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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۳/۲۵

احسان لمر

نقش مخرب آی .اس .آی .در بی ثباتی افغانستان

در پالیسی های دولتی در طول سده ها نقش استخبارات و ضد استخباراتی نهایت ارزنده است ،که در این حصه نقش
حریفان بزرگ استعماری قرون  19و  ۲۰به حد اعال رسیده بود .به گونه مثال اگر به رقابت های امریکا ،شوروی
وقت ،انگلیس و فرانسه و چین و دیگران دقت نمائیم چنان حیرت آور است که از عقل برون می باشد.
استعمار بریتانیه در قرن  19در کشور ما از صدها جاسوس انگلیسی و هندی و حتی عرب استفاده اعظمی را نمود
که در لباس طبیب و مال و اخوند و پیر و پیشوای مذهبی و طریقت و حتی دیوانه و ملنگ وظیفه شان را آنجام می
دادند .ما دیدیم که در 186۵در دربار امیر شیر علی خان محمد رفیق خان لودین در جنگ و کشته شدن پسر و برادر
امیر شیر علی خان نقش را بازی نمود ،و دو تن از این گماشتگان انگلیس «محمد رفیق لودین مشاور و میرزا محمد
حسن خان دبیر الملک سر منشی به همکاری دیگر طرفداران خود دسیسه نمودند ،که گویا سید جمال الدین افغان با
اندیشه و افکار خود باعث قیام مردمی علیه شاه میگردد و این امر باعث میشود که ولیعهدی [عبدهللا جان[ پسر دلخواه
شاه را به خطر مواجه سازد و شاید هم سید روزی جانشین شاه گردد .لذا موجودیت چنین یک شخص ماجراجو به
منفعت دولت نیست سید باید یا زندانی بماند یا به انگلیس ها سپرده شود و یا تبعید گردد»1
در ادامه نواسه همین محمد رفیق لودین (احمد علی لودین) با دیگر درباریان وابسته در بد نام کردن نهضت امانی و
سقوط آن نظام نه تنها به کمک حبیب هللا کلکانی رفت تا اخرین لحظات در قندهار برای خروج امان هللا خان به نفع
بریتانیه خدمت نمود و بعد رئیس اردوی نادر خان شد .از آن سوی مرز هم صد ها گماشته چون امرالدین ــ (قربان
حسین گادیوان) با نام مستعار شاه جی و هم هللا نواز و دیگر هندوستانی های آن وقت (پاکستان امروز) در دوایر
حکومتی خانواده نادر خان موقعیت و نمایندگی انگلیس ها را داشتند که در هند فرمان روا بودند.
« دولت انگلیس البته نمی خواست در همسایگی هند طالئی ،یک افغانستان قوی و مترقی و آن هم مخالف امپراتوری
بریتانیه وجود داشته باشد  .....سیاست جهان گیر دولت انگلیس نه این که در افغانستان هر نبوغی را معدوم می
نمود بلکه در مقابل تحول طبیعی آن نیز سد می کشید» 2
به این ترتیب پالیسی یک قرن انگلیسها در افغانستان به غیر از اشغال نظامی ،اشغال سیاسی بود .اما متاسفانه بعد
از پایان دهه امانیه پروگرام اساسی رژیم بعدی عبارت بود از « نگهداشتن مملکت در حالت عقب ماندگی قرون
وسطائی ــ جلو گیری از توسعه معارف ملی ــ کشتن روح شهامت و مقاومت ملی در برابر استبداد داخلی و نفوذ
انگلیس ــ هم چنان به غرض تضعیف ملت ،ایجاد نفاق های داخلی از نظر زبان و مذهب و نژاد و منطقه و قبیله
 1ــ دکتور حلیم تنویر ـ تاریخ و روز نامه نگاری افغانستان ـ شورای فرهنگی هالند سال  ۲۰۰۰ص .7
 2ــ میـر غالم محمد غبار ــ أفغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد دوم جون  1999ویرجینیا امریکا ص .7
د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سیاست روز دولت بود .در تطبیق این پروگرام سیاست دولت متکی بود ،بر ترسانیدن و تخویف ملت بواسطه تعمیم
جاسوسی ،زنجیر ،زندان ،شکنجه و اعدام ،فریب و ریا ،نمایش به ریفورم دروغین و تظاهر به شریعت اسالمی....
