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پر افغانستان د شوروي په یرغل  3«د دولتي امنیت کمیټې»ــدل چې کي.جي.بي. ٻــرل کــٻله ډٻــرو پخوا وختونو انگـــ

نیو ــږو چې د کي.جي.بي. مشر یوري اندرپوف د یرغل په پرٻـکړې کې له لومړٻموږ پوهــ 4کې ستره ونډه لوبولې ده.

په پریکړه کې د کي.جي.بي. د کابل ۀ کسانو څخه وو، او د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیټې د مشرتابــ

ز. کال د دسمبر له ۱۱۷۱ـږو چې کي.جي.بي. د ٻــشتې څانگې گزارشونو کوټلې ونډه لوبولې ده. په دې هم موږ پوهــٻمــ

رژیم د مال ستنه وه. خو هماغسې چې د ختیځو او لویدیځو استخباراتي ادارو ـاشتې وروسته د کارمل د بدنامترینه ککړ ٻمـ

د مخفي کارۍ عام دود دی، په افغانستان کې هم د کي.جي.بي. د عملیاتو په هکله ال تر اوسه لږ معلومات ترالسه شوي 

 دي.     

  

ز. تر ۱۱۷۱السلیکنه ده چې له  5روخینخپرولو ته چمتو دغه لیکنه د کي.جي.بي. د آرشیف د پخواني مأمور واسیلي میت

ز. کال کې ۱۱۱۷په  6راسپړي؛ واسیلي میتروخینۀ وړۀ ز. کال پورې په افغانستان کې د کي.جي.بي. عملیاتي کړ۱۱۱3

ــژندل شو چې د ٻز. کال کې په لویدیځه نړۍ کې هغه مهال وپــ ۱۱۱۱برتانیې ته د راتگ  پناه و غوښتله. میتروخین په 

د میتروخین آرشیف »توره او ډال : ۀ. سره  د تورې او ډال کتاب ولیکـ ۷ـې له کرستوفر اندریوئوال په توگه  مرستیال لیک

 .«  ۱او د کي.جي.بي. پټ داستانونه

 

ـې د اسنادو او یادښتونو شپږ بکسونه هم راوړل. په دغو بکسونو کې د ئکله چې میتروخین پناه اخیستله نو له ځان سره 

شوروي د نورو پخوانیو استخباراتي ادارو په باب د راټولو شویو استخباراتي معلوماتو یو ټولگه وه چې  کي.جي.بي. او د

ز. کال کې خپره شوه چې دا برخه د امریکا ۱۱۱۱ــږي. د دغو معلوماتو یوه برخه په ٻـلـٻز. کال را وروسته را پـ۱۱۱۱له 

ت راسپړي. میتروخین په دغه لیکنه کې موږ ته وایي چې شوروي په متحده ایاالتو او لویدیځې اروپا کې عملیاتي معلوما

د   ــواد کې د کي.جي.بي.ٻــل وه. په هــٻله هماغه ډٻــرو لومړیو وختونو د افغانستان په سیاستونو کې په ژوره توگه ښکـــ

افغانستان  ونډه لوبولې ده بلکه د ـې خپله عملیاتيئیوازې په افغانستان کې ۀ ـره له سلگونو اوړي چې نــٻفعالو ایجنټانو شمــ

ـې هم استخباراتي عملیات ترسره کړي دي. د سردار محمد داؤود ئــوادونو لکه ایران او پاکستان کې ٻپه گاونډیو هــ

او د داؤود څو تنو وزیرانو له کي.جي.بي. ۀ ــږدې کار کاوٻز. کال( شورویانو سره له ډٻــر نـ۱۱۷۱تر  ۱۱۷3حکومت )

ـږي، میتروخین څرگندوي چې ٻاتي ارتباط درلود. هماغسې چې د نورو سرچینو له مخې هم په ډاگه کــسره استخبار

                                                           
3 (Komitet gosudarstvennoi bezopastnosti) 

 ئ:و گور هد نویو خپروشویو سپړن هکلهه د شوروي د یرغل پ باندې افغانستان هپـ  4 

Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, 

rev. ed, (Washington, The Brookings Institution Press, 1994), pp. 977-1075; and Henry S. Bradsher, 

Afghan Communism and Soviet Intervention (Karachi: Oxford University Press, 1999), pp. 75-117; 

and Odd Arne Westad, “The Road to Kabul: Soviet Policy in Afghanistan, 1978-1979,” in Westad, 

ed., The Fall of Détente (Oslo: Scandinavian University Press, 1997). 
5 Vasiliy Mitrokhin 

 (5۲۲۲لندن ، جون ) ش، د میتروخین د پلټنې گزارئ او امنیتي کمیټې گزارش وگور استخباراتيـ د برتانیا د پارلمان د   6
7 Christopher Andrew 
8 The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB, New York: 

Basic Books, 1999. 
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 ۱«د  غوایي په انقالب کې»ـاشت کې ٻز. کال د اپریل په مـ۱۱۷۱یوازې له افغان کمونیستانو سره د ۀ شوروي اتحاد نــ

د پرضد د دسیسې خبرتیا په الس ورغلې وه. د نوي ــل او همالسی وو بلکه کي.جي.بي. ته مخکې له مخکې د داؤوٻښکـــ

څخه  ـبېٻــږل او له همداسې یوې شـٻـدلو سره سم کي.جي.بي. خپل متخصصین افغانستان ته ولـٻحکومت له رامنځته کـ

ې ــواد کې ژورٻـې په هــئپه گټه اخیستنې چې افغان کمونیستانو شورویانو ته په الس ورکړې وه خپلې استخباراتي ستنې 

 ښخې کړې.

؛ دغې  «ـشته څارگره څانگهٻکابل مـ» په افغانستان کې د کي.جي.بي. څارگره څانگه په دوه لویو برخو ویشل شوې وه : 

؛ په دې ډله کې د کي.جي.بي. «د کي.جي.بي. د پالوي یا استازو ډله» او ۀ څانگې د شوروي سفارت له منځه کار کاو

ـې په عام ډول په گڼو برخو کې مرسته کوله خو په ټولیز ډول په امنیتې چارو ئ افسران ول چې له افغان دولت دولت سره

ي.بي. د ول. د کي.جۀ ــل نـٻپورې اړوندو سکالو، پټو عملیاتو، سبوتاژ، استخباراتي برخو کې خو په زندانونو کې ښکـــ

نستان او شوروي افسرانو هم په افغاسلگونو استخباراتي عملیاتي افسرانو ترڅنگ، د کي.جي.بي. په سلگونو نور افغان  

ـر کسانو اصلي او مستعار نومونه ٻد میتروخین په لیکنه کې د یو شمـ»ــژندل ٻپــۀ چې افغان حکومت نـۀ کې کارکاو

ز. کلونو وروسته د کي.جي.بي. خاصو قطعاتو د مخ په ودې اسالمي مخالفینو د ځپلو په  ۱۱۷۱او ۱۱۷۱له « راغلي دي.

 تان کې دننه خپل عملیات پیل کړل. موخه په افغانس

  

 ۀـږي، د میتروخین په شننه کې هم کوم ځانگړی تعجب نـٻــښـٻهغسې چې د ټولو استخباراتي ادارو تأریخي موادو ته پــ

ـدو مخکې له کي.جي.بي. سره ٻـنول کــٻـږي. ځکه چې افغان کمونیستو مشرانو هم د واکمنۍ پر گدۍ له کښـٻلیدل کـ

دی. ښایي موږ به د میتروخین دا نظر غلط وبولو چې د ۀ ارتباط درلود او دا د کوم ځانگړي تعجب ځای نــاستخباراتي 

افغان کمونیستانو له کمونیست  بللو مخکې هغوی د کي.جي.بي. ایجنټان بولي خو د شوروي د استخباراتي ادارې د 

املرنې وړ دی. همدارنگه په افغانستان کې د شوروي ــلوالي کچه د همدغسې نظر په رامنځته کولو کې د ډٻــرې پٻښکـــ

سفارت، پوځ، کي.جي.بي. او د گونډ د مشاورینو ترمنځ سیالي له پخوا لیدل شوې وه خو د میتروخین  –د لویو بنسټونو لکه 

 د ـلگې په الس راکوي چې شوروي بنسټونه څنگه له یو بل سره په سیالۍ کېٻمواد موږ ته ډٻــرې په زړه پورې بــ

ز. کال کې د ۱۱۷۱ـې په ئـلگه ٻــلوالي خپلې اړوندې چارې پرمخ بیولې. ډٻــره ښه بـٻـروتنو په منگولو کې په ښکـــٻتــ

افغانستان په وسله وال ځواک کې د سیاسي چارو د مشاور جنرال زپالتین هڅې دي چې مسکو ته د شوروي د یرغل د 

ز. کال کې د حفیظ الله امین د پرځونې په ۱۱۷۱ـږي؛ بیا هم په ٻرسوونکی لـمخنیوي په هکله له کابله خپل دوه تنه پیغام 

خو داسې ښکاري چې « لريۀ سره له دې چې میتروخین په دې هکله روښانه څرگندونه نــ»مخنیوۍ کې ناکامې هڅې؛ 

ي تیک قربانپه دغو هڅو کې د شوروي سفیر پوزانوف د کي.جي.بي.  د جوړې شوې طرحی یو بې الس او پښو دیپلوما

  ۱۰گرځي.

 

                                                           
ــټې د ا.خ.ډ. گوند د پرچمي مشر میر اکبر خیبر له وژنې څخه یادونه ٻنــ ۱۷ز. کال د اپریل په ۱۱۷۱خین په محتاط ډول د میتروـ  ۱ 

ـې د غوایي په کودتا واوښتله. د ا.خ.ډ. ئوژنې په کابل کې د داؤود د رژیم پروړاندې الریونونه را وپارول او پایله ۀ کوي چې د هغــ

 ۀر د دولت له پلوه وژل شوی خو نورې سرچینې دې ته نغوته کوي چې ښایي خیبر په گوند کې دننه د هغــگوند دعوی وکړه چې خیب

 ۷3برادشر، افغان کمونیزم او د شوروي السوهنه پ. ئ : د سیالې ډلې خلق له پلوه وژل شوی وي ؛ وگور

 

 اب په ډیر احتیاط نوي خو لږ السوندونه وړاندې کوي.میتروخین په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایاالتو د اقداماتو په بـ  ۱۰ 
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 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

ډاډ  ۀخبره دا ده چې کي.جي.بي. د افغانانو او شورویانو ترمنځ د نــ« خو گټوره»د میتروخین په لیکنې کې ډٻــره ناشولته 

ـبو کې له یوې خوا ٻز.کال په کړکیچنو شـ۱۱۷۱ـې کړ. د ئاو پراخ ۀ اعتماد پراخ چاپیرل په برابره توگه را وپاراوۀ او نــ

ــزمن اسالمي دښمن پر وړاندې د ٻوي چې د ا.خ.ډ. گوند د ددوه  وو لویو ډلو ترمنځ د مخ په ودې اغــمسکو هڅه ک

د خپلو ډنډورو د خپراوي او دسیسو په عملیاتي گډولې  –همکارۍ چاپیریال رامنځته کړي، خو کي.جي.بي. له سره تر پایه 

ـاشت کې د شوروي ٻد دسمبر په مـ»وي، کي جي بي د نوموړو هڅو پر وړاندې او برخالف کړو وړو ته الس اچ -کې 

شوروي د پالیسیو په شنډوالي کې څرگنده ونډه  –د ا.خ.ډ. گوند په بشپړ دړې وړې کولو کې او د افغان « له یرغله مخکې 

