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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب اشد، نوشته ها به دوش خود نويسنده ميب ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   

 کې بي په افغانستان. جي. کي 
 

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                    
  

       
  

 بي په افغانستان کې. جي. کي :د کتاب نوم
 واسيلي ميتروخين :ليکوال
 یارحمت ار :ژباړه

ولنه :خپرندوى  دانش خپرندویه 
وکه١٠٠٠ :شمېر   
 پخپله ژباړن :کمپوز
 شفق. ذ :ډېزاین
 ٣٨٨ :مخونه

 
  پــــه افغانســتان کې بي.جي.کي

ى.جي.د کي (واسيلي ميتروخين :ليکوال   )بي استخباراتي ادارې پخوانى مهم غ
  رحمت آریا:  ژباړن

ت ولنې یاد   :د خپرندویې 
ي KGBد یوه روسي دیپلومات او د " فغانستان کېبي په ا.جي.کې" رې ادارې باوري غ ار واسيلي ( د 

ي .جي.، چې وروسته یې لویدی ته پناه یووړه، هغه مستند اثر دى، چې په افغانستان کې د کي)ميتروخين بي خون
ې افشا کوي ه وړه او ج نه نيولې د ببرک کارمل دا مستند اثر د ظاهر شاه له سلطنتي دورې . شيطاني پالنونه، ک

وته کوي، چې  ې په  ه یيز پالنونه، ترورونه او ج تر وخته هغه یو لوړ ورانکاري، سبوتاژونه، چاودنې، ج
KGBي ول   . په افغانستان کې پيل ک
اغلي رحمت آریا، چې په يد م تو ژباړلىکاناډاتروخين دا کره ليکنه    کې د پردېس ژوند تېروي، په کره او خوږه پ

، لن توضيحات هم ليکلي دي ایونو کې یې لن ينو پېچلو  ن کوم هنر چې ددې اثر د ژباړې ړهمدا راز د ژبا. او په 
ي، هغه دا دى چې ژباړه یې داسې ده لې ه  پخپله دا اثر ليکلى وي، چې په دې ) ژباړن(لکه چې دې  په کار کې 

وي نونه رالن ه د ژباړې او ليکنې ترمن ډېر وا   .تو
ه کې ده، چې علمي، مستند، ادبي، هنري دا ولنه ویاړي، چې د خپل ولس او هېواد په اړه تل په دې ه نش خپرندویه 

ل د  ي، چې دا دى دا  نومي خورا مهم اثر " بي په افغانستان کې.جي.کي"او تاریخي په زړه پورې آثار خپاره ک



 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

لي او بېوزله هېوادوال له هغو شيطاني د ي، چې د روسي خپروي، چې خپل سپې سيسو او ورانکاریو خبر ک
انو له خوا زموږ په وطن کې پلي شوي ول   . درند

ه واخلي خه پوره  ولنه هيله لري، چې د نظر او ليد خاوندان به له دې کتاب  په تلو تلو کې د . دانش خپرندویه 
تن تعالى په دربار کې د   . دعا السونه لپه کوياغلي ژباړن د اوږد عمر او ال بریاليتوب لپاره د 

ت   په درن
ولنه   دانش خپرندویه 

  
  کې جي بي په افغانستان کې
 د واسيلي ميتروخين ليکنه

 
  سرليکونه

  
یواله تاریخي پروژه ې ن ې ج  ١...........................................د س

ۍ و ل یوالې تاریخي پروژې د کاري پا ې د ن ې ج   ٤................د س
  ٦..................................................................................پېژندنه

  ١٦......................................................................مصحح ته ليک
ليک   ٢٠...............................................................................پې

  ٣٢.........................................................................فعاله اقدامات
ودنهد گوند    ٤٣...............................................................بنس اې

  ٦٠.......................................................................د غوایي کودتا
  ١٠٤.....................................................................د سپتامبر کودتا
  ١٨٢......................................................................د دسامبر کودتا

ه   ٢٥٩.................................................................................جگ
ې   ٢٨٩.......................................................................وندي شخ
  ٣١١........................................................................د چيکا بچيان
من نی د   ٣٣٥.......................................................................لوم
ه ۍ مل پا   ٣٧٣......................................................................لوم
ه   ٣٨٢........................................................................دویمه مل پا