برای جلوگیری از اتحاد ملت قضایای اختالف زبان ،مذهب ،نژاد و منطقه را پیش کشید ،تحریک نمود و آتش زد.
از دیگر طرف افروختن کینه و رقابت بین مناطق مختلفه کشور  ،سیاست تبعیض را پیش گرفت و هم در اغتشاشات
داخلی کاپیسا و پروان و قطغ ن و بلخ پشتو زبانان را بر ضد دری زبانان و ترکی زبانان سوق نمود و به کشتار
تاراج واداشت .چنانی که در اغتشاش پکتیا ،دری زبانان هزاره و غیره را بر ضد پشتو زبانان سوق کرده بود» 3
البته این پروگرام با خواسته های سیاست انگلیس منطبق بود
بعد از پایان جنگ دوم جهانی و در سال  1947بریتانیه مجبور بود در مقابل نهضت های آزادی خواهانه جهانی
بشمول هندوستان جواب مثبت بگوید اما در نیم قاره هند را تجزیه و غده سرطانی تحت پوشش دروغین دینی یعنی
پاکستان را بوجود آوردند .این کشور از شروع تا اکنون مطابق پروگرام و پالیسی و حتی تحت نظارت آنها عمل
میکند.
دولت و حکومات وقت افغانستان با وجود درک این مطلب دنبال قضیه خیالی «دا پشتونستان زمونژ» بودند و
استخبارات پاکستان که در واقعیت شعبه آسیائی سازمان اطالعات مخفی بریتانیا ( SISــ Secret Intelligence
،)Serviceدر بعضی منابع به آن ( )MI6هم می گویند در ادامه همان پالیسی بریتانیه در قرن  19و اوائل قرن
بیست در آسیا و بخصوص کشور بدبخت ما ادامه داده و می دهد .آی اس آی با تعبیه نمودن صد ها یا شاید هزاران
جاسوس (چه در ملکی یا اردو) تخریب و ویران گری خویش را ادامه داد.
پس از کودتا  ۲6سرطان  ۵۲دولت جدید در ادامه طرح گویا حل عادالنه قضیه پشتونستان و کمک ها مادی رهبران
ملکی پشتون آنسوی سرحد دست به اقدام دیگری هم زد که:
« در اولین سالهای نظام جمهوری آگاهانه و یا نا آگاهانه عده یی از رجال و شخصیت های معروف پشتونستان مانند
خان عبدالولی خان ،اجمل ختک و غیره به کابل دعوت نموده و برای آنها پول و اسلحه فراوان تادیه کرد .عده یی
از جوانان و شورشیان بلوچ را در نواحی کندهار ،تحت تربیت نظامی قرار داد و یک کمپ تعلیم و تربیۀ نظامی
برای جوانان پشتونستانی در دامنۀ کوه والیتی ،نزدیک سیاه بینی کابل ،تحت نظارت گارد جمهوری بر پا نمود .آنها
مدت دو ماه در این کمپ تحت تعلیم و تربیه ،نظامی قرار می گرفتند و بعدا ً به پاکستان فرستاده می شدند .مسئول
تعلیم و تربیۀ این کمپ جگرن ظاهر آمر تعلیم و تربیۀ گارد جمهوری بود .ضیا مجید با نگارنده (نبی عظیمی) و
عبدالحق علومی بار ها از جریان تعلیم و تربیه نظامی در کمپ مذکور بازدید به عمل آوردیم .ظاهراً کمپ مذکور
را به نام مرکز تعلیمی گارد جمهوری یاد می کردند و کسی از کیف و کان آن اطالع نداشت .اکثراً در اوقات شب ،
بنابر دستور محمد داود از مخزن های ارگ سالح قدیمی توسط امر اوپراسیون گارد عبدالحق علومی کشیده می شد
و توسط موتر های لندروزر از ارگ خارج گردیده و به نماینده ولی خان تسلیم داده می شد و مسئول امنیت آن را
الی سرحد گارد جمهوری متقبل می گردید4».
