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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 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       مرادزی سرلوڅ :ليکوال  ١١-٠١-٢٠١١  ني
  

  نصير اهللا بابر د افغانانو سرايستلی دوښمن و
  

وند يو مشر او د دې هېواد د آورنيو چارو پخوانى وزير او تقاعد شوى تورن « نصيراهللا بابر  د پاآستان د پيپلز 
ور آې م شوجنرال تر اوږدې ناروغ وروسته د دوشنبې په سهار  آاله   د بابر آورن وايي چې هغه دوه نيم .په پې

وزڼ وهلى وو او د درملنې لپاره په بېالبېلو روغتونونه آې بستر شوى وو، خو نن  د جنورۍ په  کال٢٠١١ د پخوا 
ور په  ي) سي ايم ايچ(لسمه سهار وختي د پې ه يي روغتون آېپو    ». په دري اتيا آلن آې ساه ورآ

ي بابر ت ه کتل کي نوموړی د  پاکستان د واکمنانو په . ه په لروبر افغانستان کې د افغانانو د سرايستلي دوښمن په ستر
وک و چې په بر افغانستان کې يي تل د مرکزي واکمن په خالف بغاوتونه راپارول  بابر د افغانستان . من کې داسې 

ه او تره . ر روزل ، په وسلو يي سمبالول او افغانستان ته يي را استول د تباه لپاره مذهبي توندالري ، سخت دري
رو او مذهبي  ن  هم د پنجابي ښکېالک يتوب غور خو هغه د لرو افغانانو د خپلواک او برو افغانانو سره د يو مو

اوه  و راغور   . توندالرو په م له پ
ن کې  بابر ته  ايه نه ده چې د پنجابي نورو جنراالنو په  رو ، مذهبي توندالرو او طالبانو بي په سيمه کې د تره

ي    .پالر ويل کي
ه لري ، بابر موږ ته داسې » وطن «  د  ې ليدتو ان ور کې چليده او د بابر په اړه  په نوم مجله چې پخوا په پې

  :راپيژني 
ه «  يدلی، ١٩٢٨او دی خپله په . دی» باب«د جنرال نصيراهللا بابر نيکونه افغانان او په خ ور کې زي  کې په پي

ې يې په سرحد او په هندوستان کی پای ته رسولي دي  کې د هند د تقسيم پر وخت د ١٩۴٧بابر په .  خپلې زده ک
يدلې او  انه جن وکې بابرپه مي وليدلی، د هند او پاکستان په درې واړوج هندوانو لخوا د مسلمانانو قتل عام په ستر

لی دی» د جرئت ستوری«د بهادری  ير کور ١٩٧٢ نوموړی په  .يې  ل اردوی وق ( F.C په نومبر کې د فرن
ولو سرحداتو د ساتنې مسؤليت ورپه غاړه و) سرحد اکل شو چې د  ور په باالحصار ١٩٧٣په کال . مشر و  کې د پي

 هستی اساس کې يی له انجينر حبيب الرحمن مرحوم سره وکتل او د افغانستان د استبدادي رژيم خالف يې د يوې
ود و لکه حکمتيار، احمدشاه مسعود، استاذ ربانی او نورو ته پاکستان ته  .کي  بابر صاحب د اسالمي نهضت نورو غ

ه ورنرشو١٩٧۶ ميجر جنرال بابر په  .د هجرت زمينه مساعده ک  کې رسماً  ١٩٧٧ په کال  . کې د سرحد صوبې 
ای شو ی سره يو  ک ته شکست ورک  کال١٩٩٣ بابر د  .له پيپل پار  په انتخاباتو کې د نوښار په حوزه کې اجمل خ

و په حکومت کې ورته د کورنيو چارو وزارت وسپارل شوغاو پارلمان ته را  بابر په  .ی او په همدی کال د بينظيربو
ال١٩٩۵کال  ه  افغانان د طالبانو د پالیبابر ته ډير. تر السه ک» دشجاعت هالل «  کې د پاکستان لوړ مي ر په ستر
    »وري