ه لــرنې سره سمون خوري چې د کي.جي.بي. مشر یوري اندروپوف هیٻلوبولې ده. له همدې امله دغه سپړنه له هغې انگـــ

ـري کړي؛ د کي.جي.بي. سیمه ییزو مشرانو د خپل مشر دغه احساس او هیلو ته ال پونده ٻدرلودله چې امین له واکمنۍ لـ

ـې ال پیاوړي کړل چې په گوند کې دننه د پخوانیو گونډیماریو او پره بازیو له پایلو ئورکړه او د امین په هکله هغه تورونه 

ــې د وروستنۍ وسلې په توگه و کاَرول او مسکو ئاو همدا تورونه ۀ مریکا ایجنټ گاڼــې د ائڅخه راکټیدلي ول او امین 

 .  ۱۱پوه کړای وایۀ ـې ځان ښـئـې د یرغل په اړینتوب قناعت ورکړ؛ مسکو ته الزمه وه چې په دې هکله ئته 

 

ه ري چې میتروخین لویدیځ تد افغانستان په هکله په الس لیکل شوي اسناد د هغو السوندونو په منځ کې ځانگړی ځای ل

کې د کي.جي.بي. د لومړي عمومي ریاست په آرشیف کې کار  ۱۷راوړي دي. میتروخین له مسکوه د باندې په یاسینوفو

ـر هغه اسناد دي چې میتروخین د څو کالو په اوږدو کې له کاپۍ وروسته را ټول کړي ٻاو ددغو السوندونو گڼ شمــۀ کاو

ل په وروستیو کې د کي.جي.بي. په لومړي عمومي ریاست کې د عملیاتي دندو له تر سره ز. کا۱۱۹۱دي. میتروخین د 

ـې د نورو څانگو غوښتونو ته ځواب ورکول ول. میتروخین ئریاست آرشیف ته راغی او دنده ۀ کولو وروسته د همدغــ

ندې راغی چې نوموړي ټولې ــزو الٻد خونړي ځپون تر اغــۀ ز. کال د مخالف غورځنگ او د هغــ۱۱۱۱په پراگ کې د 

ــښې د کي جي بي په فایلونو او د لویدیځو سرچینو پربنسټ ولوستلې اوهمدغه المل وو چې میتروخین سوکه سوکه له ٻپــ

ـل کې میتروخین پرٻـکړه کړې وه چې د کي.جي.بي. د باندنیو ٻتورن شو. د اویایمې لسیزې په پــۀ کي.جي.بي. څخه زړ

 ۀـې وکړي؛ ددغې پروژې په تر سره کولو کې شونیوالی هغه مهال دئخپله ټولگه راټوله او شننه به عملیاتو په هکله به 

کې د کي.جي.بي. د لومړي عمومي ریاست له  ۱3ز. کال کې د مرکزي مسکو په لوبیانکا ۱۱۷۷ته په الس ورغی چې په 

نیو مرکزي آرشیف کې د کي.جي.بي. د باند مرکزي دفتر څخه د مسکو سویل لویدیځ ته د یاسینوفو سیمې ته تبدیل او په

 ۱4عملیاتو د السوندونو د آرشیف دنده ورکړل شوه 

 

ز. کال کې  د اسنادونو د راجستر کولو، د السوندونو د لیدلو، ټولولو او اندکس جوړولو د ۱۱۷۱کله چې میتروخین په 

ز. کال څخه وروسته میتروخین له ۱۱۷۱مشرپه توگه وټاکل شو نو د خپل شخصي آرشیف د جوړلو په هڅه کې شو. له 

ـې وکړه هر سند چې ویني له هغه څخه به ځانته یو یادښت لیکلي. ئـبې څخه گټه واخیستله او هڅه ٻهرې په الس ورغلې شـ

                                                           
 ئ:په افغانستان کې د شوروي د جگړې په هکله د شوروي او ختیځ بالک د اسنادو په باب وگورـ   ۱۱ 

CWIHP e-Dossier No. 4: Documents on the Soviet Invasion of Afghanistan, http://cwihp.si.edu/pdf/ 

afghan-dossier.pdf; as well as: CWIHP Bulletin 3 (Fall 1993), pp. 67-69; CWIHP Bulletin 4 (Fall 

1994), pp. 70-75; CWIHP Bulletin 8/9 (Winter 1996/1997), pp. 124-127, 133-137, 145-184. 
12 Yasenovo 
13 Lubyanka 

  پاڼې پورې ۱ – ۱ـ و گوري : توره او ډال له   ۱4 
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 52تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

باندې ـې له ښاره دئـې ددغو اسنادو یاداشتونه لیکل او ورپسې به ئلومړی ۀ میتروخین چې په آرشیف کې ډٻــر پټ کار کاو

ز. کال کې د کي.جي.بي. د باندنیو ۱۱۱۱ـې له سره لیکل. کله چې میتروخین په ئــوالي کورته وړل او بیا به ٻو کلــخپل ی

ـې د افغانستان په هکله په الس لیکل شوي ئعملیاتو په هکله له دندې څخه کورناستی شو نو ددغو یادښتونو پربنسټ 

لونو کې د افغانستان په باب یادښتونو ته یوځل بیا کتنه وکړه او له ز. ک ۱۱۱۷او  ۱۱۱۱السوندونه ولیکل. میتروخین په 

سر تر  له»ـې له منځه یووړې. میتروخین وایي چې دغه په الس لیکل شوي یادښتونه ئـې ولیکل؛ او لومړنۍ لیکنې ئسره 

ـې ئــڅ سرچینې څخه ٻته په الس ورغلي دي او له بلې هــۀ د هغو اسنادو پربنسټ دي چې د« پایه د شوروي د کي.جي.بي

 ۱5نه دي راوړي.

 

نوم ولري. د  ۱6« په ککړتیا کې د پښو خاپ»ـې د افغانستان گڼه : ئمیتروخین په پام کې درلودل چې د کتابونو دا لړۍ 

له وینا ـدل، په بٻاچول کــ ېـرٻمیتروخین په وینا دغه اسناد په هغې بڼه لیکل شوي ول چې له کاَرولو او لوستلو وروسته لـ

هم خپاره شوي ۀ دي سانسور شوي او نــۀ هغسې چې موږ په خپلو منځو کې وایو دا هغه ډول یادښتونه دي چې پخوا نــ

په پټې زیرمې کې »ـدلې چې ٻزما په برخه هغه کاپۍ رارسـ«. »ـږي ٻاو د میزونو په َرَوکونو کې ساتل کـ» دي 

وې لومړۍ کاپۍ، پاسنۍ یا ټایپ ش –درې کاپۍ لیکل شوې وې  د السوندونو د ټولولو د ټولگې په وخت کې«. ـدلېٻراټولـ

ـې ئکله چې میتروخین د پناه غوښتنه کوله نو په لومړي سر کې « ـې کاربن کاپۍ وې.ئلومړۍ کاپي او دوه نور کاپۍ 

یمه ـې دوئه رسوله. له هغه ورستۀ ـې ور ونــئـږلې خو ورته څرگنده شوه چې گټه ٻالندنۍ کاپي امریکایي چارواکو ته ولـ

نځه ـې له مئــږله او مخکې له دې چې انگلستان ته راسي لومړي ټایپ شوې کاپۍ ٻکاربن کاپي د برتانیې دولت ته ولـ

 ۱۷یووړې.

 

ـیت له ترالسه کولو وروسته  د قانونیت، امنیت او نور اړوندو ئـر برخې د لیکوال د رضاٻله اصلي اسنادو څخه یو شمــ

قطع شوې  ــڅٻې دي. ټولې پریک شوې برخې په لیکنې کې ویل شوې دي؛ لیکوال پوه دی چې هــاندٻښنو له کبله قطع شو

ده کړې. ښایي واسیلي میتروخین لومړنی سړی وي او ومني چې تر ۀ ـزه نــٻــښو د سپړنې پر څرنگوالي اغــٻبرخه د پــ

 ۀیوې لسیزې په اوږدو کې هره ورځ د هغــ السه شوی یادښتونه د ټولو السوندونو یوه کوشنۍ برخه ده؛ په آرشیف کې د

هغه السوندونه «. د خروارونو السوندونو چاڼ کول ول» دنده ۀ الس ته د سیل په شان د اسنادو درځنونه راتلل او د هغـ

چې میتروخین لیدلي دي په عام ډول د کي.جي.بي د لومړي عمومي ریاست کیبلي معلوماتي مواد دي چې سیاسي بیورو 

ــڅ شک نشته چې د ٻـږل شوي دي. هــٻـاشتې وروسته آرشیف ته لـٻدنیو چارو وزارت ته کیبل شوي او له یوې مـاو د بان

ما په  »ترڅنگ میتروخین د حقایقو د پلټنې په لړ کې وویل ۀ میتروخین لیکل شوي السوندونه یو بشپړ ریکارد دی. د هغــ

ــښو ٻادښتونو کې زما لیک بڼې احساساتي دریځ خپل کړی او ښایي له پـــر یٻــړه لیکلي دي او په پایله کې په یو شمــٻبــ

                                                           
ز.کال . مصحح د میتروخین لیکونو ته په اړینو ځایونو کې ۷۰۰۰نه ته د واسیلي میتروخین لیک جوالی کریستن آرئ : و گورـ  ۱5  

ـدله ٻتر هغه ځایه چې زموږ وسعه رسـئ. وگورۀ په نامــ (مصحح یادښت)ـې تاسو د ئلمنلبکونه ورکړي دي چې په هر لمنلبک کې به 

لیکو. افغاني نومونه د میعاري انگریزۍ پربنسټ لیکل شوي دي. د کې.جي.بي. ـې وئـژنو او په سم ډول ٻهڅه مو کړې چې نومونه و پـ

 د افسرانو او ایجنټانو نومونه په هماغه لومړنۍ بڼې لیکل شوي دي.
16 “In the Footsteps of the Filth.” 

 ۷۰۰۰کریستن اوسترمن ته د واسیلي میتروخین لیک، جوالی ئ : وگورـ  ۱۷ 
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 52تر 1۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

ــښو څخه زما شخصي نظر دی او په دې ٻدا له پــ» لیکوال وایي «  څخه په څه نا څه ډول نا متعادله سپړنه شوي وي

 ۱۱«توگه د شوروي د ځواک اربابانو ټولې جنایي موخې او تورونه په زغرده غندم.