در مقابل دولت و استخبارات پاکستان به استخدام اجیران بیشتر دست می زند و چنانچه دیاگو کوردویز نماینده خاص
سر منشی ملل متحد در مذاکرات ژنو که در ارتباط با قضیه افغانستان در پشت در های بسته در کابل ـ مسکو ـ
واشنگتن و اسالم آباد آگاهی داشت نوشته که :
«بعد از سال  197۳اکثریت آنها (بنیاد گرایان مذهبی) به پاکستان فرار کردند .در آن جا با گروه های بنیاد گرایان
پاکستان و ادارات استخباراتی آن کشور طرح دوستی ریختند.....
کابل به ناراضیان پشتون در ایالت شمال غرب پول و اسلحه میداد .در مقابل بوتو در مناطق اقلیت های نژادی نا
راضی فعالیت های چریکی را بر ضد رژیم داود تنظیم نمود .بوتو (ذوالفقار علی بوتو) در آوا خر سال  1974به من
(کوردویز) گفت " :دو نفر می توانند به عین بازی بپردازند ،همان طوریکه آنها نقاط ضعیف ما را دریافته اند .ما
می دانیم که نقاط ضعیف آنها کدام است .مردم غیر پشتون در افغانستان از سلطه پشتونها نفرت دارند با این اساس
ما راههای داریم که با استفاده از آن می توانیم داود را قانع بسازیم که به مشکالت ما نیافزاید» 5
دیری نگذشت که دسته های ناراضیان افغانی که از طرف آی اس آی تربیه شده بودند تحت رهنمائی جمعیت اسالمی
در وادی تاجیک نشین پنجشیر بر مراکز امنیتی داود حمله کردند .جمعیت اسالمی و یک گروه دیگر بنیاد گرا یعنی
حزب اسالمی که آن هم در سال  1974از طرف مقامات پاکستانی تنظیم گردید ،بعدا ً در زمان مقاومت در مقابل
کمونیسم قسمت اعظم کمک های امریکا را از طریق پاکستان بدست آورد.
 3ــ غالم محمد غبار ــ جلد دوم ص 46
 4ــ محمد نبی عظیمی ــ اردو و سیاست در سه دهه اخیر ...ــ سبا کتابخانه پشاور  1۳76شمسی صفحه 1۰۳
 5ــ مصاحبه کوردویز در اسالم آباد  15دسمبر  1974در کتاب (حقایق پشت پردۀ تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان)
د پاڼو شمیره :له  ۲تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زمانی که کمونیستها در سال  1978در کابل به قدرت رسیدند ،به حزب اسالمی و سایر گروه های بنیاد گرا در
متمول بنیاد گرا در منطقۀ خلیج
تبعید بسر می بردند ،فرصت طالئی میسر شد که به کمک آی اس آی و گروه های
ّ
فارس و
شرق میانه از میان مهاجرین افغان در پاکستان کادر های سازمانی جلب و جذب کنند»6
در کتاب مشهور و افشا کننده «تلک خرس ـ شکست روسها» نوشته دگروال یوسف می خوانیم که« :هدف من این
بود تا افغانستان را بحیث ویتنام شوروی ها در آورم ...افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشانید
یگانه ذریعه ایکه بر طبق آن تنظیم ها و قوماندانان را تحت اثر خود در آورده می توانستم یا آنها را به خط سیر
مطلوب سوق داده می توانستم همانا تخصیص یا دریغ داشتن اکماالت و آموزش بود ...معهذا در یک دست علف به
خاطر پیشکش داشتم و در دست دیگر چوب دنده بخاطر راندن یعنی دریغ داشتن از اسلحه را دارا بودم ....روی
همین ملحوظ بود که کابل باید مشتعل و تباه می گردید7»...
