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  62/16/6112                عبدالرشید قدوسی
 

 د احمد شاه مسعود او ببرک کارمل
 ځینی سیاسی مشترک اهداف!

 
د شلم پیړی په شپیتمی لیسزی او د تیری پیړی د  د افغانستان د ځوانی پادشاهی نظام د نسکوریدو په اهدافو کښی،

هر ډله ځانته لمړی، په اټکلی ډول د پنځوس کالو د مخه  اویایمی لسیزی تر نیمایی پوری، ډیرو کړیو برخه درلودله.
د پوښښ په ډول بیال بیلی ډلی د ګوند او یا د سیاسی سازمان تر نامه الندی جوړی کړی وی، خو په عمل کښی 

د دوی د لیکل شویو ادعاګانو سره، هیڅوخت   بیول، چه اصالا  عنعنوی او محلی فرهنګ پر بنا، د ورځی فعالیت پر مخ
–مارکسیستی »ن نه درلودل. د اسالمی افراطی ډلو ځخه نیولی، تر مختلفوچپی حلقو پوری چه بیله شکه دسمو

مفکورو ځینی وګړی او د نورو مفکورو د خاوندانو پیروان هم به پکښی موجود وه، خو « ماوییستی»، «لیننستی
، خپلی ڼا کښیایدیولوژی ګانو په رهیڅکله لکه څنګه چه په اروپا کښی د صنعتی کیدو په درشل کښی، د مختلفو 

تیوریکی طرحی، روښانه بیانولی او په پراخه پیمانه، لیکل سوی اسناد شتون درلود، په دی خاوره کی ځای نه وو 
 موندلی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ط درلود. سلفرهنګ ت« باندیتیزم»دی مراحلو په سیاسی فعالیتونو کښی، د متمدنی ادعاګانو تر کلماتو الندی، یو ډول  د
د ځینی عالیمو پر اساس، د پادشاهی نظام د جنرال محمد حسین خان زوی، کابل شرقی خواته پرته سیمه، د کمری  

نجات د »کلی په نوم یو خان، محمد عمر خان د لور زوی ببرک کارمل، د دوهم نړیوال جنګ  په وخت کښی د 
ل و نومو« امانی لیسه»بیرته د  پخوانی نوم، یعنی په دی آلمانی ژبی لیسی  نوم وروسته،  زدکونکی وو.  د« لیسی

د طرفدارانو په لیکه کښی  شمیرل « هیتلر»او د « نازیانو»سو. ویل کیږی چه نوموړی په ځوانی کښی د آلمانی 
یو شمیر خپل ګوندیان یی تر پوښښ الندی افغانستان ته استولی وه، چه « آلمان نازیانو»کیده.  په هغو کلونو کښی، د 

د ځوانی پادشاهی نظام له خوا پیژندل سوی وه، د دوی موخه د انګریزانو پر ضد، د دیورند د کرښی لر او بر  سیمی 
 د خلکو را پارول وه.  

 

ده یوه  د زوی بغاوت کښی، محمد عمر خان، څنګه چه د« سقاو»د ویلو وړ ده، چه د امیر امان هللا خان پر ضد، د 
په ارتباط بی طرفی موقف نیولی وه. ممکن د ورستیو انکشافاتو سره خپلی ریښی    لمسی ادعاکوله، د دواړو خواو

څیره نیولی وه، چه په پایله کښی بندی سوی « د نظام ضد»نوری هم بربنډ کړی. ببرک کارمل، د محصل په حیث 
 وو. البته دلته هدف د ده د بیوګرافی تکمیلیدل ندی.
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، جال فصل دی، چه د کتاب ایجاب کوی. «امین»او « تره کی»ملګری، لکه « ایدولوژیک»د ببرک کارمل او د ده د 
اما دلته، ځینی شیبی د افغانستان په تاریخ کښی تیری سوی، چه یوه لنډه اشاره، ممکن دیری لوېې نقشی رسوا کړی. 

تی د قیقت کښی حد کارمل د ډلی تدریجی فعالیت، لمړی د نظام سره په همکاری او بیا یی په نسکوریدو باندی، په ح
و ته زیاته تمایالت« تاجیکی»د ځینی کورنیو د اختالفاتو څخه هم کار اخستی وو، او د  په فکری لحاظ، خپل « پښتنو»

 پاملرنه درلودله.
 