ه کوي چې د افغانستان لپاره د اسالمي نهضت د بنس ډبره  د  په پورته جملو کې د وطن مجلې خبريال دا خبره په ډا
ودل شوه ، خو را اوس خپله د بابر په ژبه دا خبرو واورو ،  ور په باالحصار کې د نصيراهللا بابر په الس کې پې

واب کې وايي نوموړی د وطن مجلې خبريال د    : پوښتنې په 
ست «   ه١٩٧٣په ا ی انجينر   کې داود خان کودتا وک ، نو د همدې کال په اکتوبر کې ما ته خدای دی اوس وب

ه .حبيب الرحمن راغی و صاحب سره خبره وک ه، ما له بو و صاحب ته بو ه چې ما بو  زه  .هغه ما سره خبره وک
ور(هغه وخت کې باالحصار  ير ومکې بر) پي ول صوبه سرحد، بلوچستان او کشمير ما سره وه  .ي  دوی  .نو 

ی له الری راغلی وو،     »مهمندو ته د ناو
يک ده چې په « د مرکې په بله برخه کې زياتوي  کال کې انجنر حبيب الرحمان او بيا حکمتيار ، احمدشا ١٩٧٣دا 

نيو مجاهدينو ته ......ترينن شروع کمسعود او روسته رباني او نور دلته راغلل ، هغوی ته موږ  نو د نهضت لوم
 پورې ما دوی ته ترينن ورکولو ، په هغه وخت کې د دوی قيادت دلته و، دوی به د ١٩٧٧ نه تر ١٩٧٣له اکتوبر 

خه هلکان راوستل او مون به ترينن ورکولو او بيا به مو خپلو خپلو واليتونو ته لي ي  ل کابل له کالج او يونيورس
ي و دوی هلته نورو ته درس ورک مون دلته دوی هريوه ته بېل بېل کارونه سپارل ، رباني به شبنامې او داسې . ، تر

  .نور شيان ليکل او حکمتيار د ارتباط کارونه کول 
و  ل چې غوښتل مو داود ته يو درس ورک مون احمدشا مسعود پنجشېر ته . ليکن د داود په وخت کي مون داسې وک

و ول ل . ې ومره )  کې ١٩٧۵په ( مون په پنجشېر کې په مسعود باندې عمليات وک و چې دا کسان  و معلومه ک تر
  .هغه عمليات داود ته پوره تاوان اړولئ و . ترينن شوي دي 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

بد حال يو  کال کې دوی ما ته راغلل او ويل يی چې پيسې هم نشته او بل شئ هم نشته ، مون په ډېر ١٩٧٨بيا په  ....
ی وو ، ته له دوی سره مرسته . ... و چې مون دا خلک ترينن ک ل چې اول مې شاه ايران ته پيغام ولي نو ما دا وک

ه  خه وتلئ نه شوم ، نو بيا زما يو دوست و په اسالم . بيا ما دوی امريکا ته بوتلل   ...وک زه خو له صوبه سرحد 
ل ، خو په سفر کې به  مې خبره اباد کې ، هغه هم کور جوړولو او  ما هم ، نو ما به دا مجاهدين د هغه کور ته ورلي

ل بدين به مې ښود ، او چې به مې ورته ويل چې د بجلي واال  لکار درغئ  نو  ( ورته کوله ، ورته ويل به مې چې 
ما .  کمک شروع ک  کې له دوی سره١٩٧٩د امريکا سفارت په مئ . درغئ نو احمدشا مسعود به ورغئ )  برقي 

ه  رام دوی ته ورک ۍ او ماته يی وويل چې ته هم خپل پرو رام جوړ ک   ». ورته وويل  چې تاسو خپله اجندا او پرو
ولو اړيکو  وي او له هغو سره د پنجاب د  ېرې بربن ولو جهادي تش په نوم مشرانو  نصيراهللا بابر په دې مرکه کې د 

  :  و په اړه د خپلې همدې مرکې په يوه برخه کې وايي د طالبان. خه پرده پورته کوي 
 هلته په افغانستان کې طالبان راغلو نو مقصد   کې افغانستان او مرکزي آسيا ته الړو، او١٩٩۴موږ هم چې په کال « 