در این کتاب می خوانیم که حکمتیار  18تا  20فیصد ــ ربانی  18تا  19فیصد ــ سیاف  17تا  18فیصد ــ خالص
 13تا 15فیصد ــ محمدی  13تا 15فیصد ــ گیالنی  10تا  11فیصد ــ مجددی  3تا  5فیصد از تخصیص استخبارات
پاکستان بدست می آوردند.

در ادامه می بینیم که « :قسمت عمده و اساسی کمک سی آی ای تمویل پول نقدی بود .اگر یک دالر از طرف ایاالت
متحده تهیه می شد ،دالر دیگر از جانب حکومت عربستان سعودی جمع می شد ،این وجوه آمیخته که ساالنه بالغ بر
چندین صد میلیون دالر می شد از طرف ( )C.I.Aبه حساب های مخصوص در پاکستان تحت کنترول ( )I.S.I.انتقال
داده می شد .این مبالغ از پولی که جهت خریداری اسلحه مصرف می شد بکلی جدا و علیحده بود» 8ادعا جعلی
رهبران تنظیم ها گویا آنها با دست خالی (جهاد فی سبیل هللا) نمودند مطلقا دروغ می باشد.
دگروال یوسف مدعی شد «اگر مبلغ سه بلیون دالر{سه هزار میلیون} مصرف می شد پس نصف آن را پول حکومت
عربستان سعودی تشکیل می داد .میلیونها دالر دیگر از جانب سازمان ها و اشخاص متمول عربی عمدتا ً در عربستان
سعودی کمک می شد .این هزینه ها مستقیما به تنظیم حسب دلخواه که تقریبا همیشه بنیاد گرایان را در بر می گرفت
انتقال داده می شد9 ».
 6ــ دیاگو کوردویز و سلیک هریسن ــ حقایق پشت پردۀ تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان ــ مترجم عبدالجبار ثابت
طبع ثور  1۳7۵پشاور صفحات .1۲۵ 1۲4
 7ــ دگروال محمد یوسف و مارک ادکین ــ فاجعه قرن ما تلک خرس شکست روس ــ مترجم دکتور نثار احمد صمد
چاپ پشاور ص ۳
 8ــ همان جا ص 9۳
 9ــ همان جا ص 1۰۳
د پاڼو شمیره :له  ۳تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

( ).I.S.Iپاکستان در پهلوی اینکه به اشاره امریکا و سعودی و دریافت مقدار هنگفت (هزاران میلیون دالر) از آنها
به غرض تقویه و حمایه بنیان گریان می پرداخت ،هدف دیگر شان حفظ اختالفات در بین تنظیم ها بود یعنی همان
پالیسی (تفرقه انداز و حکومت کن) ،و بدین نحوه آنها را تحت نفوذ خود داشتند.
سلیک هریسن از یک مطلب نهایت مهم دیگر هم پرده برداشت که I.S.I« :فقد یکبار آنهم متصل تهاجم شوروی بر
افغانستان یعنی اوائل  ،198۰در اعمال نفوذش در مقاومت با مشکالت مواجه گردید .در این وقت سران قومی پشتون
سعی نمودند که یک جنبش متحد ممثل را ایجاد نمایند .این جنبش اگر از طرف ( ).I.S.Iتخریب نمی گردید می
توانست در مقابل رژیم کابل مشکالت فراوان سیاسی و نظامی را به وجود بیاورد.
محرک اساسی این جنبش محمد عمر ببرک زوی بود ببرک زوی مربوط به قوم ځدران پکتیا بوده و سابقا ً بحیث
قاضی در مربوطات ستره محکمه اجرای وظیفه می کرد .فقط چند روز بعد از تهاجم شوروی بود که ببرک زوی
یک جرگه مقدماتی را بتاریخ  4جنوری دایر نمود تا بر عکس العملی که افغانها باید در مقابل تهاجم از خود نشان
دهند غور نماید  ...بنیاد گرایان و ( ).I.S.Iاین اقدام را غیر مهم خوانده و آنرا رد نمود .زمانیکه لویه جرگه به تاریخ
یازدهم می خارج از پشاور دایر گردید ،مبصرین پاکستانی و خارجی به مالحظۀ تنظیم درست و خصوصیت تمثیلی
غیر قابل اشتباه ان متعجب شدند.