*********  

ــژندنې په برخه کې ویل شوي چې ددغو یادښتونو خپرونه د میتروخین یادونه ٻز.کال د کتاب د پــ۱۱۱۱تروخین د د می

ي ــښو په هکله د کي.جي.بٻد افغانستان د پــ» ـې ول : ئځای ته بیایي چې را پیل کړې ۀ ـې هغــئــرته ٻراژوندي کوي او بــ

 ، په دې هکله د هغه مرستیال لیکوال کریستوفر اندریو لیکي :   «شیندلې وهـزه ٻدوسیو پر میتروخین ډٻــره درنده اغــ

ریکارډ شوی وحشت د شوروي له ولس څخه په ډٻــر ځیر پټ ساتل شوی دی. شوروي رسنیو د افغانستان د زرگونو » 

لو کې له کورونو په نړوکلیو په سیستماتیکو دړې وړې کولو، کلي په بیدیاوو اَړولو، د خلکو په کډوال کولو او د خټیو 

دسیسې ډکه چوپتیا غوره کړې وه؛ شوروي رسنیو د څلورو میلیونو افغانانو په کډوال کولو او د یو میلیون افغانانو په 

ښایي ددغو پټو السوندونو ساتونکی،  ۱۱وبلله.« ـروتنهٻتــ»قصابۍ هم سترگې پټې کړې وې چې گورباچف یوازې یوه 

د شرم هغه کفاره ورکړي چې  -ـې ددغو موادو ډٻــره برخه لیدلې دهئچې په ترڅ کې  – میتروخین، په خپلې نقشې کې

 ـې د خپلو کړو وړو په ترڅ کې تر سره کړي دي. ئــواد ٻهــ

 

 مصحح ته لیک

  ښاغلی مصحح : 

 

. ه سمون خوريــوالتیا سرٻما ستاسو د بولتن یوه گڼه ولیدله او هغه موضوعات رانغاړي چې له تخصصي اړخه زما له لــ

کار کوم. ستاسو د خپرونې د لوستونکو لپاره او د سړې « مجموعې»زه د سړې جگړې په هکله په یوې لویې ټولگې 

جگړې د اړخونو د سپړنې په مباحثو کې د برخې اخیستلو په هکله ستاسو د بلنې په ځواب کې د خپل د کار د لړۍ یوه 

 ــږم. ٻتاسو ته د لوستلو لپاره درلـ –د افغانستان فصل  – ۷۰«اوکایان شچینا»برخه 

 

ز. کال پورې په افغانستان او تر هغه را چاپیر سیمه کې د بلوشویکانو او د شوروي ۱۱۱3ز. تر ۱۱۱۷دغه اسناد له 

واکمنو فعالیتونه را سپړي. دغه السوندونه په ځانگړي ډول د هغو معلوماتو پر ستنې والړ دي چې د کي.جي.بي له 

 دي اخیستل شوي.  ۀ ــڅ ډول له کومې بلې سرچینې څخه نـٻکټیدلي او ما ورته السرسی درلود او په هــ سرچیني څخه را

 دا زما قصدي پریکړه وه چې ومې کړه ځکه دا زما کار ته هم پیاوړتیا او هم د خپل ضعف له اړخه ځانگړتیا وربخښي!

ډول ولیکم خو ما په بیړه لیکلي دي او په پای کې د  ـې په حقیقيئددغو اسنادونو په لیکلو کې ما هڅه کړې چې کټ مټ 

ـر لیکنو په لیکالردودو کې زما شخصي احساس هم ننوتی دی چې د تشریح په وخت کې یو ډول نا متعادله سپړنه ٻیو شمــ

وي د ــښو څخه زه خپل شخصي نظر او جاج واخلم او په دې سره د شورٻـې رامنځته کړې ده. دا هغه الره وه چې له پــئ

 اربابانو جنایي موخې، تورونه او اعمال غندم. 

 

                                                           
 ۷۰۰۰رمن ته د واسیلي میتروخین لیک ، جوالی کریستن اوستئ : و گورـ  ۱۱ 

 ۱۷ - ۱۱ـ توره او ډال پپ   ۱۱ 
20 Okayanshchina 
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 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

د پښو  په ککړتیا کې» ـې ما په پام کې نیولې وه او ئد افغانستان څپرکی زما د هغو کتابونو لومړنۍ برخه ده چې لیکنه 

ـې ئړۍ له او لما دغه ټولگه په شوروي اتحاد کې لیکلې ده، ما خپله لیکنه په ډٻــر پټ چاپیریال کې کوۀ. نومید  ۷۱«خاپ

ـدله چې ٻـر شول او نړۍ داسې ځای ته ورسـٻـدله. دیارلس کاله تــٻـاشت کې پای ته ورسـٻز. کال د جنورۍ په مـ۱۱۱۷د 

ــښو په هکله یوه زړه مقاله د نن ورځې لوستونکو ته معنی لري؟ زه باور ٻده. آیا د ډٻــرو پخوانیو پــۀ ــژندلو وړ نـٻد پــ

که د نن معیارونه هماغه دي چې پرون ول ځکه دا معایر له حقیقت څخه خبرې کوي. دا به و منو لرم چې معنی لري ځ

ــوالتیا به را ټیټه شوي وي خو زه گومان کوم چې ستاسو د بولتن لوستونکي به ددغو موادو ٻچې د لوستونکو د لوستلو لــ

نسټ لري بلکه له ډٻــرې پخې او نوې سرچینې څخه یوازې د حقیقت پوخ بۀ ــواله وي ځکه دغه مواد نــٻلوستلو ته لــ

ز. کلونو په منځ ۱۱3۰او  ۱۱۱۱ـلگې په توگه د ٻـږي. د بـٻـر ان نن نوي گڼل کـٻراوتلي دي. په دغو موادو کې یو شمــ

 رپر وړاندې جگړه کې د شوروي د څارگرو ادارو چا ۷۷«بسمچیڅفو»کې په  منځنۍ آسیا کې د شوروي ضد غورځنگ 

 میتودونه. چلند او

 

په افغانستان کې هم له َورته میتودونو څخه کار واخیستل شو او د شاهدانو د ویناوو پر بنسټ نوموړي میتودونه اوس په  

ــږي. په افغانستان او چچنیا کې د چارواکو له خوا د اخیستل شویو گامونو په منځ کې ډٻــر پیاوړی َورته ٻچچنیا کې پلي کـ

ه په هره سیمه کې د سیمه ییزو وگړو د مرستې د را خپلو لپاره سر سپارلې هڅې، د پوځي عملیاتو ــږي لکٻوالی لیدل کـ

 د سمبالولو چارې، د یاغیانو د کړو وړو د شنډولو لپاره َورته عملیاتي اقدامات او د سیل په شان د غلطو معلوماتو خپرونه. 

 

ــرل ٻپه بله وینا هغسې  چې ما انگـــ« پرٻـښودل شوې وه بل وخت ته»د افغانستان په باب د لیکل شوې برخې خپرونه 

دغه لیکنه ما د «. ـې د میز َرَوک ويئشي او یوازٻنی ځای به ۀ ــڅکله خپره نــٻبه د سانسور له ویرې هــ»دغه لیکنه 

د هغې په هکله  شوای خپرٻـدالی ان ماۀ لپاره لیکلې وه. دغه لیکنه د څرگندو الملونو له امله نــ« خپل پټ زیرمتون»

 شوای کوالی او هغه مې بل وخت ته د حاالتو اجازې ته پرې ایښې ول. ۀ خبرې نــ

 

اوس هماغه لیکنه چې د هماغه وخت د السوندونو پربنسټ لیکل شوې یو ځل بیا امریکایي خپروونکو څانگو ته سپارم. 

اوستی. دې رۀ ونه او د موادو له سره سمبالول او تنظیم نـــڅ ډوله َسَمونه ، زیاتونه ، پریکـَ ٻما په خپله لومړنۍ لیکنه کې هــ

دغه لیکنه کټ مټ هماغسې ده چې پخوا لیکل شوې وه. یوازې دوه لغتونه تبدیل شوي او یوه تشریحي اصطالح د لیکنې 

 له متن څخه دریمې مل پاڼې ته بیول شوې ده. 

 

ـي لیکدود لیکلي دي او یا مې کټ مټ د السوند له مخې لیکلي ئپه السوند کې نیمگړتیا شته، ما نومونه په خپل شخصي امال

ـې ماته راکړي. هیله من چې د غنمو او واښو د چاڼولو ئدي ؛ زه به د لوستونکو له مرستې څخه منندوی اوسم چې سمه بڼه 

د کار د موخې ــڅکله زما ٻـروتنې هــٻـي تــئغورځول شي. امالۀ ـرې ونــٻپه وخت کې غنم له وښو سره یو ځای لــ

ـري کوي او ٻشي کموالی ځکه زما کار د دراغو له مخې څادر لیري کوي، د جنایاتو له مخې پرده لــۀ دروندوالی نــ

 حقیقت یو ځل بیا له سره څرگندوي. مستعار نوم زما د کورني نوم رمزي بڼه ده چې په سرچپه ډول لیکل شوی دی.

 میتروخین

                                                           
21 In the Footsteps of Filth 
22 basmachestvo 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 گلستانز. کال ، جوالی ، لندن ان -۷۰۰۰

 

 

 ۷3کرونولوژي

۱۱۱۹ 

 گوند بنسټ ایښودنه. نورمحمد تره کی د عمومي منشي په توگه. « ا.خ.ډ.»د افغانستان د خلق ډیموکراتیک 

۱۱۱۷- ۱۱۱۱ 

 ـږي؛ د هغوی نومونه د هرې ډلې له ورځپاڼو سره تړاو لري. ٻد ا.خ.ډ.گوند، د خلق او پرچم په دوه وو ډلو ویشل کـ

۱۱۷3 

زوی ظاهرشاه سلطنت را پرځوي او ۀ انی صدراعظم شهزادگی سردار محمد داؤود خان د خپل د تر: پخو۱۷د جوالی 

 جمهوریت اعالنوي.

 ـږيٻ: داؤود د ولسمشر او دفاع وزیر په توگه اعالنـ۱۱د جوالی 

 ـژني.ٻ: شوروي اتحاد او هندوستان لومړني حکومات دي چې نوی حکومت په رسمیت پــ۱۱د جوالی

 اهرشاه خپله استعفا اعالنوي: ظ ۷۱د آگست 

۱۱۷۹ 

 ـلوي.ٻد حزب اسالمي په نامه بنسټپاله اسالمي ډله وسله واله یاغیگري پـ

۱۱۷۷ 

 ــږي.ٻ: نوی اساسي قانون او د ولسمشرۍ یو گوندي سیستم د لویي جرگې له پلوه منل کـ ۱۱د فبروري 

 ـږٻــږي.ٻرگه ړنگـ: محمد داؤود د ولسمشر په توگه لوړه کوي او لویه ج ۱۹د فبرورۍ 

۱۱۷۱ 

 ـږيٻ: د ا.خ.ډ گوند د پرچم د ډلې یو مخکښ روڼ اندی مشر میر اکبرخیبر په کابل کې وژل کـ ۱۷د اپریل 

 ـږي او د حکومت پر ضد الریون کويٻ: د خیبر په جنازه کې په زرگونو تنه خلک راټولـ ۷۰د اپریل 

 ـږيٻ: د ا.خ.ډ. گوند مشران نیول کـ ۷۱د اپریل 

ـږي. د ا.خ.ډ. گوند غړي په وسله وال ځواک کې د خپلو ملگرو او همالرو ٻ: د داؤود رژیم پرځول کـ ۷۱ – ۷۷ریل د اپ

په مرستې د یوې پوځي کودتا له الرې واکمني تر السه کوي. دفاع وزیر غالم حیدر رسولي، د کورنیو چارو وزیر 

د  رهس ـې سردار محمد نعیم خانئسردار محمد داؤود او ورور عبدالقدیر نورستاني او مرستیال ولسمشر سید عبدااللله له 

 واک په الس کې اخلي. « انقالبي شوری»ـږي. ٻکودتاچیانو له پلوه وژل کـ

                                                           
 ئ:دی. ما دغه پیښلیک له دغو سرچینو څخه اخیستی دۀ ـښو  بشپړ پیښلیک نـٻدا د پـــ لیکوال :  53 

W. Adamec, Historical Dictionary of Afghanistan(Lanham, MD: The Scarecrow Press, 1997); 

Afghanistan: the Great Game Revisited, ed. By Rosanne Klaus (NewYork: Freedom House, 1987); 

Bradsher, Afghan Communism and Soviet Intervention; and Garthoff, Détente and Confrontation. 
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 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

ـږي. د خلق د ډلې مشر نور محمد تره کي د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت ولسمشر ٻ: انقالبي شوری اعالنـ 3۰د اپریل 

 ـږي.ٻمشر کارمل د ولسمشر او د انقالبي شوری مرستیال ټاکل کــاو صدر اعظم، د پرچم د ډلې 

 «ــواد دیٻافغانستان یو ناپییلی او خپلواک هــ» : ولسمشر تره کي وایي :  ۱د مې 

 د مې وروستۍ او د جون لومړۍ : په پاکستان کې د مجاهدینو کمپ جوړٻــږي

ـږي او بهر ته د سفیرانو په توگه ٻمشران له واکه شړل کـــږي؛ پرچمي ٻجوالی : د خلق او پرچم د ډلو پیوستون ماتـ

 ـږي. ٻاستول کـ

: راډیو کابل خبر ورکوي چې د حکومت په پرځونه کې یوه دسیسه شنډه او د دفاع وزیر عبدالقادر چې د  ۱۱د آگست 

 ـې کوله و نیول شو.ئدسیسې مشري 

ې ـد عامئاو د فوا« پرچم»د چارو وزیر سلطانعلي کشتمند : د ا.خ.ډ. گوند سیاسي بیرو امر کوي چې د پالن  ۷۱د آگست 

 دې په دسیسه کې د گډونوالو په تور ونیول شي. « پرچم»وزیر محمد رفیع 

ـږي. د ا.خ. په ډ. گوند او حکومت کې د حفیظ الله امین د ٻنوامبر : کارمل د پرچم د ډلې د دسیسې د مشر په توگه َرټـل کـ

 ـږي. ٻاو امین د تره کي د مرستیال په توگه اعالنـ ــږيٻواکمنۍ کچه پیاوړي کـ

 : تره کي له شوروي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ځي 3د دسامبر

گاونډیتوب او همکارۍ شل کلن تړون په مسکو کې ۀ : د افغانستان او شوروي حکومات د ملگرتوب، ښــ ۹د دسامبر

 السلیکوي. 