نوم ډیر اخستل کیده. البته په ډیری زرنګی، « د آل یحی»په لمړیو ورځو کښی  1۷۹۱کله چه قدرت ته ورسیدل، د 
د زوی اغتشاش « سقاو»کوله، چه د « هڅه»پر ضد وښیی. دی ډلی به « درانی پښتنو»علناْ د نه غوښتل، چه ځان 

د جوړیدو د هدف پر « د لوی تاجکستان»او بغاوت ته، د خپلو اعضاوو د الری، احمد شاه مسعود او نورو ته چه 
 .تعریف ورکړی«  دهقانی قیام»خوا روان وه، داسی ور و پوهوی، چه ګواکی دوی ورته د 

 
کله چه خپله د کارمل  د ډلی افراد، د قدرت څخه لیری سول، عالیم داسی ښودل، چه دوی، د همداسی  موضع نیولو 

 څخه ګټه اخیسته او د مرموزو احتمالی اړیکو ګمان کیدل.
 

وو اکله چه احمد شاه مسعود  په شمال کښی او په تیره بیا د سالنګ په ساحه کښی قوی مواضع درلودل، او شوروی قو
درلودل، د کارمل د حکومت په دوره کښی، آوازی وی چه د احمد شاه مسعود د پلویانو « پروتوکولونه»سره  یی 

دل ګوند کښی اوری« حاکم»فعالیتونو د شتون شک هم حتی خپله  په « مخفی»سره، نرمتیا ښودل کیده ، او د ګډو 
ور کړی، نو « کریدت»د شاه مسعود ته د دولت ضد، په ډلو کښی، احم« مجاهیدینو»پاره چه د نورو  دی د کیده. د

 نظامی عملیاتونه، د پنجشیر په دره کښی او یا د ده د نورو جبهاتو باندی، پلی کیدلی.« منظم»به 
 

و نوم هم اوریدل کیده، چه په لویو اوګډو عملیات« شهنواز تنی»په ځینی عملیاتو کښی به کله کله د رادیو له څپو څخه د 
 ی.د چه ذکر شی، خو خپله دی او نور جنراالن یی ژوندی زمان سلسله، دقیق په یاد ندیرلوده. البته د وقت او کښی برخه د

 

یو ځل د پنجشیر په دره کښی، د کارمل د ډلی یو جنرال، یا لوړ پوړی  افسر، د عملیات په ترڅ کښی ویل کیده چه د 
« جنرال احمدالدین»یا « احمدالدین». دی افسر چه مسعود د جنګیانو له خوا تر محاصری الندی ګیر راغلی وو

نومیده، د خلکو د خبرو پر اساس، د محاصری فشار ته یی توان، نه وو ښودلی، او ځان یی وژلی وه. د خلکو تبصری 
یری د حوصله کړی وای، مسعود به هیڅکله چده د فاتحی په ورځ کښی داسی، معلومات تر السه سوی وه، چه  که  د

د « سقاویانو»ولو او یا د وژلو امر نه وای ورکړی. همدا د  کمری محمد عمر خان لمسیان وه، چه د د ده د نی
طرفدارانو سره یی السونه یو ورکړل، او د ملل متحد د حل د الری مخنیوی وسو. د کارمل پیروان په اردو او سیاسی 

سره خبری کولی، او « مهاجرو» د افغانی کښی د مسعود سره والړ وه. کله چه مسعود په فرانسه کی « ارګانونو»
پدی باب سؤال ځینی وسو، ده ویلی وه، چه دی د دوی د پوهی او مسلکی مهارت څخه کار اخلی، دوی ته رهبری 

 رول ندی ورکړی.
 

 ترجمه به لسان دری
 

 برخی از اهداف مشترک
 احمد شاه مسعود و ببرک کارمل!

 

نیمۀ دهۀ هفتاد همان سده، حلقات زیادی سهم  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 سازمانهای ب های مذکور حلقه  داشتند.

کردند که هیچگاه با ادعاها  موجودۀ محلی عمل میات و فرهنگ نسیاسی را ایجاد کردند، اما این حلقات مطابق عنع
  شعارهای تحریر یافتۀ آنها همسانی و همگونی نمی داشتند.و 

 

ینیستی"، لین -گرا گرفته تا حلقات مختلف چپی که بدون شک پیروان مفکوره های "مارکسیستیاز دسته هایی اسالم 
"مائویستی" و طرفداران سائر مفکوره ها نیز در میان شان وجود داشته اند، ولی هیچگاه مانند همقطاران خود در 

رح هایی تئوریکی خود را با اروپا که در آستانۀ گذار به مرحلۀ صنعتی، در روشنائی ایدیالوژی های مختلف ط
 وضاحت تمام بیان می داشتند، عمل نکردند.
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در فعالیت های سیاسی دوره های متذکره تحت پوشش اصطالحات و ادعاهای تمدن گرائی در حقیقت یک نوع فرهنگ 
 "باندیتیزم" تسلط داشت.