ایدوارد جراردی خبر نگار روز نامۀ {« }Christian Seince Monitorتحت عنوان مجاهدین افغانستان می
خواهند جبهه متحد را علیه قوای اتحاد شوروی بوجود آورند ».مورخ  4می  198۰این حرکت را "اولین اقدام مهم
مجاهدین بی اتفاق افغان در جهت نزدیک ساختن صفوف خویش به منظور اخراج عساکر شوروی از افغانستان
خواند" .در این جرگه  916نفر از تمام والیات به نمایندگی از قبایل پشتون و گروه های نژادی غیر پشتون اشتراک
نمودند .این جرگه به خاطر اینکه وسیعا ً ممثل اقوام و قبائل افغان بود خطری به تنظیم های مجاهدین مقیم پاکستان
تلقی میگردید» 10
 49چوکی این مجلس به تنظیم ها (یعنی  7کرسی هر تنظیم) و باقی  ۵1چوکی باقی مانده به نمایندگان والیات
اختصاص داشت که {این کار سیلی محکمی بروی ( ).I.S.Iو تنظیم ها پنداشته می شد} این لویه جرگه نظریات
بنیاد گرائی را رد و خواهان دولت اسالمی بر اصل اداره فدرالی که در آن خود مختاری قبائل و مناطق رعایت شود
بوجود آید.
ً
«موفقیت لویه جرگه سبب شد که ( ).I.S.Iبخاطر پاشیدن تخم نفاق در بین اعضای کمیسیون ملی که جدیدا تشکیل
شده بود به فعالیت های مخفی آغاز نماید .در باره این فعالیت های مخفی ( ).I.S.Iدر جریان سفرم در اخیر برج
جون ،گزارشات مختلفی به من { ایدوارد جراردی در  ۲4جون  }198۰داده شد .طوری که (وی) راپور داد "احزاب
بنیاد گرا هر سعی ممکن را به عمل آوردند تا اجراآت و اقدام کمیسون را سابوتاژ نمایند" آنها در حقیقت کمیسیون را
عمالً ترک نمودند  ".دیری نگذشت که گروه های به اصطالح معتدل نیز بعد از آن از کمیسیون بر آمدند ،که I.S.I
تهدید کرد که کمک های محدود نظامی و پولی را که دوام شان مربوط به آن بود بر آنها قطع خواهد کرد .در اواخر
 198۰کمیسیون در حقیقت از کار افتاد و مطرود گشت و اختالفات در مقاومت یک بار دیگر رو به شدت
گذاشت11».
از همین زمان به بعد اختالفات حزب اسالمی و جمعیت اسالمی هم به اوج خود می رسد و در دسمبر  198۳استاد
خلیل هللا خلیلی نامۀ از قاضی محمد افضل خان سابق قاضی القضات پاکستان در یافت که« :از طرف رئیس جمهور
پاکستان ،ضیا الحق به شما ابالغ می کنم که شما بحیث مشاور فرهنگی رئیس جمهور در امور فرهنگی مهاجران
افغانی مقرر شدید  ...قاضی اسرار کرد تا من به دفتر جمهوریت اتاق و موتر و دفتر داشته باشم 12 »....؟؟؟
برعکس استخبارات پاکستان و حلقه های نزدیک به آنها دست به ترور های شخصیت های ملی زدند ،به گونه مثال
عزیز الرحمن الفت در سال ( 198۳م) ،استاد سید بهاءالدین مجروح در فبروری ( ،)1988جنرال عبدالحکیم کتوازی،
عبداالحد کرزی ( )1999و دهها تن دیگران به شهادت رسیدند.
