
هضوًْی را درهْرد ۱۳۲۲ پزیل ا ۰۳ثتبریخ  کؼْر دًوبرک  Information اًفْرهبطیْى ُفتَ ًبهۀ    

.ًؼز طپزدٍ اطت کَ تزجوۀ آى چٌیي اطت ثَ اس افغبًظتبىًبتْخزّج قْت ُبی  پیبهذ ُبی احتوبلی      
      

.    وقوع کودتای نظامی را میسر مسازد(                    )پالن خروج   

تْجَ هفزط غزة درطبختي قْای  دٌُذ ایٌکَ د کبر ػٌبطبى اهْر افغبًظتبى ُْػذار هیْثزهجٌبی ػالین هْج

پْر ُبی هحزم را .ًیزّهٌذ اهٌیتی در افغبًظتبى خطز ّقْع کْدتبی ًظبهی را هیتْاًذ در قجبل داػتَ ثبػذ

یض جوِْر کزسی پالًِبی در سهیٌَ ی راٍ اًذاسی ئهٌبثغ اطتخجبراتی حکبیت اس آى دارًذ کَ هؼبّى اّل ر

.  کْدتب ػلیَ حکْهت را داػتَ اطت      
 

 خروج از افغانستان                                   
:اس     

                               رّتجْل   ایویل 

                                  گیزدیٌگى ظتیبطیج

چزلْدٍ اّگبرد   

 ّ اًتْى گِظت

 4102ی در افغبًظتبى ثظبسًذ تب آًِب الی طبل ذ، ًیزّی اهٌیتی قًّْرس ى تالع هیًبتْ ثب توبم تْا -یتالفئا

تزّل ضؼیف طیبطی    کَ ّجْد کٌ دٌُذ افغبًظتبى را تزک ًوبیٌذ اهب کبرػٌبطبى ثز هجٌبی ػالیوی ُْػذار هی

.  ثز ًیزُّبی اهٌیتی  هیتْاًذ هٌجز ثَ کْدتبی ًظبهی گزدد         

ی خبطز ئخجبراتی هؼتجز اهزیکبتطتزطی ثَ راپْر ُبی هٌبثغ اط ثب داػتي د                        اًفْرهبطیْى

ایي راپْر ُب .تْار هیجبػذًؼبى هی طبسد ،ایٌکَ ّضؼیت طیبطی در افغبًظتبى ثز تِذاة ضؼیف ّ ػکٌٌذٍ اط

طزیق اس                   خجبرات ًظبهی اهزیکب اطت کَ اًفْرهبتظیْىتراپْر اط 02840یک ثخؼی اس ُوبى 

   .ّیکی لیکض ثذاى دطتزطی حبصل ًوْدٍ اطت

ی را یض جوِْر در تفبُن ثب طبلجبى  پالًِبئراپْر ُبی هتذکزٍ  اػبرٍ ثذاى دارًذ کَ فِین خبى هؼبّى اّل ر 

.   در طبسهبًذُی  کْدتب ػلیَ حکْهتی کَ خْد یک ثخغ آًظت در دطتْر کبر خْیغ داػتَ اطت  

َ ــــث ر داًؼگبٍ کپٌِبگي هیتْاًذ کبهألاطتبد هٌجوٌت ّادارٍ د                                   پیذر ّیگْ یکْثظي 

   .یذ ًوبیذبئّقْع کْدتبی ًظبهی را تدّ تصْر طبدٍ گی  ثٌبثز ّجْد کٌتزّل ضؼیف ًظبم هلکی ثز ار

تبد ـــایظ دػْین ثبیذ افغبًظتبى اس لحبظ ًظبهی ّ هلکی ثَ پبی خْ ّقتی هب اس افغبًظتبى خبرج هی» اّ هیگْیذ

اهب ثز هجٌبی هؼلْهبت کًٌْی درثخغ ًظبهی کبرُبی اًجبم ػذٍ اطت ّلی در قظوت اطظبت هلکی ًظبم . ثبػذ

«. افغبًظتبى ثَ پب ُبی خْد هتکی ًیظت کَ ایي خْد ًوبیبًگز طزیغ ػذم تؼبدل هیجبػذ  

برک ــــدًو کؼْر ًظبهی هیکبر ػٌبص اهْر افغبًظتبى دراکبد                                    پیذا دُل تزّلظي  

رت   ذــلی قــــُب هیبى هحْرُبی هح جٌگ 4102ایٌکَ ثؼذ اس خزّج غزة اس افغبًظتبى در طبل  ثبّر دارد

بفغ اُزاهِبی ٌاجتٌبة ًب پذیز اطت اّ هی افشایذ ایٌکَ خطز جذی اًحالل خْد ثَ خْدی اردّ هتٌبطت ثَ ه

 ـــــــی ایي اردّدرػقت هٌبفغ کْدتبی جوؼت ًظجت ثَ ایٌکَ هختلف قذرت در افغبًظتبى ثَ هزاتت ثیؼتز اط

ى  ایي اردّ اسُوب سیزا اردّ در افغبًظتبى یک اردّی ًْ پب ًّْ ثٌیبد اطت ّ کٌتزّل طیبطی ثز .قزار گیزد

    .آغبس تب کٌْى کبهالً ضؼیف ثْدٍ اطت

  ًَ ــکَ در آى اس ثز گذاری جلظ 4112تْطظ خبى اس یک راپْ هختصز اطتخجبراتی در طبل  بپالى کْدت ًَ لئهظ

اًذ تب ًیزُّبی تحت اهز ػبى را تجِش ًوبیٌذ  تالف ػوبل تْافق کزدٍئى فِین خبى ّطبیز رُجزاى قجلی اآکَ در

.هجبُذیي ثبػٌذ افؼب گزدیذٍ اطت ز تؼْیض حکْهت فؼلی ثَ یک حکْهتّ هٌتظز ُذایت جٌزال فِین هجٌی ث  

.  در پبطخ ثَ پزطؼی هی افشایذ               اس طبسهبى غیز ّاثظتَ                          گَــجْرریت کبریٌ  

ایٌکَ راپْر ُبی اطخجبراتی هیتْاًٌذ اػتجبٍ ّ ًبدرطت ثبػٌذ ّلی اگز راپْر ُبی هتذکزٍ صحت داػتَ ثبػٌذ 

َ سّر را در حل ّتْصل ث« ّحؼت  »ًیش جبی تؼججی ًذارد سیزا رُجزاى افغبًی جٌزیؼي فِین خبى هبًٌذ اّ

   .هؼکالت طیبطی هؼزّع هی داًٌذ

 

اس هحوذ یْطف :تزجوَ  
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