 ژمی :  ۱۱۷۱ – ۱۱۷۱

 ـږي. ٻان په ټولو والیتونو کې د نوي رژیم پر وړاندې د مسلمانانو د وسله وال مقاومت لمن پراخـد افغانست 

۱۱۷۱ 

: افغانستان د امریکا د متحده ایاالتو سفیر آدولف دابز په کابل کې د لسو تنو ترهگرو له پلوه یرغمل نیول  ۱۱د فبروري 

برید کوي چې یرغمل سفیر پکي ساتل شوی او هلته « ژ–ل هوټل د کاب»ـږي. افغان وسله وال ځواکونو پرهغې ودانۍ ٻکـ

ـږي. د امریکا متحده ایاالت د امریکا د سفیر په خوشې کولو کې د افغان دولت هغه هڅه په کلکه غندي چې ٻوژل کـ

 ـې د وسله وال ځواک او زور له الرې سفیر خوشې کړي.ئغوښتل 

 فغانستان ته د امریکا د مرستو د کمولو اعالن کوي.: د امریکا ولسمشر جیمي کارتر ا ۷۷د فبروري 

 : په هرات کې  د رژیم پر وړاندې وسله وال پاڅون په پښو درٻـږي.  ۱۱د مارچ 

: د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو د افغانستان د وضعیت په  باب خبرې  ۱۱ – ۱۷د مارچ 

 اترې کوي. 

ــواد ٻــږي. تره کي د شوروي له سیاسي او لوژیستیکي مالتړ څخه په ډاډ لرو هــٻکو ته بلل کـ: تره کي مس ۷۰د مارچ 

 ـږي.ٻـې َرد کـئـرو د راتگ غوښتنه کوي خو غوښتنه ٻته د شوروي سرتــ

 ــږي.ٻ: د باندنیو چارو وزیر امین د صدراعظم په توگه ټاکل کـ ۷۷د مارچ

ال اسلم وطنجار د دفاع وزیر، شیرجان مزدوریار د کورنیو چارو وزیر. اسدالله ـږي: ډگروٻ: نوی دولت اعالنـ۱د اپریل 

 سروري د استخباراتو مشر

 ـږي. ٻـرو په هکله د افغان دولت بیا بیا غوښتنه د مسکو له پلوه َرد کـٻاپریل / مې : د شوروي سرتــ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د باندنۍ تگالرې او د رژیم د بنسټونو د  جون : د شوروي اتحاد د باندنیو چارو د وزارت چارواکی واسیلي سفرونچیک

 ـږي. ٻټې پورې په افغانستان کې پاتې کـٻنـ ۷۷ـږي. نوموړی د دسامبر تر ٻـږل کــٻپراختیا لپاره کابل ته د مشورو لپاره لــ

: د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیټي سیاسي بیرو پرٻکړه کوي چې په امین او تره کي دباو  ۷۱جون 

ــواد کې د خپل امنیتي شتون لمن پراخه کړي؛ سیاسي بیرو یو هوایي غنډ د بگرام هوایي ډگر او ٻاچوي چې په ټول هــو

ـږي. مسکو بیا هم په افغانستان کې د بیا بیا چاڼولو ٻکسیزې ډلې ځانگړی امنیتي ځواک، کابل ته لـ۱۷۹د کي.جي.بي. د 

د غورځنگ له نستوالي څخه چې کمونیستي ځواکونه هم « ملي سنگر»و د ــزمن سیمه ییز واک پر نست اٻله لړۍ، د اغــ

 پکې گډون ولري خپلې سرټــَکـَونې ته دوام ورکوي. 

د جوالی پیل : د شوروي اتحاد له سوسیالیستي جمهوریتونو څخه یو شپږ سوه کسیز هوایي پلتن په پټه د افغانستان پر لور 

 ږي. ــٻالوزي او په بگرام کې ځای پرځای کـ

جوالی : د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیتي د نړۍ والو اړیکو مشر باریس پونومارییف د پرچم د ډلې د 

ـږي؛ نوموړي دنده درلوده چې د افغانستان حاالت وارزوي او د شوروي ٻـږل کـٻچاڼولو د مخنیوۍ لپاره افغانستان ته لـ

 اندٻـښنې روښانه کړي. 

 ـږي. ٻشیندل کـ« شبنامې»په کابل کې د امین پرضد شپې پاڼې د جوالی نیمایي : 

 : امین یو ځل بیا خپله کابینه ړنگوي : وطنجار او مزدوریار له خپلو څوکیو څخه شري.  ۷۱ – ۷۷د جوالی 

کسیزه لوړ پوړې ډله چې مشري  ۱3: د افغانستان د پوځي حالت د ارزونی لپاره د شوروي متخصصینو یو  ۱۷آگست  

ي د ـږي. کله چې پاولوفسکٻد شوروي اتحاد د دفاع وزیر او ستر درستیز جنرال ایوان پاولوفسکي کوي کابل ته رســې ئ

 ـرو د ننوتلو پرضد نظر ورکوي. ٻـږي نو د شوروي سرتــٻـرته مسکو ته ستـنـٻنوامبر په منځ کې بـ

ــواد ٻځنگ د مشرانو په غونډه کې له گډون وروسته هــــوداونو د غورٻد سپتامبر منځ : تره کي په هاوانا کې د ناپییلو هــ

 ـږي. ٻـږي او مسکو ته  رســٻـدلو په حال کې وو چې په الره کې را گرځول کـٻته د ستنــ

 و: امین د تره کي د امنیتي گارد له وژونکي برید څخه ژوندی وځي. امین له خپلې کابینې څخه د څلور ۱۱د سپتامبر

ټغر ور ټولوي، تره کی په بند کې « وزیر سید محمد گالبزوی، مزدوریار، سروري او وطنجارد مخابراتو »وزیرانو 

ـږي؛ امین د دفاع د وزارت او باندنیو چارو د وزارت د څوکیو ترڅنگ د ٻـږي او تر څار الندې نیول کــٻاچول کــ

 «. ـږيٻله پلوه په پټه تښتول کــگالبزوی، سروري او وطنجار د شوروي »ولسمشرۍ څوکۍ هم په خپله ولکه کې نیسي. 

 : د ا.خ.ډ. گوند مرکزي کمیټه ، امین د گوند د عمومي منشي په توگه ټاکي.  ۱۱د سپتامبر

ــوادونو د استازو په یوې غونډې کې شوروي سفیر پوزانوف، ٻ: د امین لوی مرستیال شاه ولي د کمونیستو هــ ۱د اکتوبر

د  ـږي اوٻکې د شریک په توگه تورنوي. پوزانوف د ناوړه سړي په توگه اعالنـد امین د وژنې په یوې شنډې شوې هڅې 

ـټې د پوزانوف ځای فکرت تابییف ٻنــ ۷۱د نوامبر په » ـږي. ٻــواد ته ستنـٻـرته خپل هــٻله افغانستانه بـ ۱۱نوامبر په 

 « نیسي

 ـږي. ٻ: تره کی د امین په امر وژل کـ ۱د اکتوبر

 ـږي چې کارمل له چکوسلواکیا څخه مسکو ته راولي. ٻوف ته صالحیت ورکول کـ: اندروپ ۱۰د اکتوبر 

ـرو د راتگ په هکله د عام غبرگون په باور د کي.جي.بي. ځانگړي ځواکونه په ٻد شوروي د سرتــ« : زینیت عملیات»د 

 ــږي. ٻخپلو منځو کې ویشل کـ
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ستان کې د په افغان« افغانستان کمیسیون»ې سیاسي بیرو د : د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیټ ۷۱د اکتوبر

 یادښت لیک له الرې سپاري. ۀ روان حالت په باب خپله ژوره اندٻـښنه د یو

 ـږي. ٻـږل کـٻ: د شوروي د منځنۍ آسیا د هوایي ځواکونو ځانگړی غنډ افغانستان ته لـ ۱د نوامبر 

لیستي جمهوریتونو د دفاع وزیر اوستینوف د شوروي د محدودو : د شوروي اتحاد د سوسیا۱۷د دسمبر له لومړۍ تر 

 ـږد پالنونه جوړوي.ٻقطعاتو د لـ

 ـږد غوښتنه کوي. ٻـرو د لـٻ: امین په بیا بیا افغانستان ته د شوروي اتحاد د سرتــ ۱۷او  ۱۷، 3، ۷د دسمبر 

 ۹۰۰نستان ته د جي. آر.یو. د ځواک یوه : د شوروي اتحاد د کمونیست گوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو افغا۱د دسمبر

 ـږي. ٻکسیزه ډله لـ

: اوستینوف امر کوي چې د شوروي د وسله وال ځواک دوه جگړې ته چمتو فرقې، یوه د انجنیرۍ فرقه، یوه ۱۰د دسمبر 

 شي.ئ د هوایي ځواک فرقه او د هوایي ترانسپورت غنډونه دې په ترکمنستان کې تیارسـ

اتحاد د کمونیست د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو کیلیدي غړي پرٻـکړه کوي چې امین دې په وسله : د شوروي  ۱۷د دسمبر

 وال ډول له واکه وپرځول شي او د شوروي د محدودو قطعاتو په اډانه کې دې نوی حکومت پیاوړی شي. 

اسدالله امین سخت ټپي ۀ : د امین د وژنې بله هڅه شنډٻــږي، د استخباراتو د ادارې مشر او د هغه ورار ۱۷د دسامبر

 ـږي. ٻکـ

موتریزه فرقه  ۱۰۱ـري د افغانستان پر خاوره د هوا له الرې ننوځي؛ ٻتنه سرتــ ۷۷۰۰: د شوروي  ۷۷ – ۷۹د دسامبر 

 د ځمکې له الرې د کابل پر لور د افغانستان پر خاوره ننوځي. 

