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 چرا و چگونه از بین برد حفیظ اهلل امین را کی،
 والديمیر سنیگیريوف

 
عملیات . نامیده شده بود"  ۳۳۳طوفان " عملیات هجوم بر اقامتگاه رئیس دولت اسبق افغانستان حفیظ اهلل امین 

 .آغاز گرديد ۹۱۲۱دسمبر  ۷۲مذکور ساعت هفت و سی دقیقۀ شام به وقت کابل به تاريخ 
همزمان از همه سو ( مترجم –است  تپۀ تاج بیگ هدف )کاخ حفیظ اهلل امین 

اندکی بعدتر دسته  .چهارمیله قرار گرفت مورد باران مرمی های ماشیندارهای 
وظیفۀ . طرف هدف به پیشروی پرداختند تحت حمايۀ وسايط زره دار به های هجوم 

هیچگونه گفتگو با هیچکس به راه نیافتد،  : مهاجمین نهايت روشن و مشخص بود
هیچکس اسیر گرفته نشود، امین از بین  .برود

به گمان  .شام را سر آغاز ماجرا دانست ولی درست نخواهد بود اگر فقط همان 
بود  یقطۀ اوج حوادثاغلب شام مذکور ن ...که مدتها قبل اتفاق افتاده بودند

 
شکلی از اشکال با حوادث مربوط به قتل  طی چندين سال من با اشخاصی که به 
های داشته ام  و از آنها پرسشهای کرده  حفیظ اهلل امین پیوندی داشته اند صحبت 

نچه آبدين ترتیب . باره به دست بیآورم ام، تا معلومات مستند و عینی را در اين 
 .است که در نتیجۀ تحقیقات سیاسی به دست آمده است ذياًل ارايه میشود در واقعیت معلومات خاصی

 
 اجنت سی آی ای؟

 
نظامیان و گروپ های استخباراتی متعدد اتحاد شوروی ( مترجم -است ۹۱۲۱هدف نويسنده سال )در خزان آن سال 

شوروی به طور مدتها قبل از اعزام قوا به افغانستان منسوبین کی جی بی و وزارت داخلۀ . در کابل جا به جا بودند
در پهلوی حد اقل هر جګړن اردوی افغانستان يک مشاور شوروی . گسترده و آشکار در اين کشور فعالیت داشتند

مامورين و منسوبین بلند رتبۀ قوای مسلح، کی جی بی و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد . توظیف گرديده بود
برعالوه، کارمندان اکتشاف خارجی و همچنان ادارۀ . ندشوروی متواتر و بال انقطاع به افغانستان سفر میکرد

از مدتها قبل در همه عرصه های جامعۀ افغانستان و در همه سطوح ( جی آر يو) عمومی استخبارات قوای مسلح 
 .حاکمیت اين کشور منابع قابل اعتماد اطالعاتی را گماشته بودند

از اين کشور مواجه نبود و توانائی آنرا داشت تا بر اوضاع  به اين معنی مسکو به کدام قلت اخبار و اطالعات مؤثق
 .مسلط باشد

در افغانستان به وقوع پیوست حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به قدرت رساند،  ۹۱۲۱کودتای که در اپريل 
حادثۀ مذکور از يک طرف موجب خشنودی . حزبی که تحت نفوذ شديد حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت

ولی از جانب ديگر سر دردی های فراوانی  قرار گرفت، (منظور نويسنده رهبران شوروی است) هبران آنوقت مار
رفقای افغانی بالفاصله پس از به قدرت رسیدن به دريدن و کوبیدن بی رحمانۀ يکديگر . را نیزهمراه داشت

در عین حال هر يک از جناح های . اين حزب بزودی دستخوش زد و خورد های خصمانۀ جناحی گرديد. پرداختند
روش و برخورد حزبی . وفادار میباشد" دوستی با اتحاد شوروی" حزب دموکراتیک خلق سوگند ياد میکرد که به 

کدام : " رهبران شوروی سخت میخواستند بدانند. های افغانستان رهبری آنوقت شوروی را عماًل گیچ ساخته بود
واقعی اند؟ کیها در معضالت به وجود آمده مالمت استند؟ کیها حق به جانب  گروه از اين افغانها مارکسیست های

جالب اينکه حتی مشاورين و منسوبین شوروی که برای کمک به افغانها توظیف " اند؟ به کیها میشود اعتماد کرد؟ 
ً  تقسیم میشدند در رأس خلقیها نور ) بخش عمدۀ نظامیان به خلقیها عالقمند و متمايل بودند: شده بودند نیز تدريجا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/g_janbaz_h_amin_ra_ki_wa_cheguna_koshtand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/g_janbaz_h_amin_ra_ki_wa_cheguna_koshtand.pdf
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، در حالیکه منسوبین شبکه های استخباراتی، کی جی بی وغیره (محمد تره کی و حفیظ اهلل امین قرار داشتند
 (.ببرک کارمل، نجیب اهلل)پرچمیها را بر گزيده بودند 

