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 !درافغانستان یآ سیا یعمال ساواک و آ
 

 یاسیس ،یاقتصاد یها جامعه اند که با فکتور کی یاجتماع یپروسه رشد مسلسل و دوامدار ساختارها یساز ملت
 یبا فکتورها یسرعت رشد ملت ساز .واحد بصورت متداوم درحرکت است نیزم سر کی در شیخو یگو فرهن

  .باشدیامر استثنا نم نیاز ا زیمرتبط است افغانستان ن
ا مذهب ب یتهایبشمول اقل گافغانستان اعم از خورد و بزر نیساکن درسرزم فیاند که تمام اقوام شر یمتماد قرون

نا با ب شیمشترک خو یخون یها وندیافغانستان پ فی. اقوام شرکنندیم یدوست ما باهم برادرانه زندگ هنیشرف م
دشمن مشترک  هیر واحد علسنگ کیدر راپاک مقدس شان یممتد نهادند ، و از همه مهمتر که خونها یخوش

  .اند ختاندهیکشورمحبوب شان ر
 یکی یمل یبرتر چگونهیه شیخو ییواحد آبا نیسرزم فیفرزندان شر ثیکشورما بح بیعوام  و اقوام نج مردم

  یهستند که شعارها انهیګب ریاج ونیاسیو خونخواربا س  یضد منافع مل یدولتها رګرا درنظر ندارند. م یبردگر
لط مس یمظلوم ما نه تنها درچوکات ستم طبقات تمل یو اشکال ظالمانه آن باال یخود را همرا با تفرقه انداز یلیتحم

از نمونه  یکی تیتذکره هو عیدو سال برسر توز شیکه جنگ ب برندیبکارم زین کجایخود  یستم مل یهایبلکه توط
  .باشدیشرم آور آن م یها
غارتگر  یمیتنظ یبا ساختارها گانهیب ګارنګرن رانیاج نطرفیبا ا 1۱۰1ازماه ثور «یجهاد» یمهایورود تنظ با

بشمول  یمقامات دولت نیکشور بآنکه دربلندتر یضد منافع مل تالفهایدرا میسه «یجهاد» بنام احزاب  شیخو ییایماف
 هشرمانیومذاهب مقدس مردم ما ب فیاقوام شر انیم یدازتفرقه ان یدارند،  با استفاده ازشعارها تیپارالمان هم عضو

  ۷زنندیدامن م یدشمن ۀبگون
مردم  یبا سؤ استفاده ازمقدسات اسالم انګ شهیفساد پ نیا اتیکه طومارجنا دانندیم یمظلوم کشورما حاال بخوب مردم

ما محبوب  هنیم یرانیجهت و شیخو یباداران خارج اتیفروخته شدگان هرروز با هدا نی.  اشماراندیما ب نیمتد
  .سردست دارند  یدشمنخود را همراه با  یجعل بندهیفر ینو و تفرقه ها یماجراها

 ندبریم رسوالیز  اهانهګرا بهر راه و رسم که باشند آ زیافغانستان عز یمتحد مل تیاسم واحد وهو اهانهګآ کهیآنان
  .افغانستان هستند دهیوعمال دشمنان مردم رنجد یخارج سیبدون شک جواس

و  1۹۰ اقدامات  شان در اواخر نیدر نخست زیافغانستان عز ینابود یمردم مظلوم ما برا یخارج نهیرید دشمنان
 نیکه ا شوندیچهل سال م بیو پاکستان ساخنتد،  قر رانیمتعدد را در ا «یجهاد»  یمایتنظ یالدیم 1۹۲۷ لیاوا
  .کرده اند ادهیرا در  کشورپ یرانیوگوناگون درکشورآتش جنگ  و  یبه بهانه ها «یجهاد»  یمایتنظ

ارز ب ۀنمون  ۀازجمل یربان نیمرحوم برهان الد یبه رهبر یاسالم تیو جمع اریحکمت نیگلبد  یبرهبر یاسالم حزب
  یرک و متضاد نوبتمشت یوخارج یداخل انیازآنها حام کیآتش افروزان جنگ و تداوم آن درافغانستان هستند. هر

   .خود را دارند
 یودعرب بخصوص عربستان سع وخیپاکستان  و پول ش میمستق تیبا حما اریحکمت نیگلبد  یبرهبر یاسالم حزب

  .کردند رانیکشور را و یاسالم تیجمع شیخو فیدرجنگ رقابت گرفتن قدرت دربرابر حر
 انیافغانستان را به نظام یاردو افتخار مل شرفتهیپ یدر روز روشن تمام سالحها یربان نیبرهان الد یاسالم تیجمع