 ـږي. ٻاکمنۍ پرگدۍ کښینول کــري د کابل والیت کالبندي کوي. کارمل د وٻدسمبر: شوروي سرتــ ۷۷

 د توفان عملیات : شوروي په پټه د تاج بیگ په غوندۍ کې د ولسمشرۍ پرماڼۍ برید کوي او امین وژني.  ۷۷ددسمبر

: د شوروي اتحاد د سوسیالیستي جمهوریتونو د کمونیست گوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیرو د شوروي د  ۷۷ددسمبر 

 ـلوي. ٻــږد پــٻپیغامونو د لړۍ لـیرغل د توجیه کولو لپاره د 

 : پینځمه موتوریزه فرقه د افغانستان پر خاوره ننوځي.  ۷۱ – ۷۷د دسمبر 

۱۱۱۰ 

وري د د ش« ــوادٻافغانستان پرناپییلي خپلواک هــ»: ولسمشر کارتر خپل ولس ته د یوې وینا په ترڅ کې د  ۱د جنورۍ 

 یرغل غندنه کوي. 

 و امنیت شوری د افغانستان په هکله د خبرو اترو غونډې پرانیزي.: د ملگرو ملتون ۹د جنورۍ 

ـرو ٻ: شوروي اتحاد د ملگرو ملتونو هغه پرٻـکړه ویتو کوي چې په هغې کې له افغانستانه د شوروي سرتــ ۷د جنورۍ 

 د پرٻکړې په گټه وه.  ۱3/۷ـره ٻد بیړنۍ وتلو غوښتنه شوې وه. په پرٻـکړه کې د رایو شمــ

ـیو ئرا ۱۰۱ـیه ورکوي؛ له ئ: د ملگرو ملتونو عمومي اسامبله د امنیت د شوري د پرٻـکړې په مالتړ را ۱۱ د جنورۍ

ۀ غندي او له دغـ« د شوروي اوسنی یرغل» پر افغانستان « په پیاوړي غږ»مستـنکفې وې او  ۱۱مخالفې او  ۱۱څخه 

 غږ کوي.  په ټینگار« ـرو په وتلوٻټولو باندنیو سرتــ»ــواد څخه د ٻهــ

 : ولسمشر کارتر د شوروي اتحاد پرضد د غـَلو دانو په گډون د اقتصادي بندیزونو اعالن کوي.  ۷3د جنورۍ  

ــوادونه د مسکو د المپیک په نړۍ والو لوبو ٻهــ ۱۰ـرو د یرغل په غبرگون کې ٻجوالی : پرافغانستان د شوروي د سرتــ

 کې له گډون څخه ډډه کوي. 
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رٻـکړه په وتلو پ« ـروٻباندنیو سرتــ»ملگرو ملتونو عمومي اسامبله له افغانستانه په بې قید اوشرط ډول د  : د ۷۰د نوامبر

 مستنکفې ۱۷مخالفې او  ۷۷ـیو څخه ئرا ۱۱۱کوي: له 

۱۱۱۱ 

 کسیزه شوری رامنځته کوي.  ۹۰ـې یوه ئ: د افغانستان د مقاومت پینځه ډلې یوه ټلواله جوړوي او ترڅنگ  ۷۷د اگست 

۱۱۱3 

: د ملگرو ملتونو مرستیال سکرترجنرال دیگو کوردوویز د ژنیو، تهران، اسالم آباد او کابل له الرې د  ۱۱د جنورۍ 

 ــلوي. ٻافغانستان د کړکیچ د هوارولو لپاره د سولې مأموریت پــ

خبرې اترې پرته له دې  ـرو د وتلو په هکله د ملگرو ملتونو تر مالتړ الندېٻ: په ژنیو کې د شوروي سرتــ ۷۱د جون 

 ــږي. ٻچې کومې پایلې ولري، پای ته رسـ

۱۱۱۱ 

: د امریکا د ولسمشر جارج بوش مرستیال د خیبـر له غاښي څخه لیدنه کوي او پر افغانستان د شوروي یرغل ۱۷د مې 

 په کلکو ټکیو غندي او د افغان د مقاومت لپاره د مرستې اعالن کوي. 

متحدو ایاالتو د ولسي جرگې د تخصیص کمیټه، افغانستان ته د پینځوسو میلیونو ډالرو پټه : د امریکا د  ۷۱د جوالی 

 مرسته منظوروي. 

: د افغانستان او پاکستان د باندنیو چارو وزیران په ژنیو کې د ملگرو ملتونو د ځانگړي استازي د منځگړیتوب  ۷۷د آگست 

 چارو د موندلو په موخه له یو بل سره په جال جال توگه گوري. له الرې د افغانستان د جگړې د هوارۍ لپاره د الر 

۱۱۱۱ 

په دلیل « ناروغۍ د المل»: د کابل راډیو د خبر له مخې د ا.خ.ډ. گوند د مرکزي کمیټي عمومي منشي کارمل، د  ۱د مې 

ا هم د انقالبي شوری د ــږي. کارمل بیٻـنول کـٻـیس نجیب الله کښـئپرځای د خاد پخوانی رۀ ـږي. د هغــٻکورناستی کـ

 تنو غړو کې خپله څوکۍ ساتي.  ۷ـیس او د سیاسي بیرو په ئر

۱۱۱۱ 

: د شوروي د باندنیو چارو وزیر شوارد نازي له یوې افغان ورځپاڼې سره د یوې مرکې په ترڅ کې څرگندوي  ۱د جنورۍ 

راوړنه ولري، ووځي. خو ، شوارد ز. کال په پای کې پرته له دې چې څه السته  ۱۱۱۱ـري به د ٻچې شوروي سرتــ

ـري به په دې شرط له افغانستانه ووځي چې د امریکا متحده ایاالت مجاهدینو ته ٻنازي ټینگار کوي چې شوروي سرتــ

 خپله مرسته و دََروي.

 هـاشتې ترمنځنیو ورځو پورې تړون رامنځتٻـیل گرباچف وایي چې که د مارچ د مـئ: شوروي ولسمشر میخا ۱د فبروري 

 ـل کړي.ٻـرو د وتلو لړۍ پـٻله افغانستانه د خپلو سرتــ ۱۹شي نو شوروي به د مې په 

: افغانستان، پاکستان، شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایاالت د ژنیو تړون السلیکوي. د تړون پر بنسټ  ۱۱د اپریل 

تړون ژمنوال د امریکا متحده ایاالت او شوروي ـاشتو په اوږدو کې له افغانستانه ووځي. د ٻـري به د نهو مـٻشوروي سرتــ

ــڅ یوې خواته به پوځي ٻـدلو له لړۍ سره به مرسته وکړي او هــٻـرته ستنــٻاتحاد ژمنه کوي چې د افغان کډوالو د بــ

 کړي.  ۀ مرسته ور نــ

 ـلوي. ٻـرو د وتلو لړۍ پـٻـري له افغانستانه د خپلو سرتــٻ: شوروي سرتــ ۱۹د مې 

۱۱۱۱ 
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 : شوروي مشران د کابل د هوایي ډگر له الرې له افغانستانه وځي.  ۱۱د فبروري 

 ـواد کې بیړنی حالت اعالنوي. ولسمشر نجیب الله نوې کابینه ټاکي. ٻ: حکومت په ټول هــ ۱۱د فبروري 

صبغت الله  : د مجاهدینو مشران د لنډ مهالي حکومت لپاره عبدالرسول سیاف د سرپرست صدراعظم او ۷3د فبروري 

 ۱۱۱۱مجددي د سرپرست ولسمشر په توگه ټاکي. 

ز. کال د جنورۍ له  ۱۱۱۷ــږي چې د ٻ: شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایاالت له یو بل سره همغږي کـ۱3د سپتامبر 

 ــږد لړۍ ودََروي. ٻـټې وروسته به د افغانستان وسله والو ډلو ته د وسلو د لـٻلومړۍ نـ

 ـږد بندَوي. ٻروي اتحاد افغانستان ته د وسلو لـ: شو ۱۹د سامبر 

۱۱۱۷ 

سیاسي،  ـلوٻـال بـٻـږي او د افغانستان اسالمي دولت اعالنوي. مارکسیست رژیم نړٻــږي. د بـٻاپریل : مجاهدین کابل ته رسـ

 ــږي. ٻمذهبي او قومي ډلوترمنځ کورنۍ جگړه پیل کـ
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 52تر 18 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 !ښاغلو لوستونکو

 

پخواني جگپوړي مأمور جگړن ۀ اراتي ادارې د لومړي عمومي ریاست د یوکي.جي.بي په افغانستان کې د همدې استخب

. د کي.جي.بيۀ واسیلي میتروخین لیکنه ده. میتروخین د کي. جي. بي د اسنادو د آرشیف آمر وو؛ له دې کبله ده چې د

یا د باندې را ایستلي او بدا اسناد د کي.جي. بي. له آرشیفه دۀ اکثریتو محرمو السوندونو ته السرسی درلود. دا چې څنگه د

ــې وروسته راشي. د میتروخین په دې کتاب کې ډٻري اسناد ئانگلستان لندن ته د پناه غوښتونکي په توگې راځي شرحه به 

ــدل او له لوستلو ٻزو. کلونو هغه گزارشات رانغاړي چې مسکو کې د کي.جي.بي. مرکز ته رســ ۱۱۱3او  ۱۱۷۱د 

 ـدل.ٻکـــږل ٻوروسته آرشیف ته لــ

 

کي.جي.بي په افغانستان کې، د ا.خ.ډ. منحله گوند پر تندي باندې د تأریخ هغه له شرمه ډک تور داغ دی چې د دې گوند د 

ــرې د گوند له هماغه بنسټ اٻښودلو څخه نیولې بیا ددې گوند د واکمنۍ تر خونړي پای پورې د ٻمشرانو رښتونې څــ

گوند د خپلې خونړۍ واکمنۍ په بهیر کې څه کړي او څومره ۀ نډوي. دا چې دغــهمدې ادارې د جاسوسانو په توگې برب

ــې تر سره کړي دي جال مبحث دی او زما په باور ډٻرې لیکنې پرې شوې دي او په تأریخ کې ثبت دي. د همدغو ئجنایات 

خبر ول چې د ا.خ.ډ. گوند ۀ لیکنو په منځ کې د واسیلي میتروخین د کتاب په شان ځای تش وو. د افغانستان خلک ښــ

ــله د کي.جي.بي جاسوسان او تالي څټي ول، ٻپــۀ گوند د فعالیت له هماغــۀ مشران او لوړ پوړي گوندیان د دغــ« اخډگ»

ـکه ٻــږدي او له نــٻــرنو باندې د صحت ټکی کښــٻوو چې د خلکو په دغو انگــۀ خو داسې السوند د پرگنو په الس کې نــ

ــې عالمونه ئاوس همداسې یو السوند په خپله د همدې ادارې له پټې لمنې څخه دباندې راوځي او رسوایي مرغه دا دی 

 ــې خپلو کړٻــدلوئمنونکی السوند دی چې پښتو ژباړه ۀ ــواد پلوري گوند یو انکار نــٻهــۀ خبروینه. دا السوند د دغــ

ز. کال  ۷۰۰۱لواکۍ د الرې ټولو شهیدانو ته ډالۍ کوم. دا کتاب ما په ــواد د خپٻـواد بډای تأریخ او د هــٻپرگنو او د هــ

او د خپل فرهنگي یار او دوست ښاغلي اسد دانش په مرستې د دانش خپرندویې ټولنې له پلوه ۀ کې په بشپړه توگه وژباړ

ړه او وه ژوره کتنه وککتاب ته له سره یۀ په کابل کې چاپ او خپور شو. د ډٻرو لوستونکو د غوښتنې پر بنسټ مې دغــ

 دای له اصالحاتو وروسته دا کتاب ددویم ځل لپاره د ښاغلو لوستونکو مخې ته په درنښت ږدم.

