یکی از منصب داران نظام شاهی افغانستان بر بنیاد برخی از عالیم، ببرک کارمل پسر جنرال محمد ح
. که در شرق کابل قرار دارد بوده و پسر دختر خان همان محل محمد عمر خان می باشد"  کمری"بود از قریۀ 

در این لیسه که زبان آلمانی در آن تدریس .  بود" نجات"ببرک کارمل هنگام جنگ دوم جهانی شاگرد لیسۀ 
گفته می شود که ببرک کارمل هنگام جوانی از . نامیده شد" لیسۀ امانی"دداً به نام قبلی خود یعنی میگردید، بعدتر مج

عده ای از " ناری های آلمانی"طی سال های متذکره .  های آلمان و رهبر آنها هتلر شمرده می شد" نازی"پیروان 
تحریک اهالی آنطرف خط " حزبی ها"هدف این . خود را تحت پوشش به افغانستان فرستاده بودند" حزبی های"
 .به ضد انگلیس ها در نظر گرفته شده بود" دیورند"

علیه اعلیحضرت امان هللا " بچۀ سقاء"قابل یادآوری است که مطابق اعتراف نواسۀ محمد عمر خان، هنگام بغاوت 
در نتیجۀ انکشافات  احتمال آن محسوس است که. خان او موقف بی طرفی را در برابر دو طرف اختیار نموده بود

را بخود گرفته " ضد رژیم"ببرک کارمل هنگام تحصیل در پوهنتون چهرۀ .  اخیر ریشۀ اصلی خود را برمال بسازد
 .البته هدف ما در اینجا شرح بیوگرافی او نیست. بود که مدتی به زندان هم انداخته شد
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بوده و ایجاب میکند تا در این باره کتاب جداگانه کارمل مانند تره کی و امین فصل جداگانۀ " ایدیالوژیک"دوستان 
اما لحظاتی در تأریخ افغانستان وجود دارند که حتی یک اشارت زود گذر به آنها شاید بتواند نقشه های . نوشته شود

فعالیت های تدریجی گروپ ببرک کارمل در شروع با نظام به همکاری پرداختند و سپس .  بزرگی را رسوا بسازد
د تا آنرا سقوط دهد،  در حقیقت کارمل از اختالفات بعضی از خانواده های پشتون تبار سوء استفاده کرد تالش کر

 .خود داشت" تاجکی"در حالیکه از نقطۀ نظر فکری توجه زیاد به تمایالت 
ور با را اکثراً به زبان می آورد، اینکار را دستۀ مذک" آل یحیی"نام خانوادۀ  ۸۷۹۱پس از به قدرت رسیدن در 

زرنگی خاصی انجام میدادند، چون نمی خواستند خود را بصورت علنی مخالف خانوادۀ پشتونهای درانی نشان 
را از طریق افراد خویش، احمد شاه مسعود و " میکرد تا بغاوت و شورش بچۀ سقاء" گروپ مذکور کوشش .  بدهند

تعریف "تفهیم نمایند که آنها به بغاوت سقاء  را در سر می پروراندند طوری" تاجکستان بزرگ"دیگران که ایجاد 
 .داده اند" قیام دهقانی

وقتیکه افراد گروپ کارمل از قدرت دور ساخته شدند، عالیم نشان میدادند که آنها از همین موضع استفاده میکردند 
 .و احتمال ارتباطات مرموز آنها نیز مشاهده می شد

صوصاً در ساحـۀ سالنگ ها مواضع نیرومند داشت  و با قـوای در شمال و مخ« احمد شاه مسعود»که  هنگامی
را به امضاء می رساند و این همه در دورۀ حکومت گروپ کارمل صورت می گرفت، " پروتوکول ها"شوروی 

حتی در داخل " مخفی"کار گرفته می شد و شک فعالیت های مشترک " نرمش"آوازه بود که با طرفداران مسعود از 
کردیدت ضد " مجاهدین"در عین حال بخاطر آنکه احمد شاه مسعود در قطار سائر . ز شنیده می شدنی" حاکم"حزب 

 .در درۀ پنجشیر و در جبهات دیگر براه می افتاد" منظم"دولت بدست آورده باشد عملیات 
لیات های نیز بگوش می رسید که در عم" شهنواز تنی"در بعضی از عملیات ها گاه گاه از طریق امواج رادیو نام 

البته تسلسل وقت نظر به گذشت زمان و فراموشی ممکن نیست ذکر شود، اما .  بزرگ و مشترک سهم می داشت
 .و سائر جنراالن همین اکنون در قید حیات استند« شهنواز تنی»خود 

مسعود  از طرف طرفداران( یا افسر بلند رتبه)باری گفته می شد در درۀ پنجشیر، یکی از جنراالن گروپ کارمل 
نام داشت مطابق اظهارات مردم " جنرال احمدالدین"یا " احمدالدین"افسر مذکور که .  در محاصره قرار گرفته بود

در روز فاتحۀ این متوفی از تبصره .  توان مقاومت را در برابر محاصره در خود ندیده و دست به خود ُکشی زد
از خود حوصله نشان می داد، مسعود هیچگاه امر گرفتاری  های مردم چنین استنباط می گردید که اگر افسر مذکور

یکجا شدند " سقاوی ها"نواسه های همین محمد عمر خان کمری بود که  با طرفداران . یا قتل او را صادر نمی کرد
 .در کنار مسعود ایستاده بودند" ارگان سیاسی"پیروان کارمل در اردو و .  و سد راه پالن صلح ملل متحد گردیدند

افغان صحبت می کرد و در این مورد از او سؤال کردند، او گفته بود که " مهاجرین"هنگامیکه مسعود در فرانسه با 
 .او از دانش و مهارت مسلکی آنها کار می گیرد و به آنها نقش رهبری را نداده است
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