ً  سياسی او معاشی –مو دا و چې مرکزي آسيا ته  ان –آزادي ورته مالو شوی وه ) اقتصادی( چې قسما  
ک جوړ    .ورسوو ان ورسوو او له هغه هيواده پر افغانستان ترانزيتي س موږ عقيده درلوده که د دی سيمی تيلو ته 

ولو ته به فايده وي وادر پورې الره جوړه شي نو موږ  و، او تر  که دغه پالن عملي شوی وای نو هندوستان هم . ک
ه  ه زياتيدای شوی بيا نو د کشمير مسئلی ته د دغه الری ته ضرورت درلود او له پاکستان سره يې تجارتي راک ورک

   »  حل راوتالی شوایپاکستان په ګټه
ي او وايي  موږ غوښتل چې همداسې تدريجی بدلونونه راولو د تليفون لينونه مو په کابل، « : بابر په مرکه وړاندې 

ل و د طالبانو له نوری دن .هرات، قندهار او نورو سرحدی سيمو کې فعال ک ، بانکونه  يا سره تماس قايم شي تر 
موهلته پرانيستل چې د تجارت په کاروبار کې رونق راشي، په غرب کې د پرتو افغانانو له پاره مو ډير ښه چانسونه 

ل چې بيرته وطن ته راشي، د  رونو د مرمت کار پيل PIAمهيا ک ی چې د افغانستان د هوايي ډ  سره مو خبری وک
ي او له دوی سره مو قر ا ک ل، د خپل واپ نا وزارت(اردادونه هم وک و د هلمند ) د اوبو او بري ل تر  کسان مو ولي

ي، بيا مو د آريانا هوايي شرکت واال راوغوښتل د هغوی مرکزيت په هند کې و هغوی ته مو د  پروژی بيرته فعالی ک
ل ، د   موږ .تخنيکي او فني مرستو کورسونه او د لوازمو په هکله قراردادونه وک ای ورک  په اسالم آباد کې ورته 

ه او  و فابريکی مو هلته فعالولی، د قندهار د بجلی پروژه مو شروع ک موږ امريکا ته همدا مشوره ورکوله ... سمن
ی ئ، موږ به طالبانو ته  .چې دلته عمرانی کارونه پيل ک  ما امريکا ته ويل چې مصرف ورکوی هغه طالبانو ته وک

ي چې بس افيون بندووايو چې يوه فت ئ چې اوس خو پری د عمران  !!وا ورک  همدا د مخدراتو ضد مصارف راک
و   ».کار پيل ک

ه  و په همدارن ۍ وزيرې بېنظير بو ته کېدو کې د پاکستان پخوان لوم ورو ٢٠٠٠د طالبانو په رامن  کال کې د في
ن د ان« : نومې خپرونې سره په مرکه کې ويلي و  ريز په فکر جوړ شوی چې عربانو مالي مرسته د طالبانو غور

ی دی    ». او پاکستان يي په اجراتو کې مالت ک
ا چې افغانانو ته  ه د افغانانو يو پنجابی دوښمن وم ، خو هغه ب او  په داسې حال کې چې د نصيراهللا بابر په ب

ي يي له بده برغه ر او توندالري روزي ، وسلوال کوي يي او رالي  له پخوا زياته اوس هم په پنجاب کې فعاله ده تره
ه د دوی .  ن ي شو ،  ه سره يو مو ن بالخره دا موږ افغانانو پورې اړه لري چې د پنجابي دوښمن په وړاندې 

خه وژغورو  ان او هېواد له دغه مکار دوښمن  ه  ن و او  ې رسوا ک   !چلو
ول افغانان په يوه غ او  ې په هيله چې  ن هېواد د پنجاب اد هغې ور خه يوه غور و نورو دوښمنانو له شر 

  ! وساتو
  پای

ونه    :اخ
ه پا   ــ تاند بري

خه ه کې نصيراهللا بابر سره  له مرکې  پا   ــ وطن پيغام بري
      

 
  