 

هماغسې چې نن د افغانستان د خلق ډیموکراتیک گوند د مشرانو د جاسوسیو د السوندونو شاهد یو، هیله من یم داسې ورځ 

ــلو ډلو د مشرانو په هکله همداسې السوندونه ٻد نورو ټولو ښــکـــ دې راشي چې موږ دې د افغانستان د خونړۍ غمیزې
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 52تر 19 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

ــږدو. زه د نورو ټولو افغانانو په شان باوري یم چې د دوی په ٻـې کــښــئتر السه کړو او د خپل راتلونکي تأریخ مخې ته 

 منونکي السوندونه رابربنډ شي. ۀ هکله به هم که نن وي یا سبا داسې انکار نــ

 

. ورپسې زما عالم او دروند مشر دوست ښاغلي ډاکټر صاحب ۀلـپښتو ته وژباړ ما .بي په افغانستان کې لومړیکي.جي

کال د افغان جرمن آنالین د ملي پورتال له پلوه خپور ۀ او په هماغــۀ ز. کال کې دري ژبې ته وژباړ۷۰۰۱حمید سیماب په 

ــې خپور کړ. د جناب ډاکټر ئزاد افغانستان په وبسایت کې او د آۀ شو. ورپسې جناب احمد رهگذر هم دري ته وژباړ

صاحب حمید سیماب کتاب په دې وروستیو کې په کابل کې بیا چاپ شو. د ډاکټر صاحب حمید سیماب دا ژباړه یو 

 ارزښتناکه تأریخي اثر دی چې زه ورته ددې کار له امله مبارکي وایم. 

 

ستونکي باید سر له اوسه ورته پاملرنه ولري. هماغسې چې د کتاب لیکوال ــر تشې شته چې لوٻپه دې کتاب کې یو شمــ

میتروخین د خپل کتاب په سریزي کې ورته نغوته کړې ده په کتاب کې د یادو شویو کسانو د نومونو د لیکنې د څرنگوالي 

کله په لمن لیکونو کې د شي کولی ددې کتاب تأریخي ارزښت راټیټ کړي. په دې هۀ ــڅ ډول نــٻاو نیموالي تشه په هــ

مخامخ  ۀلیکوال، مصحح او کله نا کله زما ژباړونکي له پلوه څرگنده یادونه شوې چې لوستونکی له کومې ستونزې سره نــ

ــږي. د انگریزي متن په پای کې دوه ضمایم دي چې د کي.جي.بي د سلو تنو جاسوسانو نومونه یادوي، خو د ډٻریو ٻکــ

د حقوقي موضوعاتو له کبله یا د خپرندویې ټولنې یا د مصحح له پلوه پریک شوي دي، له دې  جاسوسانو اصلي نومونه

ــې څرگند دي لکه: ببرک کارمل چې د ئــر ٻکبله د اصلي نوم پر ځای د پریک شوي اصطالح لیکل شوې ده. یو شمــ

نومونو یا حفیظ الله امین د کاظم په ــې مرید وو، یا د تره کي د )دیدوف او نور( په مستعارو ئجاسوسۍ مستعار نوم 

مستعار جاسوسي نوم، سید محمد گالبزوی د مامد په مستعار جاسوسي نوم، محمد رفیع د پیروز یا نیروز په مستعار 

یا د سردار محمد داؤود خان د کابینې د کرنې وزیر غالم جیالني ۀ ، صمد ازهر د فتح په مستعار جاسوسي نامــۀنامــ

ــې ئمستعار جاسوسي نوم. د پاتې کسانو مستعار نومونه شته خو اصلي نومونه ۀ د رقاص/ رکاس په نامــ باختري نوم چې

ــرې هم رابربنډې شي. د میتروخین کتاب ٻد لیست له منځه ایستل شوي دي او هیله من یم چې یوه ورځ ددوې اصلي څــ

ځکه د خیبر وژل په حقیقت کې ۀ. ې ووژل شو او چا وواژوایي. لکه میر اکبر خیبر ولۀ ــر پوښتنو ته ځواب نــٻیو شمــ

ــل ټکی وو. یا دا چې د سردار محمد داؤود خان او ٻـالمه  او د خونړي څرخون پــٻپه افغانستان کې د بدلونونو د توپان پــ

ــید ئیو نا تا ــرې څوک ول.ٻد کورنۍ د وژنې پر مهال د لومړي بریدمن امام الدین ترڅنگ، مل درې تنه سرتـۀ د هغــ

ــري په کابل کې د ٻشوی باور خو وایي چې د افغان پوځ په پوځي جامو کې له امام الدین سره مل دغه درې تنه سرتــ

شوروي اتحاد د سوسیالیستي جمهوریتونو په سفارت کې د کي.جي.بي. یا د جي.آر.یو. د ادارې کار کوونکي ول. میتروخین 

 لري.ۀ اب نــــزو پوښتنو ته ځوٻدغسې بنسټــ

 

ــاشتې په ٻز.کال د جنورۍ د مــ۷۰۰۱ــټې زٻــږٻــدلی او د ٻز. کال کې د مارچ په دریمې نــ۱۱۷۷واسیلي میتروخین په 

یو کتاب کي.جي.بي په نړۍ کې په لندن ۀ ز. کال کې دد۷۰۰۹له مړٻنې یو کال وروسته په ۀ ــټې مړ شوی دی. ددٻنــ ۷3

ـل ٻــې وروسته ځایناستې شوه، په کار پــئز.کال کې په ام.جي.بی، کې چې کي.جي.بي ۱۱۱۱کې خپور شو. میتروخین په 

ز. کال پورې ډٻرۍ باندنۍ دندې ترسره ۱۱۹۱وکړ. ام.جي.بي، د باندنیو چارو لپاره یوه جاسوسي اداره وه. میتروخین تر 

ــي ډول د کي.جي.بي د آرشیف د ئجزاجاسوسي مأموریت کې ناکام شو او په ۀ کال کې په خپل یوۀ کړي دي. په همدغــ

زو. کلونو په منځ کې میتروخین دنده درلودله چې د مسکو د )لوبیانکا( ۱۱۱۱او  ۱۱۷۷مأمور په توگه وگومارل شو. د 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 52تر 5۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

ــشت د کي.جي.بي د پخواني مرکز السوندونه، په مسکو کې د )یاسینوو( ودانۍ ته چې د کي.جي.بي د ٻپه ودانۍ کې مــ

ته په الس ورغله چې د ۀ ــبه دٻــږد پر بهیر څارنه وکړي. همدا شــٻې وه یوسي او د السوندنو د لــمرکز نوې ودان

ز. کال کې ول چې ۱۱۱۹ــې وساتي. په ئــې کاپي واخلي او ځانته ئکي.جي.بي ډٻــري السوندونه وگوري او له مخې 

 میتروخین له کي.جي.بي. څخه تقاعد وکړ. د میتروخین آثار دا دي :

 

توره او ډال : د میتروخین آرشیف او د کي.جي.بي پټ تأریخ : مرستیال لیکوال کریستوفر اندرې، سپتامبر  -

 ISBN 0-465-00312-5ز.کال  ۷۰۰۰

ز. کال کې ۷۰۰۹ــدله : کي.جي.بي او د درییمې نړۍ لپاره زموږ جگړه. دا کتاب په ٻنړۍ زموږ په گوتو څرخــ -

 ISBN 0-465-00311-7 مرستیال لیکوال کریستوفر اندرېوی دی. د میتروخین له مړینې وروسته چاپ ش

-ISBN 0-14د میتروخین آرشیف : کي.جي.بي په لویدیځ او اروپا کې : مرستیال لیکوال کریستوفر اندرې  -

028487-7 

 ISBN 0-7146-5257-1 د کي.جي.بي قاموس : د شوروي استخباراتي افسرانو لپاره السي کتاب : -

یسې : د کي.جي.بي. د کارنامو یوه ټولگه : کتاب د لیکوال له مړینې وروسته چاپ شوی دی. چکیزم : د چیکا ک -

ISBN 978-0-10-850709-0 

-  

ــژندلو لپاره غواړم تاسو ته د امریکا د متحده ایاالتو د پیاوړي او نامتو لیکوال ښاغلي بروس ٻد واسیلي میتروخین د پـــ

پاڼې پورې ډالۍ  ۱۷۱تر  ۱۱۱ا پلټـنه[ بشپړه ځانگړې برخه ]فعاله اقدامات[  له گ. ریچارډسن د کتاب ]افغانستان : رښتی

 کړم او دا کتاب هم ما ژباړلی دی.

 

 د ښاغلي بروس ریچارډسن د کتاب دویمه انگلیسي طبع هم خپره شوه او ما هم یو لنډه کتنه ورباندې لیکلې ده.  

 

 ندلو لپاره د بروس ریچارډسن لیکنې ته را بولم.ــژٻدلته تاسو لومړی د واسیلي میتروخین د ال پـــ

 

له ښاغلو لوستونکو څخه په درنښت غوښتنه کوم چې ټول لمنلیکونه په ډٻــرځیر ولولي ځکه دغه  لمنلیکونه پر متن پخه  

کل یــر نومونه کټ مټ هاغسې لیکلي دي چې په السوندونو کې لٻرڼا اچوي. واسیلي میتروخین په متن کې دننه یو شمـــ

ــې په لمنلیک کې یا لیکوال او یا مصححانو شرح ورکړلې ده. د لمنلیک په  ئشوي دي خو د هغو د ال روښانونو لپاره 

، دا په دې معنی چې نوم په السوند کې ]کوډ نوم ئشوه[ و گورۀ هغو ځایونو کې چې تاسو ]د مصحح یادښت: څرگنده نــ

 .ی بریالی شویدۀ په څرگندونې  نــۀ دی[ او یا مصحح د هغـ

 

 

 

 

 

 فعاله اقدامات
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 52تر 51 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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مخالفت سره مخامخ  ــږي، دویم له توندٻــرٻـــږي : لومړی پرې ملنډې وهل کــٻټول حقایق له دریو پړاوونو څخه تـــ

 ۷4ــږي ..... شوپـَنهاَورٻــږي او دریم ، د څرگند حقیقت په توگه منل کــٻکــ

 

ۀ [ په نامــ۷5ــدا د شپو ورځو په شنو لوخـَـړو کې د ]واسیلي میتروخین ز. کال کې د شوروي د سترواکۍ د نړٻ ۱۱۱۷په 

په ښار کې غوښتل د امریکا د متحده ایاالتو سفارت ته پناه یوسي.  ۷۱د تالین  ۷۷مأمور د استونیاۀ یو  ۷6د کي.جي.بي. 

السوند ۷۹۰۰۰ټ آرشیف څخه ــې د کي.جي. بي. د السوندونو له پئمیتروخین په ډاگه کړه چې د دولس کالو په اوږدو کې 

دغه یادښتونه په خپلو کالیو او بوټانو کې د دروازو له الرې له ودانۍ څخه دباندې را ۀ ـ پاڼې په پټـه کاپي کړي دي. هغــ

ۀ گوټ کې تر خاورو الندې ښخ کړي ول.  له دۀ ــې د خپل کلیوالي کور په یوئکې  ۷۱ایستلي او په وسپنیزو کانتینرونو

ـکاره ٻــر جاسوسانو او په استخباراتي ادارو پورې نورو اړوندو کسانو هم جعلي یا بـٻوي گڼ شمـــوروسته د شور

ــوادونو څارگرو څانگو ته وړاندې کړل او سي.آی.اې. ټول را ټول کړل. سي.آی.اې. د میتروخین ٻالسوندونه د لویدیځو هــ

 پناه غوښتنه دوه ځله رد کړه.  

