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افغان جرمن آنالین

پروتوکول خیانت آشکار ملی در بدل دریافت پول به نفع دشمن

فاجعۀ انحالل اردوی ملی افغانستان درجوالی سا ل ۱۹۹۲
[البته این پروتوکول به امر پاکستانی ها چون عاجل تدوین می شد درآن زمان احمدشاه مسعود وزیر دفاع
افغانستان فرصت نیافت تا خود را به اسالم آباد برساند اما با مؤافقت او که دار وندار وزارت دفاع به دست او
بود این پروتوکول به امضای رئیس جمهور ربانی (رئیس حزب جمعیت اسالمی) غیر معمول بخاطر صورت گرفت
که اعتبار بیشتر به پاکستانی ها داده شود]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از :کتاب طالی زردGlodenYellow
نویسنده :مارک جمیز  Mark Jemsژورنالیست امریکایی
ترجمه نوراقا ولیزادهNooraga waliezada...
پرتوکول اول در مورد انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان برهان الدین ربانی رئیس جمهور حکومت مجاهدین
و جنرال وحید لوی درستیز پاکستان به امضاء رسید.
شماره کود رسمی ) : (000458 - PLHC- 222/ 14000/POاسالم آباد پاکستان  7 :جوالی  1992میالدی
چگونگی انحالل اردوی جمهوری افغانستان
[ متن پرتوکول]:
 تسلیم دهی راکت های اسکات به جمهوری اسالمی پاکستان که از طرف شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیکافغانستان توزیع گردیده بود تا خاک پاک ستان 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
تسلمی آن به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.
انعده وسایط های زرهدار فعال و غیر فعال که شامل تانک ،زرهپوش 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 آموزشنظامی به پرسونل 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 خالفقوانین خود دانسته و اجازه نمی دهد که ه ند 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 ریس

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

جمهور ا سالمی افغانستان منحیث سند رسمی اعتبار داشته و دارایی  10ماده که درج این پرتوکول است مورد قبول
و تایید مقامات عالی رتبه طرفین می باشد.
محل امضاء :نواز شریف صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان. 7مورخ :جوالی  1992میالدی.
اسالم آباد پاکستان
محل امضاء  :برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسالمی افغانستان.مورخ 7 :جوالی  1992میالدی
اسالم آباد پاکستان.
نجیب هوتک افغان ــ لندن
(تشکر در سایت شبکه اطالع رسانی افغانستان)
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افغانستان سقوط نمی کند اما اعمار واتحاد دوباره آن مستلزم صداقت تحصیل کرده گان
آن است تا حقایق را فدای سلیقه ها نسازند که به نفع جاسوسان تمام شود
اگر تحصیل کرده گان دقت نکنند این سرزمین دلیران ،جهنم افغانها و بهشت جاسوسان
ودشمنان خواهد شد.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