ه: افغانستان    ٣٨٥.......................................................بېالبېل: مل پا
  

  د ژباړن خبرې
  

اغلو لوستونکو   !گرانو هېوادوالو او 
ۍ د خپراوي په ل کې دا دی تاسو ته د کي جي په افغان ي جنایتونو او خيانتونود ل ستان کې د روسانو د سياسي او پو

ۍ به یې په پرله پسې ډول خپره  ۍ را ژباړم چې د ژباړنې ل بي د یوه پخواني مامور واسيلي ميتروخين د کتاب ل
ي] کي جي بي په افغانستان کې [دغه کتاب . شي   .نومي

  
وک دى؟واسيلي    ميتروخين 

اغلي بروس  د واسيلي ميتروخين د پيژندلو لپاره غواړم تاسو ته د امریکا د متحده ایاالتو د پياوړي او نامتو لېکوال 
ـنې: افغانستان[ریچارډسن د کتاب. گ تيا پل ې برخه] د ر ان ه  ې پورې ١٧۴ تر ١۶۶له ]  فعاله اقدامات[بشپ  پا

م چې د ژباړې کار یې ما تر الس الندې نيولی دی  . ډال ک
تو ژباړه به ډیر ژر هېوادالو ته وړاندې شي ليسي طبع . د دغه کتاب پ اغلي بروس ریچارډسن د کتاب دویمه ا د 

ه کتنه ليکلې ده ي چې پرهمدغې نوې طبعې ما هم یو لن ریزي طبع خـپـره کله چې د کتاب دویمه . ډیر ژر خپری ا
ل شي و له الرې به تاسو ته خبر در ک   . شوه نو د دعوت او بينوا د ویب پا

ی د واسيلي ميتروخين د ال پيژندلو لپاره تاسو د بروس ریچارډسن لېکنې ته را بولم او  ددغې لېکنې په ترڅ کې لوم
ه برخه چې د لوم] کي جي بي په افغانستان کې[ورپسې به د واسيلي ميتروخين د کتاب  ودنه[ۍ لن ] گوند بنس ای

ي و لول ه پر هغه ١٨٠کله چې ددغه . نومي ول کتاب به د یوه بشپ کتاب په ب ه شوه ، نو  ـيز کتاب ژباړه بشپ  پا
م ای خپور ک کېلو شننونکو، مصححانود نومونوله ل لېک سره یو    .لېکل شوې کره کـتـنې اوپه کتاب کې د 

ې  اوس مې دغه برخه ۍ خپراوی به یې  د بينوا ویب پا ې اود ل  نيغ په نيغه د واسيلي ميتروخين له لېکنې را پيل ک



 
 

 
  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  .له الرې دوام ولري
که دغه  لمنليکونه پر  ير ولولي  ول لمنلېکونه دې په ډیر تنه کوم چې  ت غو خه په درن اغلو لوستونکو   له 

ا اچوي نه یو شمير نومونه ک م هاغسې لېکلي دي چې په السوندونو واسيلي ميتروخين په متن کې دن. متن پخه ر
ې ده انولو لپاره یې په لمنلېک کې یا لېکوال او یا مصححانو شرح ورک د . کې لېکل شوي دي خو د هغو د ال رو

ایونو کې چې تاسو  ت[لمنلېک په  هغو  ندي چې یاپه السوند ئ و گور] رگنده نه شوه: د مصحح یاد ، ددې مانا 
رگندونې  نه دی بریالی شوی] کوډ نوم دی[کې    .او یا مصحح د هغه په 

ولې لېکنې یا د ليکوال او یا د مصحح دي او زه  پکي هې ] ژباړونکی[ د واسيليي ميتروخين  د لېکنې په لمنلېک کې 
ون نه لرم ې چې پرته له کــَمـَونې یا زیاتونې ، اصل مت. ډول گ ه ک ې تر وسه وسه ه ير ما یوا ن ک م په ډیر 

   رحمت آریا.  او امانت را وژباړم
 

 
  