در این اواخر به ویدیو از صحبت های سه فرد رحیم هللا یوسف زی کار شناس امور افغانستان ــ خانم عندلیب عباس
سکرتر امور خارجه در پارلمان آن کشور ــ و سومی وزیر خارجه سابق مشاهد حسین سید را با حامد منیر خبرنگار
تلویزیون آن کشور دیدم .خبر نگار می پرسد ،آیا در این مدت در افغانستان عمق پالیسی ستراتیژیک ما غلط بود؟
افغانها می گویند شما پاکستانی ها افغانستان را صوبه یا والیت خود میخواهید آیا این گفتار حقیقت دارد؟

 10ــ دیاگو کوردویز و سلیک هریسن ص 1۲6الی 1۲8
 11ــ همانجا
 12ــ ماری خلیلی و افضل ناصری ــ یاد داشت های استاد خلیل هللا خلیلی ــ جوالی  ۲۰1۰ورجینیا امریکا ص ۳78
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مشاهد حسین سناتور فعلی جواب داد ،این خبر کامالً حقیقت دارد .در زمان ضیا الحق مسئولین نظامی ما این چنین
می خواستند .آنها می گفتند ما مصرف و بودجه زیاد در والیت صوبه مصرف می سازیم .آن ها گفتند صوبه پنجم
افغانستان است .حمید گل که در آن وقت رئیس  I.S.Iبود می گفت :دیورند سرحد ما نیست بلکه آمو دریا سرحد ما
است .در آن وقت پالن ما چنین بود که به رهبری گلبدین حکمتیار جمهوری اسالمی افغانستان را بسازیم و بعد آسیای
میانه را هم فتح می کنیم.
ما به جنرال ضیا الحق گفتیم ،امریکائیان انتقام ویتنام را از روسها می گیرند ،عوض روسها ما چرا این قدر فکر و
حساب غلط در باره افغانستان می کنیم  .......بدین گونه پاکستان تا کنون خواب محو کردن افغانستان را می بیند.
بعد از سقوط دولت دکتور نجیب هللا  8ثور  ،1۳71پاکستان اولین کشوری بود که دولت تنظیمی را برسمیت شناخت.
و از فردای آن روز با شعله ور شدن جنگ بین تنظیم ها آرزوی های آی اس آی و جنرال ضیا الحق «کابل باید
مشتعل و تباه می گردید» بر آورده شد .جنرال حمید گل به کابل آمد ،نه تنها ربانی و مسعود را تشویق به انحالل
اردوی ملی نمود بلکه سالح کوت یا ذخایر میلیارد ها دالری افغانستان ( 1۵۰ساله) را محو نمود .تمامی اسناد
استخباراتی افغانستان و اسناد وزارت خارجه را بدست آوردند.
«ولی اولین باری بود که یک شخصیت غیر افغانی توسط رییس جمهور افغانستان به حیث مشاور ارشد و با یک
معاش بسیار بلند تعیین می شد ،در زمان آقای ربانی و شخص حمید گل بودند.
شما می گویید که آقای ربانی را پاکستان به قدرت رساند؟
تنها پاکستان نه ،نقش ایران در این رابطه تعیین کننده بود .ولی به تناسب تاثیری که در آن زمان پاکستان داشت ،نقش
پاکستان تعیین کننده تر بود .ولی در این رابطه تفاهم امریکا و روسیه نیز وجود داشت .آقای ایلسین با آقای استاد
ربانی دیدار کرد و در آن جا تصمیم گرفته شد که از این به بعد به عوض حزب کمونیست از شورای نظار و جمعیت
اسالمی در افغانستان حمایت شود13».

 13ــ اطالعات روز ــ گفتگو با امین کریم ،رییس هیأت مذاکره کنندهی حزب اسالمی افغانستان بخش دوم ــ  7قوس
 1۳95ــ /https://www.etilaatroz.com
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چگونگی انحالل اردوی افغانستان :
از :کتاب طالی زرد Golden Yellow.نویسنده :مارک جیمز Mark Jemsژورنالیست امریکائی ــ ترجمه
نور آقا ولی زاده..
