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 احمد فواد ارسال

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
منطقه ای تمرکز در آسیای -ملی تماستری در امنی

 جنوبی/مرکزی /خلیج عرب

 

۲۰۱۵/۰۵/۱۵  

معلومات بدست آمده از دوسیه های  ثقه ای بودننمونه ای از  
 احب منصب کی جی بی ، صمتروخین جګړناستخباراتی 

صاحب منصب  کی جی بی که با دوسیه های زیادی از آرشیف محفوظ  متروخین جګړندر مورد     
به اینطرف  مطالعات ، مقاالت و مباحث  1992کی جی بی به غرب پناهنده شده بود، از سال KGBو محرمانه  

پورتال وزین افغان جرمن آنالین  به شمول زیادی خاصتاً در نشریات افغانستان در داخل و خارج از افغانستان 
 .صورت گرفته است

 
و دوسیه های  متروخین جګړندلیل دلچسپی افغان ها و عالقمندان مسائل افغانستان در مطالعه و بحث در مورد   

در مورد عملیات   به نشر رسیده استمعلومات که آن کی جی بی در این است که تصادفاً قسمت زیاد فرار داده شده 
.  به این معنی که شاید حلقه های استخباراتی و ممالک 1ی و جاسوسان کی جی بی در افغانستان بوده استکی جی ب

دوسیه جاسوسان و فعالیت های شوروی و کی جی بی  را از  در موردقدرتمند غربی معلومات به مراتب زیاده تر 
اشند و  حتی در مورد آن عمل کرده اند بدست آورده ب در موارد مختلف در اکثر مناطق دنیا  متروخین جګړنهای 

نشر شده است. معلومات ذکر شده در پائین  یک به صورت عامه کمتر چنان عملیات  آن   اما معلومات در مورد
ثقه ای بودن یک نمونه از و  ارتباط میگیرد متروخین جګړندوسیه های قطره از دریای  است که به معلومات 

 .وی میباشدمعلومات 
   

مملکت جدیداً آزاد شده وقتی تصمیم به فرار از شوروی گرفته بود در اول به سفارت امریکا در  متروخین جګړن
دوسیه های  که با خود از آرشیف  محفوظ و محرمانه اوراق کی جی بی معلومات در مورد رفت و   Latviaالتویا

 در التویا عرضه کرد.در سفارت امریکا   C.I.Aبه صاحب منصب مسئول سی آی ای را آورده بود 
 

و دوسیه های وی ارزش قایل نشد و  در یک تصمیم که بعداً به عنوان یکی از  متروخین جګړنسی آی ای به  
 پناه داد و نه دوسیه ها را مطالعه کرد. متروخین جګړننه به  2اشتباهات تاریخی  سی آی ای مشهور شده است 
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متعاقباً با سفارت  انگلستان در تماس شد ، و یک دیپلمات انگلیسی  ارزش وی را درک کرد و  متروخین جګړن
و خانواده اش در انگلستان پناه دادند . استخبارات بین المللی انگلستان ام آی  متروخین جګړندولت انگلستان به 

یک خانه استراحتی اش در  اسنادی  که وی در 25000و خانواده اش را با تمام  متروخین جګړن  MI6سکس 
 . 3اطراف مسکو در زیر زمین مخفی کرده بود به انگلستان بردند

   

 متروخین صاحب منصب کی جی بی جګړن

با آنکه شاید برای  متروخین جګړن معلومات بدست آمده از دوسیه های  این ثبوت جدید در مورد     
یک تعداد محدودی  در حلقه های استخبارات معلوم بوده باشد، اخیراً در یک پروگرام مشهور تحقیقاتی تلویزیون سی 

یاد میشود درجریان یک پروگرام   Sixty minutesکه بنام شصت دقیقه  CBS Televisionبی اس امریکا 
 The Spy Among us4 "جاسوسی در بین ما"زیر عنوان  2015ما می سال  10به  تاریخ   تحقیقاتی و مصاحبه

 نشر و به اطالع عامه رسانده شد.