 

او ډاډ تر السه کړ. میتروخین د ۀ پل کار له ارزښت څخه د برتانیـې د څارگرې څانگې زړپه پای کې میتروخین د خ  

نې ــې ورته په انگلستان کې د استوگئبرتانیې څارگرې څانگې ته نوموړي السوندونه په دې شرط ورکړل چې په بـَدَل کې 

الندې د کتاب ۀ [ تر نامــ3۰]تورې او ډال ــواد کې استوگن شو نو د ٻحق ورکړل شي. کله چې میتروخین په خپل نوي هــ

ـــل وکړ ] د میتروخین آرشیف او د کي.جي.بي. تأریخ. د بریتانیې د څارگرۍ د تأریخ د نامتو لیکوال، ٻـــې پــئپه لیکلو 

په همکارۍ چې  3۷په مرسته[  ددې ترڅنگ میتروخین د سړې جگړې د تأریخ د نړۍ والې پروژې 3۱کریستوفر اندریو

ــر مونو گرافونه ٻپه مرسته کار کوي یو شمـــ 33گتن ډي.سي. کې د  پوهانو لپاره د وودرو ویلسن د نړۍ وال مرکزپه واشن

 ولیکل.

 

عینکي آرشیف ټولونکي ځکه د آفرینونو او شاباسیو وریا و َوریدله چې د خپل سر ۀ د کي.جي.بي. د السوندونو پر دغــ

ــې د کي.جي.بي. د پټو السوندونو له ارزښته ډکه قیمتي پانگه چې ساری ئه گواښ ــدلو او ان د مرگ پٻپه بیعه، د بندي کــ

 ۀوو لیدل شوی د باندې را وایستله. د میتروخین د راپارٻدنې المل څه وو؟ ځواب څرگند او ساده دی، هغــۀ ــې مخکې نــئ

                                                           
 ۷4 -Schopenhauer    :[  پورې. ژ ۷۱د سپتمبر تر  ۱۱۱۰، د ۷۷ژوند : د فبرورۍ له  ۱۷۱۱نامتوجرمن فیلسوف] 

25 Vasiliy Mitrokhin 
26 KGB 

۷۷
 -Estonia   :[  د  ــږي د فنلندٻــژندل کـــٻهم پــۀ په نامــ [ایستي وابریک]یا [ایستي]د اروپا شمال ته د بالقان په سیمه کې چې د

ز. کال د آگست په ۱۱۱۱ــواد ونیو خو د ٻز. کال کې دغه هــ ۱۱۱۱ــواد دی. روسانو په ٻد یو گاونډی هــخلیج په شمال کې د فنلن

ــاشتې ٻمې د مــ ۷۰۰۱د اروپایي ټولنې غړی ومنل شو او بیا د  ۱۷کال د سپتامبر په ۀ ـې خپله خپلواکي اعالن کړه. د همدغـئ ۷۰

  [ژ -وله لومړۍ را ورسته د ناټو د ټلوالې غړی هم ش
۷۱ -Tallinn   :[  ارونو ــنه او یو له سترو ښٻبللی چې د استونیا پالزمــ [ریول]او پولنډیانو  [ریوال]جرمنیانو، سویډنیانو او ډنمارکیانو

 [ژ–څخه دی 
29 containers 
30 The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB 
31 Christopher Andrew 
32 Cold War International History Project 
33 Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C 
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ۀ وروي د پوځ په الس په دغــهغه تگالره وزغمي چې د ش34شوای کوالی په افغانستان کې د ځمکسوځونېۀ نور نــ

 ۀــې وکړه چې له خپلې دندې څخه نور الس په سر شي. تر دغــئــدله او پریکړه ٻــواد کې تر سره کـــٻناورین ځپلي هــ

ــړنیزه لیکنه[ ٻــره څـــٻشمـــ ۱۰ــړنیزه لیکنه ده، ]ٻ[ یوه څــ35وروستنی کار د ]کي.جي.بي. په افغانستان کېۀ دمه د هغـ

 ز کال کې خپره شوې او ښایي د میتروخین د کار بنسټیزه برخه وي. ۷۰۰۷لخوا په  36وودرو ویلسن د مرکز چې د

 

( اصطالح هماغسې چې د شوروي په څارگرو څانگو کې تعریف شوې کټ مټ 3۷میتروخین لیکي چې د )فعالو اقداماتو

ته ورته او له هغې سره برابره ده.  په  ( اصطالح3۱د سي.آی.اې. د ورځنیو مصطلحاتو په منځ کې د )تورو عملیاتو

افغانستان کې د شوروي د فعالو اقداماتو په ډله کې دا اقدامات راتلل : د مجاهدینو د ډلو په منځ کې ]کي.جي.بي. ته د[ 

همالسو مجاهدینو او د هغوی د ملگرو گومارنه، د مشرانو او نامتو شخصیتونو وژنه، اور اچـَونه، د خوراکي توکو د 

رمو زهري کول، اله گوله او سبوتاژ، په ډلو کې د خپلو جاسوسانو ننه ایستل، بډې ورکول، د وٻــرې او گواښ خپرول، زی

د کودتاگانو لپاره الره هوارول، د وسلو ویشل او د پروپاگند او غلطو مالوماتو د خپراوي په گډون د ولسي وگړو او د 

وړو بې بدیله چار چلند. د کي.جي.بي. د باندنۍ څارگرۍ د لومړي لوی  مقاومت د ډلو پر وړاندې د نورو ترهگریزو کړو

( څانگې  ]ایف.سي.ډي.[ ته د سپارل شوې دندې موخه دا وه چې د مقاومت د ډَلو هغه بولندویان چې 3۱ریاست د )ایس

وسي او ریاست دغه دنده ــې له منځه یئــې گوښې ته کړي او یا ئــدل، ځانته  را وگوماري، یا ٻــزمن دښمن بلل کـــٻاغــ

-۱۱3، پپ  ۷۰۰۷ــره مقاله ، واسیلي میتروخین ، ٻشمـــ ۱۰کي.جي.بي. په افغانستان کې ، ئ : تر سره کړه. )وگور

ز. کال په لومړیو کې شوروي پوځ د ترهگرو د مخنیوۍ عملیاتو ته ټینگه پونده ورکړه او شورویانو  ۱۱۱۰. د 4۰(۱۱۷

او  4۱ز. کال وروسته خاد ۱۱۱۰منځ کې د خپلو ایجنټانو پراخه ځاله غوړلې وه. له  ال له مخکې د مقاومت د ډلو په

کي.جي.بي. دواړو د مقاومت په ډلو کې دننه د ډله ییز دښمنیو او یا له پاکستانه د وسلو د ویش له رښتونې یا گوماني ونډې 

نې په کلکه هڅه وکړه چې د مقاومت د ډلو څخه د بې برخې شویو او نـَومیدو بولندویانو له نومیدۍ څخه په گټه اخیست

ــلگو څخه چې د شوروي د گټو لپاره په الره واچول شوه د سیالو مشرانو ترمنځ ٻبولندویان ځانته را واَړوي. یو له دغو بــ

د ترخې شخړې او د دښمنۍ د تخمونو کرل ول. شوروي د گوندونو تر منځ له شخړو اوخړنج )بې اتفاقیو( څخه گټه 

 ــې په دوه وو پښووئــې د بډې، پیسو او وسلو په ورکولو ځانته وگومارله او سیال لوري ته به ئله؛ یوه خوا به واخیست

  4۷(.۱۷۱ز. کال، سمون او زیاتونه روزاني کالس پ.  ۱۱۱۰افغانستان، ستره لوبه، بیا کتنه شوې، ئ : دروله. )وگور

 

                                                           
34 scorched earth policy 
35 The KGB in Afghanistan, Working Paper No. 40 
36 Woodrow Wilson Center 
37 active measures 
38 black operations 
39 Directorate S of the First Chief Directorate (FCD) Of  KGB 
40 The KGB in Afghanistan, Working Paper No. 40, Vasiliy Mitrokhin, 2002, pp.142-143 
41 KGB/KhAD 
42 Afghanistan, the Great Game Revisited, 1990, edited by Rosanne Klass, p. 421 
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کې د افغانستان لپاره یو روزنیز مرکز جوړ شو؛ د اتم ریاست یو  په سیمه 43ز. کال کې د مسکو د ]باالشیخا[  ۱۱۱۷په 

کې د ۀ کې او په هغــۀ تـنارۀ په دې دندې وگومارل شو چې د افغانستان د جگړې په سر 44افسر، ډگروال وي . کیکوت

ـیلو له ئاسرا د کې د فسطیني کډوالو د کمپونو پرضد په لنبانترهگرۍ د سرته رسولو د څرنگوالي په پام کې  نیولوسره، 

ــړٻــو ٻتر سره شویو تجربو څخه په گټه اخیستنې او هم د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو کې د مقاومت د غړو پر وړاندې د پـــ

ــړٻــو تجربو پربنسټ دې، د سبوتاژ د رامنځته کولو، د مخبرانو د گومارلو او راخپلولو روزینز نصاب جوړ کړي.  ٻپـــ

تنه زده کوونکي ول. دغې ډلې د ختیځو قومونو او ټبرونو له  ۷۹۰ایجنټان او  3۱۹و په منځ کې د څارگرو کار کوونک

ــشـتـو وگړو له مشرانو سره چې د کابل د نښلوونکي ٻــې الرې په اوږدو کې د مــئمشرانو او همدارنگه د سالنگ د لو

ۍ د همکارۀ  ښه کاوۀ او کلیو چې همکارۍ ته زړ ــدل، اړیکي ټینگ کړل. هغو قومونوٻالرې لپاره ستر خڼدونه گڼل کـــ

ــاشت کې د ننگرهار په والیت ٻز. کال د دسمبر په مــ ۱۱۱۷ــلگه د ٻــدل. ددغو پنځـَونو یوه بــٻد ونډې په کچه پنځول کـــ

ــې ئاور د لوپیښ –ــږدې په افغان خاوره کې د کابل ٻکې له شینوارو سره یو تړون وو. دغه قوم د پاکستان پولې ته نــ

تـنو قومي کسانو ته د هر تن پر سر د  ۱۰۰۰الرې د غاړې په یوې برخې کې پروت دی. د تړون پر بنسټ کي.جي.بي. 

