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نبیل عزیزی

فهرست آنعده از کسانی که طیاره های قوای هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند
چندی قبل سندی را جهت افشای کسانی که وطن را با اموال آن فروختن تحت عنوان "افشای پروتوکول فروش تمام
اردوی افغانستان به خدمت پاکستان" به مطالعه دوستان قرار دادم ,که در دریچهء نظر خواهی بین صائب نظران تبادل
نظر صورت گرفت.
اما واقعیت بودن آن از طرف جناب محترم آقای سدید تحت سوال قرار گرفت و شاکی در قسمت صحت بودن موضوع
بودند.
جهت ثبوت مطلب روی تصادف سند دیگری از جهان اینترنت یافتم و خواستم با شما قسمت نمایم و امیدوارم که
قناعت بخش باشد.

منبع :شبکه اطالع رسانی افغانستان

فهرست آنعده از کسانی که طیاره های قوای هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند بدین شرح
است:
تورن جمال الدین رباینده جیت (می )8 -از میدان هوایی قندهار به تاریخ 07.02.1359 :
تورن محمد نبی رباینده طیاره (سو  )7 -از میدان هوایی قندهار به تاریخ 27.08.1362 :
جگرن فقیرمحمد رباینده طیاره (ان  )26 -از میدان هوایی کابل به تاریخ 01.07.1362 :
تورن محمدحسین رباینده جیت (ام  )25 -از میدان هوایی خوست به تاریخ 04.02.1364 :
محــــــــمد داوود رباینده طیاره (میگ  )21از میدان هوایی بگرام به تاریخ 01.08.1365 :
عبـــــــــدالمالک رباینده طیاره (ان  )26 -از میدان بگرام به تاریخ 30.02.1367 :
تــــــــورن اسدهللا رباینده طیاره (میگ )21از میدان بگرام به تاریخ 01.08.1367 :
تــــــورن سخی هللا رباینده طیاره (می )35-از میدان هوایی قندهار به تاریخ 12.04.1368 :
(می )25-از میدان هوایی قندهار به تاریخ 12.04.1368 :
تورن محمد حاد رباینده طیاره
تورن جان محمد رباینده طیاره (سوو )22-از میدان هوایی بگرام به تاریخ 15.04.1368 :
(میگ )21از میدان هوایی بگرام به تاریخ 07.07.1368 :
جــــــــالل الدین رباینده طیاره
طیاره هــــــای ترانسپورتی (می  )17 -که حامل برید جنرال غالم رسول قوماندان گارنیزیون شیندند و جنرال
شهنواز تنی وزیر دفاع وقت بود از میدان هوایی شیندند پرواز و در همآهنگی با نیاز محمد مهمند عضو بیروی
سیاسی ،به تاریخ  17.12.1368به پاکستان انتقال داده شد.

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

جگرن گالب الدین پیلوت ،بریدجنرال خواجه محمد شفیع کشاف و دگروال سیف الدین اعضای بورد تخنیک همراه با
دگر جنرال عبدالقادر قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی ،بریدجنرال میر حمزه و چند تن دیگر از کودتاچیان
همزمان با طیاره حامل شهنواز تنی به تاریخ  17.12.1368با طیاره حامل شان (ان  )12 -به میدان هوایی اسالم آباد
نشست کردند.
افراد متذکره به استقبال گرم آی اس آی مواجه شدند! اینها قبل از قبل توسط (آی اس آی) استخدام شده و طیاره های قوای
هوایی کشور شان را به (آی اس آی) تحفه دادند ،در حالیکه در تعلیمات نظامی خوانده اند که اسلحه کشور "ناموس" یک
ملت می باشد.

خالصه :قدرت ها مزدورانش را بر ملت ها امیر می سازد

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