پرتوکول اول در مورد انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان برهان الدین ربانی رئیس جمهور حکومت مجاهدین
و جنرال وحید لوی درستیز پاکستان:
«شماره کود رسمی(  - PLHC- 222/ 14000/PO) ۰۰۰4۵8 :اسالم آباد پاکستان 7 :جوالی  199۲میالدی

فشرده پرتوکول:
 تسلیم دهی راکت های اسکات به جمهوری اسالمی پاکستان که از طرف شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیکافغانستان توزیع گردیده بود تا خاک پاکستان را مورد اصابت قرار دهد چون شوروی دیگر حاضر نیست که مواد
سوخت و بقیه لوازمات آنرا به افغانستان کمک کند و از جهت دیگر پاکستان عالقه ندارد تا این راکت ها توسط تنظیم
های که مورد حمایت جمهور اسالمی ایران در افغانستان می باشد و تسلیم دهی آن به کشور ایران صورت گیرد.
 تسلیم دهی تماما طیارات جیت های جنگی فعال و غیر فعال طیارات ترانسپورتی فعال و غیر فعال هلیکوپتر هایفعال و غیر فعال قوی هوایی که توسط شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان توزیع گردیده بود و
تسلیمی آن به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.
 انعده وسایط های زرهدار فعال و غیر فعال که شامل تانک ،زره پوش ها و عراده جات ثقیل که اردوی جمهوریافغانستان مورد حمایت شوروی داشت تسلیم دهی ان به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.
 در تشکیل جدید اردوی حکومت اسالمی افغانستان مشاورین نظامی ارتش پاکستان برای تعلیم  ،تربیه و آموزش نظامی بهپرسونل اردوی حکومت اسالمی افغانستان شامل این پروتوکول بوده و بعد از امضای طرفین مدار اعتبار است.
 حکومت اسالمی پاکستان از هر گونه پرتوکول نظامی کشور هند به همراهی حکومت اسالمی افغانستان آنرا خالف قوانینخود دانسته و اجازه نمی دهد که هند دشمن پاکستان در امور کشور مسلمان و برادر افغانستان دخالت داشته باشد.

 حکومت اسالمی پاکستان همچنان به خود اجازه نمی دهد تا جمهوری اسالمی ایران همانند هند در مسایل سیاسی،نظامی حکومت اسالمی افغانستان مداخله نماید.
 افسران عالی رتبه ارتش پاکستان این را بخود اجازه می دهد که بدون کدام ممانعت هر وقت و هر زمان در تعیناتافسران عالی رتبه اردوی اسالمی افغانستان نقش بارز داشته و از صالحیت های خود می داند.
 این پرتوکول بعد از امضای نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان جناب نواز شریف و برهان الدین ربانی ریسجمهور اسالمی افغانستان منحیث سند رسمی اعتبار داشته و دارایی  1۰ماده که درج این پرتوکول است مورد قبول
و تایید مقامات عالی رتبه طرفین می باشد».
محل امضا های :نواز شریف صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان .و برهان الدین ربانی ریس جمهور اسالمی
افغانستان .اسالم آباد  7جوالی  199۲میالدی.
در اختتام کالم یک نمونه از وفا داری و وطن دوستی یک پاکستانی را به خوانش می گیریم« :من باید در گمنامی
محض قرار می داشتم چون مصادر عالیه مملکت بکلی از مساعدت پاکستان به مجاهدین انکار می ورزید .ورنه
هیچ یک از مسئولین امور اجازه نم ی داد که پاکستانی ها اسلحه و مهمات و وسایل جنگی را از طریق پاکستان
در اختیار چریک ها قرار بدهد .....چون نقش پاکستان به مراتب حساس بود و از این که من نمی خواستم کشور
ما شرمسار و امنیت شان به مخاطره افتد14 ».
دو اثر دیگر از مسئولین استخبارات پاکستان آن زمان و کارنامه های شان در باره افغانستان به معرفی می گیرم.
پایان
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