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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       احمد  سعيدي :ليکوال  ١١-٠١-٢٠١١  ني
 

 نصير اهللا بابر با انديشه هايش رفت
  

با قيست اما  تاريک تاريخ کشور ما  وظيفه در صفحات سياه و کار نامه های نصير اهللا بابر عالوه از محل زيست و
  حال ميگويم اين انديشه های منحصر.او با انديشه های و آرزو های نا تمامش نسبت به افغانستان جهان را وداع گفت

بلی .  بکسی ديگری به ميراث نگذاشته باشد است اميد و بفرد از شخصيت افغان دشمن چون او بود که با خود برد
کار روائی های آتش   کار نامه های نهايت فاجعه آميز در پاکستان و بانصير اهللا بابر جنرال متقاعد پاکستان تبار

اعيل خيل چهار سده پيشاور که حال بنام پشتون خواه ياد  ميالدی در اسم١٩٢٥بابر در سال . افروز در افغانستان
که در تشکيالت سياسی   او نظامی تربيه شد و اما در انتخاب سياست خالف سائر اقوامش. ميگردد ديده بجهان گشود

در حلقه حزب مردم پاکستان  پشتون خواه جمع گرديدند اصالت پنجابی را پذيرفت و قومی عوامی نشنل پارتی و
او . او عالوه از مشاغل نطامی در پست های سياسی ملکی نيز ايفای وظيفه نمود. ی ذوالفقار علی بوتو در آمدبرهبر

بعد مشاور ارشد نظامی   مشاور خاص صدر أعظم و از افراد خيلی نزديک به ذولفغار علی بوتو شمرده ميشدکه 
شصت سال عمر داشت بحيث وزير داخله پاکستان ومتعاقبًا در دورۀ صدارت خانم بينظير بوتو در حاليکه بيشتر از 

خونين را در پاکستان  بابر در زمان تصدی وزارت داخله پاکستان اجرای عمليات خشونت بار و. ادای مسئوليت نمود
حزب مهاجر قومی را که با سياست های خانم بوتو مخالفت داشت با صدور فرمان . و افغانستان به عهده گرفت

چشم آزمندی آن به خاک افغانستان نيز دوخته شده بود چنانچه او را   کراچی خاموش ساخت وباضربات خونبار در
 در پاکستان به اقوام  های خونين افغانستان بوده در حاليکه پردازان ماجرااو يکی از تئوری. مادر طالبان مينامند

 برتری قومی را  عيه اکثريتدر افغانستان دا. خودش پشت داده ايشان را دستگير و بدون موجب محکوم کرد
 او خود را قيم و سر پرست تحريک طالبان دانسته در مقاطع مختلف با صدور بيانه ها تنها طالبان را وارث ،سرميداد

او تمام ارزشهای افغانستان را مال شخصی خود دانسته حتی تمام آثار تاريخی و داشته  .و حاکم افغانستان ميدانست
در خانه شخصی خود در منطقه تون به نمايش  ان را از مجاری مرموز به پيشاور انتقال وهای موزيم ملی افغانست

  .گذاشته بود
يکی از مظاهر جهان آفرينش بوده آنقدر قابل بحث نيست اما از   ماندن يک شخص  رفتن و:هدف أصلی اين نوشته

خونريزی در افغانستان بود الزم است  حامی سر سخت جنگ و ر اهللا بابر داعيه دار تحريک طالبان ويآنجائيکه نص
او که منسوب به اقوام همخون افغانستان . تبصره نمود انگيزه بحث و تا طی چندين نوشته پيرامون افکار انديشه ها و

او به شخصيت های افغانی اهانت وهرنوع نظام را که ضامن .  و با حيثيت نميخواست بود گاهی هم افغانستان را آرام
اين نوشته به چند مورد از اظهار نظرات آقای بابر  طی ميشود در پاکستان نبود محکوم می نمود و بابر وتأمين منافع 

 بی نظير بوتو و بنيان گذار ۀنصيراهللا بابر وزير داخله اسبق حکومت دور. در مورد افغانستان و طالبان توجه نمود
که بعدًا اين مصاحبه از طريق ٢٠٠٧نوری سال ج ١٠/١١طالبان طی مصاحبه با خبرنگار تلويزيون خيبر در ليل 

 نه چندان دور که با الی ملت و کشور ما ۀ يک سلسله قضايا و جريانات گذشت،تلويزيون آريانا نيز به نشر رسيد
در نوع خود مهر تأيدی بود بر راست بودن ادعاهای برحق ملت افغان بر . تحميل شده بود پرده برداری و افشأ نمود

  . کشور مابی مورد حکام پاکستانی در امور داخلی ت بی حد وعليه مداخال
مناقشه نصيراهللا بابر چند نکته مهم را در برداشت که در طی سواالتی از سوی خبرنگار تلويزيون خيبر به گفتار 

ن جوابات ارائه شده از طرف بابر به خوبی چگونگی ايجاد و وابستگی گروه طالبان و انتخاب رهبری اي .کشيده شد
گروه و حمايت های دستگاه های استخباراتی کشور های ذيدخل در قضايای پشت پرده و همچنان همراهی شخص 

را هر چه بيشتر بارز و بر  خودش با سران طالبان و در کل نقش و اهداف دولت پاکستان و نفوذ شانرادر اين گروه
 CIAنقش اداره  البان افشاگيری های کرد و در چگونگی شکل گيری طCIA وصف آنکه بابر از نقش  با! مال ساخت

ولی نقش حکام پاکستان، جنرال حميد گل، موالنا فضل الرحمن، موالنا .  پاکستان بزرگتر جلوه دادSIAرا نسبت به 
  . شخص خودش را نتوانست پنهان کندۀسميح الحق و نقش عمد