ــږدې قومونه ٻــې الرې ساتنه وکړي. پالن دا وو چې پولې ته نــئافغانۍ ومنلې چې ددغې مهمې لو 3۰۰۰ــاشتې ٻمــ

وخه دا وه چې له یوې خوا پوله بنده کړي او له بلې خوا د مقاومت ډلې له هغه ځانته د ملیشاوو په توگه و گوماري او م

ئ : ختل وگورۀ شي کوالی ځانونه ددولت پروړاندې سمبال کړي. خو ډٻــري دغسې تړونونه بریالي ونــۀ ځایه ونــ

. دغو قومونو 45( ۷۱۱ – ۷۱۰پپ .  ۱۱۱۱لومړي کلونه، ج. بروس امستوتز ، ۀ افغانستان : )د شوروي د نیواک پینځــ

اکثرأ وختونه د مقاومت د ډلو د مالتړ تر څنگ له کي.جي.بي. او د افغانستان د ډیموکرایتک جمهوریت له ایجنټانو څخه 

ــدل د ځانگړو یا خاصو دندو د ترسره ٻتنه کـــ ۱۹۹پیسې او وسلې تر السه کولې. د مخبرانو پینځلس ډلې چې ټول ټال 

، پ.  ۷۰۰۷، واسیلي میتروخین ،  ۱۰کي.جي.بي. په افغانستان کې ، مقاله ئ : ول ) وگور کولو لپاره گومارل شوي

ــې کوالی شوای د افغان مقاومت منځ ته ور ئ. څارگرو څانگو داسې سوري او الرې وموندلې چې له الرې 46(۱۱۷

لې جگړې په اوږدو کې له احمدشاه ــزمنه کودتا د ټوٻکې د کي.جي.بي. د څارگرو تر ټولو اغــۀ ننوځي. د مقاومت په زړ

افغانستنان ، د شوروي د ترهگرۍ د دَور پای ، بروس ریچاردسن ، ئ : مسعود سره د اړیکو ټینگول او ساتل ول. )وگور

 ۷۰۰۱ژ[ الکسندر لیاخوفسکي ،  -] د افغانانو غمیزه او زړورتیا  –] تراژیدیا اي دوبلست افغانا  4۷: ۷۱-۷۹پپ.  ۱۱۱۱

 4۱( .۷۱۷پ.  ۷۰۰۱: افغانستان ، سیاسي اخالقي ضعف او باندنۍ السوهنې ، ډاکټر نبي مصداق ،  ۱۹۱ – ۱3۰، 

 

                                                           
43 Balashikha  

   Балашиха  :[کیلومترۍ کې د مسکود پیخورکا ۱۱باالشیخا د روسیې د فدراسیون یو والیت دی چې د مسکو د ختیځ په -      

Pekhórka River   ژباړونکی -د سیند په غاړې پروت دی]  
44 Eight Department, Colonel V. Kikot, 
45 Afghanistan the First Five Years of Soviet Occupation, J. Bruce Amstutz, 1986, pp. 290-291 
46 The KGB in Afghanistan, Working Paper No. 40, Vasiliy Mitrokhin, 2002, p.142 
47 Afghanistan, Ending the Reign of Soviet terror, Bruce Richardson, 1998, pp. 25-29:  Tragedia I 

doblest Afgana, Aleksandr Liakhovskii, 2004, 630-654:  
 
48 Afghanistan, Political Frailty and External Interference, Dr. Nabi Misdaq, 2006, p.212). 
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ختله. د هغو کسانو پر وړاندې، " فعاله اقدامات"  تر الس ۀ خو د جاسوسانو او مخبرانو د استخدام هره لړۍ بریالۍ نــ

ــدل ٻهغوی یا د خپلې ډلې په منځ کې بې اعتباره کـــ؛ ۀــې مقاومت ښودئالندې ونیول شول چې د جاسوسۍ له استخدام سره 

موښتله نو د شوروي د یرغل پر وړاندې د ۀ ــې پر ځای نــئــدل، که د دغو نښو له ویشتنو څخه یوه ٻاو یا رټل کـــ

ۍ تر رڼا الندې د ستراتیژ 4۱ــې ایل کړه" ئــې کړه بیا ئد "بیل ۀ. ــدٻــزمن پوځي دښمن په توگه په پام کې نیول کـــٻاغــ

ــزمن جنگیالي د یو بل پر وړاندې راپاڅوي او له یو بل ٻډٻــرې هڅې تر الس الندې ونیول شوې چې تر ټولو ستر او اغــ

اره )چې ــزې کولو لپٻسره وجنگول شي. کې.جي.بي. د اسالمي گوند د مشر گلبدین حکمتیار د بې اعتباره کولو او بې اغــ

بولندوی ته، د گلبدین حمکتیار ۀ مورچل یوۀ گوند د یوۀ د همدغــۀ( ــې بالــئمن دښمن او جنگیالی ــزٻتر ټولو ستر او اغــ

څخه یو جعلي لیک جوړ کړی وو؛ " لیک"  د پاکستاني ورځپاڼو له یوې مناسبې مقالې سره مل وو چې په هغه ۀ له نامــ

ه بې الري مشر پۀ اکستاني چارواکو په سترگو کې د یواو د هغوی د پۀ ــې حکمتیار، د مجاهدینو د ډلو د مشرتابــئکې 

لیک د مالتړ لپاره یوه مقاله د کې. جي.بي. د )فعالو اقداماتو( د عملیاتو ۀ په ورځپاڼه کې د همدغــۀ. توگه بې اعتباره کاو

 ې وخت کې دد یوې برخې تر سیوري الندې په پاکستان کې د کي.جي.بي. د جاسوسانو له خوا خپره شوې وه .  په همد

بې نومه غړي له پلوه د محمد نبي په مرکزي دفتر کې ۀ کي.جي.بي. یوه بله قـاُلبي چلوټه د افغانستان د اسالمي گوند د یو

چې "حکمتیار ستا د وژلو پرٻــکړه کړې ده". د ۀ لیک پرې ایښودنه وه. لیک محمد نبي ته خبرداری ورکاوۀ د یو

ي متخصصینو او ډنډور چیانو گنگوسې خپرې کړې چې گڼې حکمتیار په کابل کي.جي.بي. د غلطو مالوماتو د خپراو

ــدونکی ٻپوهنتون کې د خپلې زده کړې په موده کې د ښځو پر مخونو تیزاب شیندلي ول. د مسکو له ستوني را پورته کـــ

ــې د ئوغلط مالومات گډوله غږ ]حقیقت او درواغ[ د کي.جي.بي. د غلطو مالوماتو د خپراوي له ماشینه راوتلي دي ا

لوی دښمن، د سي.آی.اې. او کي.جي.بي. د خپل منځي لوبو کیسې، ]میلت ئ : کړي دي. )وگورۀ حقایقو په جامو کې خپار

ــې ئتر سیوري الندې  5۱ــواد پالو کډوالو د کمیټېٻهغو اینجټانو چې د هــ 5۰(.۷3۱پ.  ۷۰۰3بیرډن او جیمز ریزن ، 

ــې محمد نبي او حکمتیار دواړه په دې تورن کړل چې د افغان ئي پاڼې وویشلې او په هغو کې په زرگونو تبلیغاتۀ ژوند کاو

کي.جي.بي. په افغانستان کې، واسیلي ئ : ولس د گټو پروړاندې له اسالمي ارتجاعي رژیمونو سره الس لري. )وگور

ونکو ته د جگړې په اوږدو کې د ــړٻپاڼو جوړ السوند څـــ ۱۷۷دغه له  5۷(.۱۱3 – ۱۱۷، پپ ،  ۷۰۰۷میتروخین ، 

ــزو په تړاو پریمانه ٻاو د یوې لسیزې جگړې د اوږدوالي د اغــۀ وړۀ شوروي د څارگرو څانگو د کورنیو کړیو کړ

السوند تشریحات ډٻــر پراخه او ۀ شي ته پام اوسه. ددغـۀ تشریحات په الس ورکوي. خو دلته مو مخکې له مخکې یو

ــې )د گوریالیي جگړو ئسړي په هکله چې لویدٻځ ۀ ـــڅ یوې گوښې کې د هغـــٻالسوند په هـــستومانه کوونکي دي او د 

ــې په یوازې سر د شوروي پیاوړی څلویښتم لښکر وایست ، ئبولي او گڼي د افغان له خاورې  53ځالند ستراتیژیست(

 ده شوی .... احمد شاه مسعود ۀ یادونه نــ

 

                                                           
49 divide et impera 
50 The Main Enemy, The Inside Story of the CIA’s Showdown with the KGB, Milt Bearden and James 

Risen, 2003, p. 236 
51 Committee of Patriotic Refugees 
52 The KGB in Afghanistan, Vasiliy Mitrokhin, 2002, pp. 142-143 
53 brilliant guerrilla strategist 
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ــژندل شوي سړي ٻپـــۀ السوند کې د احمدشاه مسعود په شان د یوۀ کنه ده چې په دغسې یوــدای شي او څنگه ممٻڅنگه کـــ

 ــږي :ٻــرنې را برسره کــٻاړه دوه انگـــۀ ــږي ورک وي؟ په دغــٻنوم چې ددغه السوند یوه بشپړه وونکې برخه گڼل کــ

ز. کال راهیسي د خپلو روسي او  ۱۱۱۰ده شوې چې نوموړی له ۀ لومړی دا چې پر مسعود ځکه دومره پاملرنه نــ

ه پلې دۀ پرضد نــۀ ـــڅکله د هغــٻشوروي ولینعمتانو تر فرمان الندی وو او له دې امله ) د فعاله اقداماتو عملیاتولړۍ( هـــ

ه ت 54(۱شوې.  دویم ، میتروخین د خپلو ټولو معلوماتو ټولگه په هاغه لومړي سر کې د انگلیس څارگرې ادارې )ایم آی 

)ایم ۀ. ــې کاوئمالتړ ۀ ( له پخوا له مسعود سره مینه او پـټـپـټـانی درلود او د هغــ۱ــږي چې )ایم آی ٻوسپارله. ټول پوهــ

د یوې دسیسې په جوړولو غوښتل د خپلو  56او )آی.ټی.ان( 55(، )بي. بي.سي(، )خبریال او لیکوال " سندیگال"(۱آی 

افغانستان، سیاسي ئ : جوړ کړي ]وگورۀ په نامــ 5۷تند فلم د )افغانستان د تیـیتو(خوښمنو تر روڼا الندې یو تبلیغاتي مس

افغان ۀ . ] جنرال اختر" د هغــ5۱[۱۱ــره ٻشمـــ  33۰پ.  ۷۰۰۱اخالقي ضعف او باندنۍ السوهنې، داکټر نبي مصداق ، 

" ایجنټان د خبریال تر ۱ایم آی چې د " ۀ ــدٻــې غوښتل جگړه وکړي" ، ژور شک درلود. هغه پوهــئپه هکله چې نه 

 ۷۰۰3د چارلي ویلسن جگړه، جیورج کریلي ، ئ : څادر الندې د مسعود لپاره د پروپاگند د ماشین یوه برخه ول" ]وګور

 5۱[.۱۱۱، پ 

 

 ( د مسعود د ساتنې لپاره د میتروخین السوندونه چاڼ /اصالح۱ــرنه په بشپړ ډول معقوله بریښي چې )ایم آی ٻدغه انگـــ

ـــڅ ٻ( سړی دی او هـــ۱ــدله چې مسعود په افغانستان کې د )ایم آی ٻکړي دي، سي.آی.اې. له ډٻــرو پخوا وختونو پوهــ

( والو دغه  لید لوری د هغوی د نیکونو له مړژواندې پښتـني ضد تگالرې سره غاړه غړۍ ۱شک نسته چې د )ایم آی 

بیایي چې د مسعود د   تـل تهۀ یو ځای کول موږ د ژورې رښتیا هغــــرنو ٻوهي. حقیقت دا دی چې ددغو دواړو انگـــ

 ده.  ماره( یوه ۱استخدام او له گوت نیونو او شننو څخه د هغه ساتنه دواړه د برتانیا د )ایم آی 

 

 بروس گ. ریچارډسن

 

 د گوند بنسټ ایښودنهپه بله برخه کې : 
 

                                                           
54 MI6 
55 Sandy Gall 
56 ITN   

Independent Television News 

انگلستان او آیرلند په  ځالگۍ څلور تلویزیوني څانگې او هدغ ؛خپلواکه تلویزیون خبرونه : د انگلستان یوه تلویزیوني ځالگۍ ده]
یلو، جوهانسبرگ، ئسوداگریزې راډیویي شبکې لري. دغه ځالگې په پینگک،برلین،بروسلز،اسرا 5۵۲له الرې  (آی ان آر)کې د 

  [ژباړونکی–کې خپلې ځانگې لري  .سي.نیویورک، پاریس، سدني او واشنگټڼ ډی
57 the Tito of Afghanistan 
58 Afghanistan, Political Frailty and External Interference, Dr. Nabi Misdaq, 2006, p.330n, no. 16 
59 Charlie Wilson’s War, George Crile, 2003, p. 198 
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