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 ۱۰/۱۰/۲۰۲۱                                                                           مرمي مسا 

دقیق بخوانید بخصوص نسل های جوان غیر پشتون که گویا 

 ,,,رهبران شان خالف پاکستان اند

پاکستان و نصیرهللا   (ISI) در زمان حاکمیت سردار داود خان به پاکستان فرار نمودند, توسط  -1

 .بابر اموزش داده شد, میگویند خالف پاکستان ایم

خالف رژیم داود خان به اشاره مستقیم پاکستان در پنجشیر بغاوت مصلحانه نمودند, ولی   -2

 .ان ایم خوشبختانه که ناکام شد, میگویند خالف پاکست

در زمان هجوم شوروی پول و امکانات جنگی را از پاکستان دریافت میکردند, میگویند   -3

 .خالف پاکستان ایم 

از پشاور گرفته تا کویته __ چترال و از اسالم اباد گرفته تابه ایبت اباد دفترهای جمعیت__   -4

 .ربانی بودند, میگویند خالف پاکستان ایم 

, جاده به نام ربانی و در کنار شهر به نام خراسان کمپ جداگانه  ارباب رود  - در پشاور  -5

 .جمعیت وجود داشت, میگویند خالف پاکستان ایم 

نیمی از فرزندان ربانی در مناطق تحت اشغال پاکستان به دنیا امدند, و پوهنتون حربی   -6

 .تنظیمی شان نیز در همان جاه فعال بود, ولی میگویند خالف پاکستان ایم 

دو بار ربانی به حیث وزیر انتخاب شده بودند, میگویند خالف   ر حکومت عبوری مجاهدین د  -7

 .پاکستان ایم

   پس از سقوط رژیم دکتر نجیب, حکومت که مجددی -8

دو ماه, ربانی چهار ماه ریس, و مسعود به حیث وزیر دفاع انتخاب شده بود, در پیندی و پشاور  

 .ز هم میگویند خالف پاکستان ایمپاکستان بنا نهاده شده بود, ولی با

)سازمان استخباراتی پاکستان( جنرال   ISI زمانیکه ربانی به اریکه قدرت نشست, از ریس  -9

حمید گل دعوت کردند که به کابل سفر کند و به حیث مشاور نظامی حکومت ربانی ایفای وظیفه  

 .نمایند, میگویند خالف پاکستان ایم
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ر نتیجه یک توطیعه مشترک جمعیت + پاکستان از هم پاشیدند, ولی  اردو مقتدر افغانستان د  -10

 .باز هم بسیار به شکل بی شرمانه میگویند که خالف پاکستان ایم 

برادران مسعود و خود فرزند مسعود احمد سفر های مخفی و اشکار را به پاکستان داشته   -11

 .است, میگویند خالف پاکستان ایم 

جاده را به نام   (ISI) تان انجام داده بودند, استخبارات این کشور مسعود خدمت که به پاکس -12

 .مسعود مسمی کردند, باز هم بی شرمانه میگویند خالف پاکستان ایم 

همین چند وخت بیش یک کتله بزرگ که شامل ستمیان و جمعیتیان بودند به پاکستان رفتند   -13

اری نمایند, به همین منول به دها مثال  تا برای شراکت در قدرت با طالبان به پاکستان عذر و ز

دیگر که نماینگر اینست که اینها غالم و برده شده پاکستان است و در هر زمانیکه منافع پاکستان  

در افغانستان به خطر بیوفتد از اینها وطن و ناموس فروشان برای حفظ منافع خود استفاده می  

کستان است و کی نه. چیزی که پنهان نمی  نمایند... دیگر قضاوت بر شما است که کی غالم پا

 .شوند تاریخ است 

یاداشت: این متن را از صفحه یون صاحب کاپی و بخاطر فهم جوانان غیر پشتون ما به دری  

 .ترجمه کردم

 تشکر 

 مریم سما 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