 ثابت ساخت که با سر کار ۀش به آنها بگوننصيراهللا بابر با بر زبان آوردن اسمای سران طالب و صدور حکم هاي
نامبرده با !  پاکستان در سيستم اداری آن کشور بحساب ميرفتۀآمدن طالبان در افغانستان کشور ما عمًال يک صوب

ناديده گرفتن حقوق بين الدول و  بيان جزيئات سفر که در داخل افغانستان در آنوقت داشت از لحاظ زير پا گذاشتن و
 بنام افغانستان ۀدپلماتيک واضح ساخت که دولت پاکستان در همسايگی خود ديگر کشور نه بلکه صوبپرنسيبهای 
  !ميشناختند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نکته جالب ديگری که قابل تذکر می دانم موضوع انفجار بت های باميان می باشد که بابر با بی شرمی کامل از داشتن 
 باستانی به غارت برده شده از موزيم دولتی افغانستان را ديگر آثار ولی نگهداشتن بت ها وو خودش طرفه  )ISI(نقش 

  .در منزل خود حق و ذليت آبائی خود می دانست
طوريکه ميدانيم شکل نظام در پاکستان از لحاظ ساختار دولتی بر اساس ستراتژی تگ و تگماری دارای ساختار 

  .دوگانه بوده که دولتی اندرون دولت ميباشد
 )I S I( بناءًا برای نصيراهللا بابر . در داخل نظام سياسی پاکستان هميشه قدرت اجرائيه را در دست دارد بمثابه دولتی

 سردمداران ۀرا به عهد انفجار بتهای باميان  ع و خائنانئه و ننگينيمشکل و حتی حياتی بود که مسئوليت عمل فج
 نصيراهللا خان  است  کهافغانستان در امور برعالوه مداخالت آشکار و پنهان زمام داران پاکستان. پاکستانی بيندازد

در کنار صد ها رويداد ) ١٩٩٠(  در آغاز دههءهم وطنان ما به ياد دارند که .  هيچکس نمی تواند منکر آن باشد وبابر
درد آور که در آن زمان صورت گرفت، يکی هم غارت و انهدام موزيم ها و محو ارزش های فرهنگی و تاريخی 

با اهميت ترين آثار از بين رفته، يا هم به خارج قاچاق شده . شد که به طور بيرحمانهء صورت گرفتافغانستان می با
از تفنگچهء وزير اکبر خان تا سنگ . برای کلکسيونر های شخصی در ليالم های بازار سياه بين المللی فروخته شدند

 قبور زيارت ها و اماکن مقدسه، هيچ کدام از  سلطان محمود غزنوی و از آثار موزيم های ملی تاۀ مقبرۀقبر و درواز
 به طور خاص ، هم کشور های همسايه و تا امروزۀدر بروز اين حوادث عد. اين غارت ها مصوون باقی نماندند

 سابق آن کشور، نصير اهللا بابر را که جنون و تعصب جمع آوری آثار تاريخی اين حوزه را ۀپاکستان و وزير داخل
 گندهارا به خصوص آثار تاريخی فارم ۀدرست است که امروز می توان آثار بيش بهای حوز. ندداشت، مالمت می کن

 هده را در کلکسيون های شخصی نصير اهللا بابر، 
  

  
  

ولی آيا الزم است که .  آن کشور سراغ کردISIو ثروتمندان پاکستانی و جنراالن اردو و  مقامات  رئخانواده بهوتو، سا
بر خالف بايد به نصير اهللا بابر و انسان های ابن الوقت و منفعت جوی .  و آن ها را مالمت کرداز بيگانه گان ناليد

نظير وی حق هم داده شود که با درک وضعيت حساس و هرج و مرج آن زمان در افغانستان، از اين آب گل آلود به 
انسانی است که هرکس برای مطلب اين طبيعت .  ماهی های مطلوب خودشان را گرفتند و منفعت بردندۀشکل ماهران

ولی بايد به اين نکته بيشتر فکر کرد که نقش ما در اين حوادث چی بوده است؟ کی بود که . خودش دلبری می کند
آری بايد سر در  موزيم ها را غارت و تخريب کرد؟ مردم افغانستان و نسل جوان در اين مورد چگونه می انديشند؟

دالالن اين آثار تاريخی کی  :خود پاسخ گفت  بيدار را قاضی ساخته به اين پرسشها،گريبان خود فرو برد و وجدان
کی ها آثار قيمتی را از آثار کم ارزش تفکيک می  بودند؟ پول های ناچيز ناشی از فروش آن به جيب کی سرازير شد؟

 اين افراد ۀدامه دارد؟ آيا هم کاوش های غير قانونی آثار تاريخی و قاچاق آن همچنان اۀکردند؟ امروز هم چرا پروس
  و اشخاص خارجی ها هستند؟

  :اگر سر به گريبان خم شود، اين نکته آشکار می شود
  

  که با من هر چه کرد آن آشنا کرد  من از بيگانه گان هرگز نه نالم
  

 بود و اين همه غرور و همت افغانی که از آن حماسه ها سروده شده، کجا: و از اين آشنا و آشنايان بايد پرسيد
 در اين غارت ها و ۀکجاست؟ چرا به ندای آن گوش فرا داده نمی شود؟ آيا در واقيعت امر خود بيشتر از هر بيگان

 و   صفحه سياه،نصيراهللا بابر رفت. محو ارزش های فرهنگی و تاريخی افغانستان نقش نداشته ايم؟ که داشته ايم
   .رده آن است که نامش به نيکوی نبرندم. ننگين را در اذهان مردم افغانستان به جا گذاشت

  پايان
   


