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 د حفیظ هللا امین د مرگ اسرار 
 

 

له هر څه وړاندې د روسانو په وسیله د امین د وژنې پالن کې، له ارگ څخه تاج بیک غونډۍ ته د  
هغه لیږدول شامل وو. امین د کا.جې.بي د جنرال »پاپوتین« د هڅې او هاند په اثر تاج بیک غونډۍ  

شمیر غړي  د گوند د پولیت بیرو یو    ۵کال د مرغومي په    ۳۸۵۱ته، د تلو له پاره راضي شو. امین د  
له خپلو میرمنو سره یو ځای د تاج بیک ماڼۍ ته د شپې ډوډۍ ته بللي وو. له ماڼۍ څخه د راستانه  
شویو میلمنو په خبره هغه سوپ مسموم کړل چې د روسي آشپز په وسیله تیار شوی و، امین او یو  

لمنو سردردۍ  شمیر نورو میلمنو هم خوړلی وو. هغو چې ال سوپ نه وو خوړلی د امین او نورو می
او سربدالۍ ته پام شو، چې تندي یې د میزونو یا شا لور ته په ځړیدو وو. دستگیر پنجشیري چې تازه  
له مسکو څخه راستون شوی و، د نورو میلمنو وضعیت ته په کتو ېې سوپ ېې و نه خوړ. امین چې  

ړ چې د هغه  وضعه یې د زهرو د اثر له امله گډوډ او خراب شوی و، خپل ځوی ته هدایت ورک
تومانچه ورکړي ترڅو آشپر له دنیا تیر کړي. هغه امر وکړ چې لوی درستیز جنرال یعقوب د گارد  

 .کسان، خطر سره د مقابلې له پاره چمتو کړئ. د امین ځوی د هغه اوامر پرځای کړل
 

  په همدې وخت کې بریدگرو ماڼۍ باندې یرغل وروړ، امین چې د زهرو د تاثیر له امله بې هوښه 
پایله کې   شوی و، له خپلو دوه زامنو، یوشمیر میلمنو او د کورنۍ له غړو سره یوځای د ډزو په 

 .ووژل شو، خو د هغه میرمن او دوه لوڼې وژغورل شوې 
 

بجو شوروي پوځي ځواکونه د کابل له هوایي    ۷د ماښام په    ۲۷داسې روایت هم شته چې د دسمبر په  
لومړی د رادیو تلویزیون مرکز تر ولکې الندې راوست او   ډگر څخه د ښار په لور وخوځیدل. دوی 

وروسته ېې د کمانډو څوسوه کسیزه مرکبه ډله چې په هغو کې د کا.جي.بي ځانگړې تعرضي ډلگۍ  
هم وه او د افغانستان پوځي کالي یې په تن هغو موټرو کې سپاره د تاج بیک په ماڼۍ برید وکړ، چې  

دوی موظف وو چاته وخت ورنکړي، ترڅو پر ماڼۍ د برید    افغاني عسکري نښانونه یې درلودل. 
خبر بهر خپور شي. امین چې د ماڼۍ په ساقي خانه کې له یوېې ښکلې نجلۍ سره د شرابو په څښلو  

 .بوخت و، ځای پرځای ووژل شو او د مداخلې اثار له منځه یوړل شو
 

نوموتي  یوه  د  اسرار  وژنې  د  امین  هللا  حفیظ  د  بیا  وروسته  جوړونکي    کلونه  فلم  امریکایي 
»جیمزبلنگتون« لخوا کشف او افشا شو. د هغه یو مستند فلم کې چې امریکا ته د روسیې د جمهور  
ریس »یلتسن« د رسمي سفر په ویاړ د کوربه لخوا د کانگرس په کتابتون کې نندارې ته وړاندې  

وي کسان چې څیره او  شو، یاده پیښه داسې انځور شوې: فلم کې د کا.جي.بي هغه دولس گمارل ش
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شمایل ېې تقریبآ افغاني ښودل کیږي او د خپلو مورنیو ژبو په څېر په پښتو او دري ژبو خبري کوي.  
دا کسان د برژنف په امر د افغان په نامه د ځانگړي گارد په جامه کې د ملگري امین د مخالفینو  

نگړي گارد ته الرښونه شوې  کابل ته استول شوې وه. ځا  ۲۰کال د دسمبر په   ۱۹۷۹ضربتي ډله د 
وه چې »ملگری امین« یوه شیبه هم یوازی پرې نږدي. بالخره همدغې دولس کسیزې ډلې د دسمبر  

 .امین ته د الُکلي مشروباتو له ورکولو وروسته، وواژه ۲۷په  
 

 :سرچینه
 

چــ   لومړی  افغانستان،  در  آن  پیامدهای  و  ثور  کودتای  بر  یی  مقدمه  اعظم.  محمد  اپ  سیستاني، 
 م ۱۹۹۵  –گوتنبرگ، سویدن 

 

ثور در افغانستان، دوهم چاپ کابل:    ۸ثور و فجایع    ۷سیستانی، محمد اعظم. مقدمه یی بر کودتای  ــ  
 ۱۳۴-۱۳۶م، ص ۲۰۱۵دانش مطبعه،  
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