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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 ٢٧ به افغانستان آه مصادف با روزی شوروسميالي امپرالينسبت تجاوز سوس
جا  نيدر.   آنمی مميرا به هموطنان تقدکوتاه  مضمون نيدسامبراست، ترجمه ا

 . فرموددي را مالحظه خواهی بی جیآ  با ی تندروان اسالمیهمكار
 

 
Pavel Simonov, Ulugbek Juraev, AIA  : نگارنده 

 http://www.axisglobe.com/article.asp?article=429 
 

 زي عزميرعبدالرحيم: مترجم
 

٢٠٠٨/٢٧/١٢ 
 

 
  … عرب، افغانستانوخياستخبارات روس، ش

  
  

 كيت مشروع افغانستان را با آمك  نمود آه آه حكومی سع)یشورو( هي روسی جاسوسسازمان
 نيدفتر ب.  فارس سرنگون سازدجي خلی هاني از امارت نشیكي با نفوذ عرب مربوط به  خيش

 ی ثبت شده ایويدي  و)اركيوي اش در نی مرآزۀبا شعب(   RTVi  ی پروگرام لسان روسیالملل
 یبر مبنا.  تنشان داده اس  (KGB) ی بی جی عرب را توسط جاسوس  آخي  شكياستخدام 

 ۀندينما.   هوتل صورت گرفتكي مالقات در ني او،يدي ثبت شده در وري و  قضاوت تصوصيتشخ
 جابي عرب اخيدر عوض، ش.   آردشكشي پول را پمي  و مقدار عظی زن شكاركي  ،ی بی جیآ
  .دي جمور افغانستان آمك نماسي  محمد داوود رئی  آه در سرنگونكرديم
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.  اتفاق افتاده  بود١٩٧٨ لي تا ماه اپر١٩٧۵ ماه  جون اني صحبت  در جرني آه اشوديمعلوم م
 و در گرديده  صحبت ذآر ني دربراه انداخته شد، ١٩٧۵ آه در جون ري در پنجشیشورش اسالم(

  ۀ آمركي آه گفت تواني مويدي ثبت وتيفيبا  قضاوت از آ.  )داوود سرنگون  شد ١٩٧٨ لياپر
به جز .   صحبت آردندیسي عرب  انگلخي و شی بی جی آۀندينما.  شفاف  در آار بوده است

به .  دي ظاهر گردويدي وۀ در صفحقهي دقكي آمتر از ی شد، برامي تقدخي خانم آه به شكي ندو،يا
 كي ۀلي بوسی بی جی آفي آاست  از آرشويدي ونيا" بود، یوئيدي وري غحيوض تني آن ابيتعق

 ". شدیداري خراهيفرد عالقمند در  بازار س