صب داران نظام شاهی افغانستان بر بنیاد برخی از عالیم، ببرک کارمل پسر جنرال محمد حسین خان که یکی از من
بود از قریۀ "کمری"  که در شرق کابل قرار دارد بوده و پسر دختر خان همان محل محمد عمر خان می باشد. ببرک 
کارمل هنگام جنگ دوم جهانی شاگرد لیسۀ "نجات" بود.  در این لیسه که زبان آلمانی در آن تدریس میگردید، بعدتر 

یعنی "لیسۀ امانی" نامیده شد. گفته می شود که ببرک کارمل هنگام جوانی از پیروان "نازی"  مجدداا به نام قبلی خود
های آلمان و رهبر آنها هتلر شمرده می شد.  طی سال های متذکره "ناری های آلمانی" عده ای از "حزبی های" خود 

آنطرف خط "دیورند" به ضد انگلیس  را تحت پوشش به افغانستان فرستاده بودند. هدف این "حزبی ها" تحریک اهالی
 ها در نظر گرفته شده بود.

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

خیر ریشۀ اصلی خود را برمال بسازد.  ببرک کارمل هنگام تحصیل در پوهنتون چهرۀ "ضد رژیم" را بخود گرفته ا
 بود که مدتی به زندان هم انداخته شد. البته هدف ما در اینجا شرح بیوگرافی او نیست.

ا در این باره کتاب جداگانه دوستان "ایدیالوژیک" کارمل مانند تره کی و امین فصل جداگانۀ بوده و ایجاب میکند ت
نوشته شود. اما لحظاتی در تأریخ افغانستان وجود دارند که حتی یک اشارت زود گذر به آنها شاید بتواند نقشه های 
بزرگی را رسوا بسازد.  فعالیت های تدریجی گروپ ببرک کارمل در شروع با نظام به همکاری پرداختند و سپس 

در حقیقت کارمل از اختالفات بعضی از خانواده های پشتون تبار سوء استفاده کرد در  تالش کرد تا آنرا سقوط دهد، 
 حالیکه از نقطۀ نظر فکری توجه زیاد به تمایالت "تاجکی" خود داشت.

 

نام خانوادۀ "آل یحیی" را اکثراا به زبان می آورد، اینکار را دستۀ مذکور با زرنگی  1۷۹۱پس از به قدرت رسیدن در 
های درانی نشان بدهند.  گروپ  جام میدادند، چون نمی خواستند خود را بصورت علنی مخالف خانوادۀ پشتونخاصی ان

مذکور کوشش " میکرد تا بغاوت و شورش بچۀ سقاء" را از طریق افراد خویش، احمد شاه مسعود و دیگران که ایجاد 
 نها به بغاوت سقاء "تعریف قیام دهقانی" داده اند."تاجکستان بزرگ" را در سر می پروراندند طوری تفهیم نمایند که آ

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.

گ ها مواضع نیرومند داشت  و با قوای شوروی در شمال و مخصوصاا در ساحۀ سالن« احمد شاه مسعود»که  هنگامی
"پروتوکول ها" را به امضاء می رساند و این همه در دورۀ حکومت گروپ کارمل صورت می گرفت، آوازه بود که 
با طرفداران مسعود از "نرمش" کار گرفته می شد و شک فعالیت های مشترک "مخفی" حتی در داخل حزب "حاکم" 

دت ضد دولت بدست دین حال بخاطر آنکه احمد شاه مسعود در قطار سائر "مجاهدین" کرنیز شنیده می شد. در عی
 آورده باشد عملیات "منظم" در درۀ پنجشیر و در جبهات دیگر براه می افتاد.

 

در بعضی از عملیات ها گاه گاه از طریق امواج رادیو نام "شهنواز تنی" نیز بگوش می رسید که در عملیات های 
رک سهم می داشت.  البته تسلسل وقت نظر به گذشت زمان و فراموشی ممکن نیست ذکر شود، اما خود بزرگ و مشت

 و سائر جنراالن همین اکنون در قید حیات استند.« شهنواز تنی»
 

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

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

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

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

 
 ختم

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