 ګپول مصارف جن در اسالم آباد به پاکستان فروخنتد ،  1۹۹2 یجوال ۰  خیبتار  یپروتوکول رسم یط یپاکستان
   .بدست آوردند رانیا یومهمات خود را  ازروسها و اخوندها

 افغانستان یجمهور یانحالل اردو یپاکستان چگونگ یوش افغانستان باالبر فر یمبن یپروتوکول ربان"
 Golden Yellow زرد ی: کتاب طالاز

  یژورنالیست امریکای Mark Jems زی: مارک جمنویسنده
 Nooraga waliezada  زادهینور اقا ول ترجمه
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 نیجمهور حکومت مجاهد سیرئ یانرب نیبرهان الد انیافغانستان م یجمهور یاول در مورد انحالل اردو پروتوکول
 پاکستان زیدرست یلو دیو جنرال وح

فشرده  یالدیم 1۹۹2 یجوال ۰اسالم آباد پاکستان:  (PLHC- 222/ 14000/PO - ۷۷۷0۰۲) :یکود رسم شماره
  ۷پرتوکول را اینجا بخوانید

 
 یجمهور یاردو یبرا یپاکستان که از طرف شورو یاسالم یاسکات به جمهور یراکت ها یده میتسل -۱

 ستیر نحاض گرید یبود تا خاک پاکستان را مورد اصابت قرار دهد چون شورو دهیگرد عیافغانستان توز کیدموکرات
ها  راکت نیپاکستان عالقه ندارد تا ا گریلوازمات آنرا به افغانستان کمک کند و از جهت د هیکه مواد سوخت و بق

ورت ص رانیآن به کشور ا یده میو تسل باشدیدر افغانستان م رانیا یالمجمهور اس تیکه مورد حما یها میتوسط تنظ
 .ردیگ

    ۷فعال ریفعال و غ یترانسپورت اراتیفعال ط ریفعال و غ یجنگ یها تیج اراتیتماما ط یده میتسل
افغانستان  کیدموکرات یجمهور یاردو یبرا یکه توسط شورو ییهوا یفعال قو ریفعال و غ یها کوپتریهل -0

 .پاکستان یاسالم یآن به ارتش جمهور یبود و تسلم دهیگرد عیتوز
 لیفعال که شامل تانک ها ،زرهپوش ها ، و عراده جات ثق ریزرهدار فعال و غ یها طیوسا انعده

 .پاکستان یاسالم یان به ارتش جمهور یده میداشت تسل یشورو تیافغانستان مورد حما یجمهور یاردو  -۰
و آموزش  هی، ترب میتعل یارتش پاکستان برا ینظام نیافغانستان مشاور یحکومت اسالم یاردو دیجد لیشکدر ت  -۶

ار مدار اعتب نیپروتوکول بوده و بعد از امضا طرف نیافغانستان شامل ا یحکومت اسالم یبه پرسونل اردو ینظام
 است

افغانستان آنرا  یحکومت اسالم یکشور هند به همراه یپاکستان از هر گونه پرتوکول نظام یحکومت اسالم  -۰
دهد که هند دشمن پاکستان در امور کشور مسلمان و برادر افغانستان دخالت  یخود دانسته و اجازه نم نیخالف قوان
 .داشته باشد

 ،یاسیس لیهمانند هند در مسا رانیا یاسالم یدهد تا جمهور یپاکستان همچنان به خود اجازه نم یحکومت اسالم -۲ 
 .دیافغانستان مداخله نما یحکومت اسالم ینظام

دهد که بدون کدام ممانعت هر وقت و هر زمان در  یرا بخود اجازه م نیرتبه ارتش پاکستان ا یافسران عال  -۹
وکول پرت نی. اداندیخود م یها تیافغانستان نقش بارز داشته و از صالح یاسالم یرتبه اردو یافسران عال ناتیتع
 یجمهور اسالم سیر یربان نیو برهان الد فیپاکستان جناب نواز شر یاسالم یجمهور رید از امضا ء نخست وزبع

  ۷ییاعتبار داشته و دارا یسند رسم ثیافغانستان منح
 باشدیم نیرتبه طرف یمقامات عال دییپرتوکول است مورد قبول و تا نیماده که درج ا  -10 

 
  : امضا محل
 پاکستان یاسالم یصدراعظم جمهور فیشر نواز
  .یالدیم 1۹۹2 یجوال 7

 آباد پاکستان اسالم
 

  امضا محل
  .افغانستان یجمهور اسالم سیئر یربان نیالد برهان
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 " آباد پاکستان اسالم

mailto:maqalat@afghan-german.de

