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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۹/۰۳/۲۰۱۹                                                                       فیسبوک:  از گرفته شدهــ  نبیل عزیزی

 

 اردویتمام فروش  مبنی بر یفونواز شر استاد ربانی فی مابین افشای پروتوکول 
 پاکستان خدمتبه افغانستان 

 
  چگونگی انحالل اردوی جمهوری افغانستان

  .Gloden Yellow از: کتاب طالی زرد 
  ژورنالیست امریکایی Mark Jems نویسنده: مارک جمیز

 ...Nooraga waliezada ترجمه نوراقا ولیزاده 
 

پرتوکول اول در مورد انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان 
برهان الدین ربانی رئیس جمهور حکومت مجاهدین و جنرال وحید 

 : لوی درستیز پاکستان
 : میالدی 1992جوالی  7اسالم آباد پاکستان :  (PLHC- 222/ 14000/PO - 000458شماره کود رسمی : )

 :بخوانید مهم را دارا می باشد از شماره سوم در ذیلکه ماهیت اقالم پرتوکول را فشرده 
دموکراتیک  اردوی جمهوری طرف شوروی برایهای اسکات به جمهوری اسالمی پاکستان که از تسلیم دهی راکت -3

افغانستان توزیع گردیده بود تا خاک پاکستان را مورد اصابت قرار دهد چون شوروی دیگر حاضر نیست که مواد سوخت 
ان کمک کند و از جهت دیگر پاکستان عالقه ندارد تا این راکت ها توسط تنظیم های که و بقیه لوازمات آنرا به افغانست

 .مورد حمایت جمهور اسالمی ایران در افغانستان میباشد و تسلیم دهی آن به کشور ایران صورت گیرد
هلیکوپتر های  طیارات جیت های جنگی فعال و غیر فعال طیارات ترانسپورتی فعال و غیر فعال تسلیم دهی تماما   -4

فعال 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 ها ،زرهپوش ها ، و عراده جات ثقیل که اردوی جمهوری  -5
 .فغانستان مورد حمایت شوروی داشت تسلیم دهی ان به ارتش جمهوری اسالمی پاکستانا

در تشکیل جدید اردوی حکومت اسالمی افغانستان مشاورین نظامی ارتش پاکستان برای تعلیم ، تربیه و آموزش  -6
ء طرفین مدار اعتبار  نظامی به پرسونل اردوی حکومت اسالمی افغانستان شامل این پروتوکول بوده و بعد از امضا

 .است
حکومت اسالمی پاکستان از هر گونه پرتوکول نظامی کشور هند به همراهی حکومت اسالمی افغانستان آنرا خالف  -7

 .قوانین خود دانسته و اجازه نمی دهد که هند دشمن پاکستان در امور کشور مسلمان و برادر افغانستان دخالت داشته باشد
ستان همچنان به خود اجازه نمی دهد تا جمهوری اسالمی ایران همانند هند در مسایل سیاسی، حکومت اسالمی پاک -8

 .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 تعینات   -9

 .سالمی افغانستان نقش بارز داشته و از صالحیت های خود میداندافسران عالی رتبه اردوی ا
یس ئر جناب نواز شریف و برهان الدین ربانیء نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان این پرتوکول بعد از امضا -10

قبول و ماده که درج این پرتوکول است مورد  10جمهور اسالمی افغانستان منحیث سند رسمی اعتبار داشته و دارایی 
 .تایید مقامات عالی رتبه طرفین میباشد

 ءمحل امضا
  .صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستاننواز شریف  

 اسالم آباد پاکستان      .میالدی 1992جوالی  7
 

 ءمحل امضا
  .ریس جمهور اسالمی افغانستان برهان الدین ربانی 

 .اسالم آباد پاکستان      میالدی 1992جوالی  7
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