راپور میداد که این یک جاسوس کی جی بی  البرت دیتریخ  یاجک فلیپ بارسکی این پروگرام در مورد  
صورت مخفی در سال ها به و  بعد از تربیه و موظف شدن به وسیله کی جی بی به امریکا فرستاده شده بودجاسوس 

 .  کرده بودامریکا زندگی 

در نتیجه معلومات بدست در این پروگرام قصه جاسوسی جک فلیپ بارسکی تشریح میشود که چگونه وی 
و اعتراف  شدکشف  ،تحت تعقیب قانونی قرار گرفت ،شناخته شد  متروخین جګړنآورده شده از دوسیه های مشهور 

 .کرد
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 وی البرت دیتریخ میباشدجک فلیپ بارسکی که نام اصلی 

نام دارد که در امریکا Aberecht Dittrichاین جاسوس  کی جی بی در امریکا البرت دیتریخ   
در وقت 1978مشهور بوده است و این نام امریکائی در سال  Jack Philip Barskyبنام جک فلیپ بارسکی 

آمدنش به امریکا برایش داده شده بود.  صاحب منصبان کی جی بی  نام  جک فلیپ بارسکی را از تذکره یک طفل 
ده ساله فوت شده  گرفته بودند و برای ساختن تذکره و پاسپورت وغیره اسناد وی برایش اسناد ساختگی درست 

بصورت مخفیانه منحیث یک تبعه آزاد در امریکا زنده  1978. این جاسوس کی جی بی از همان سال  ندکرده بود
، با FBIاف بی آی ،  امرکزی داخلی امریک تحقیقات و استخبارات تشکیالت 1997گی کرده بود  تا اینکه در سال 

آغاز  جک فلیپ بارسکیرا در مورد تحقیقات وسیع  متروخین جګړنبدست آمده از دوسیه های  استفاده از معلومات
در همسایگی خانه جک فلیپ بارسکی و نظارت وی توسط پرسونل ، توسط اف بی آی کرد که تا حد خرید خانه 

 نمایند.قانونی نظارت الکتریکی و غیره پیش رفتند تا برای کشف ثبوت و دستگیری وی کوشش 
در موقعی که محصل  درجه علمی  1970در آلمان شرقی تولد شده بود و درسال  خالبرت دیتری  

توسط استخبارات آلمان شرقی برای امور استخباراتی  ی آلمان شرقی بوددر یکی از پوهنتون هاPHD داکتری 
برای فرستاده شدن به امریکا  در شوروی تعلیم داده شد. البرت دیتریخو بعداً توسط کی جی بی برای سال ها  جذب 

شد تا حدی  که زبان انگلیسی را مثل امریکائی ها صحبت میکرد و با آمدن به امریکا بنام  توسط کی جی بی تربیه
جک فلیپ بارسکی درس خواند، در بزرگترین کمپنی های امریکائی  کار کرد و صاحب زن و اوالد و ساختگی 
 دگی معتبر شد.  نخانه و ز

جک فلیپ بارسکی در جریان این   Sixty minutesشصت دقیقه پروگرام تلویزیونی   براساس  
ه صورت مخفیانه با پاسپورت های ساختگی چندین بار به آلمان سفر کرده بود و در آنجا هم زن و اوالد بسال ها 

آی شاید او را شناخته کی جی بی به وی اطالع داده و امر کرده بود که اف بی  1988دارد و اما با اینکه در سال 
بعد  1997است و وی باید از امریکا بیرون شود جک فلیپ بارسکی در امریکا باقی ماند و بالخره در ماه می سال 

جک فلیپ بارسکی را دستگیر  اف بی آی،  متروخین جګړناز تکمیل تحقیقات آغازگشته بر اساس معلومات 
کرده و در عوض محبوس نشدن تمام معلومات خودش را به اف بی میکند. جک فلیپ بارسکی با اف بی آی معامله 

 .آی داده است و امروز هم در امریکا زنده گی میکند
به غرب  شخصیت خود وی ، مقصدش ،دوسیه ها و اسنادی  متروخین جګړناز همان آغاز فرار   

مورد شک و سوال وپ ها که وی از آرشیف کی جی بی با خود به غرب فرار داده بود توسط بعضی اشخاص و گر
در مطبوعات  متروخین جګړنقرار داده شده است. یک تعداد از معلومات غیر محرمانه در دوسیه های و اعتراض 

و اتهامات و اعتراضات وو دفاعیات در مورد نوشته  دنیا از جمله در بین افغان ها مورد بحث  قرار گرفته است
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و مصاحبه با  جک فلیپ   5Sixty minutes. اما این تحقیقات اخیر خبرنگاران پروگرام شصت دقیقه شده است
 متروخین جګړنبدست آمده از دوسیه های مخفی نگهداشته شده دیگر یعنی بارسکی یک نمونه کوچک از معلومات 

معلومات ثقه و درست بوده است.  متروخین جګړنکه معلومات بدست آمده از دوسیه های  نشان میدهداست که 
خانه جنگی تحمیل شده و نقشه شده  حالت  امروزتا  متروخین جګړن بدبختانه در افغانستان از همان آغاز فرار

بحث در مورد معلومات بدست آمده از دوسیه حاکم بوده است و ضعیف نگهداشته شده قصداً منطقوی و دولت های 
 نشریات محدود باقی مانده است.در ساحه  متروخین جګړنهای  

 ختم
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