ی عمومی حوادث طی ماه سپتمبر به شدت به پیچیدگی گرايد، صدراعظم افغانستان، حفیظ اهلل امین، نخست منش
ديگر اين امین بود . حزب دموکراتیک خلق، نور محمد تره کی را، عماًل از همه کار ها کنار زده سپس از بین برد

اختناق، تعدی و توصل به زور علیه آنهای که با خط مشی امین نبودند شدت بی . که در رأس دولت قرار داشت
گروه های پارتیزانی که . رو به وخامت نهاده بود در عین زمان اوضاع عمومی در کشور نیز. سابقه کسب کرد

هنوز به خوبی مسلح نشده و پراگنده بودند، ارگانهای حاکمیت دولتی را در محالت و در نزديکی های کابل مورد 
 .حمله قرار میدادند

 .با خطرات جدی مواجه میگرديد( مترجم -مطابق متن روسی)با گذشت هر روز انقالب ثور
 

 یوفبوریس پونومار
 :کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، کانديد عضويت بیروی سیاسی( منشی)سکرتر

شايد اين سوء ظن . منسوبین استخباراتی ما امین را به داشتن روابط با شبکه های جاسوسی امريکا متهم میکردند"  
اطالع  ۹۱۲۱ما در جريان تابستان و خزان ... آنها از اينکه امین زمانی در امريکا تحصیل کرده بود منشًا میگرفت

اين . ا و در مجموع مخالفین سیاسی خود را از بین میبرديافتیم که امین هرچه شديدتر و بی رحمانه تر پرچمیه
مقامات باالئی شوروی فیصله کردند . پالیسی را که امین در پیش گرفته بود به حیثیت و ارزشهای انقالب لطمه میزد

 ."داده شود"  خاتمه"تا به اين  وضعیت 
 

 عبدالکریم میثاق
 :وزير مالیۀ آنوقت افغانستان

او ستالین را بسیار دوست داشت و . او يک کمونیست بود. هی جاسوس سی آی ای نبوده استنخیر، امین هیچگا" 
در عین حال بايد . امین از استعداد بی همتای يک سازمان دهنده برخوردار بود. حتی کوشش میکرد از او تقلید کند

او همچنان . ا دستیاب نمايدخاطر نشان کنم که امین بسیار عجله داشت، او میخواست بالفاصله نتايج کارهايش ر
به طور مثال او در يک فلم نقش يک انقالبی را که .  سخت عالقمند بود در مرکز توجه قرار داشته و مشهور شود

 ." در حقیقت از خود  او حکايت میکرد، بازی کرد
 

 عبدالحکیم شرعی جوزجانی
 :عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق 

او مردی بود شجاع، با انرژی و دوست داشت با هرکی . قط با يک رنگ رسامی کردتصوير امین را نمیتوان ف" 
ازهیچگونه . از ديدگاه سیاسی امین يک چپگراه تندرو و دگماتیک بود. هم صحبت باشد؛ همه او را دوست داشتند

د سر با هیچگونه مخالفتی در برابر نظريات خو. تالش برای مطرح ساختن کیش شخصیت خويش دريغ نمیکرد
با آنکه به معلم و رهبر خود يعنی نورمحمد تره کی به عنوان . آشتی نداشت و مخالفین را بی رحمانه از بین میبرد

احترام بیکران سجده میکرد، ولی به مجرديکه حتی همین معلم در راه رسیدن به قدرت مطلق سد گرديد، او را 
اختار نظام در افغانستان بايد از نظام اتحاد شوروی تقلید گردد و امین به اين عقیده بود که س. بالفاصله به قتل رسانید

يعنی کی )مشاورين شما . اصرار میکرد تا در قانون اساسی کشور ماده ای دربارۀ ديکتاتوری پرولیتاريا درج گردد
 .او را باالخره معتقد ساختند تا از اين حماقت آشکار صرف نظر کند(  جی بی

 
 الکساندر پوزانوف

 :آنوقت اتحاد شوروی در کابل سفیر
من او را به مثابۀ . او از توانايی و پشتکار فراوانی برخوردار بود. ، بايد برايتان بگويم شخصی بود عاقل...امین "

ما با همديگر هر روز بالوقفه  ۹۱۲۱الی نومبر  ۹۱۲۱از ماه می  .اختمنيک نظامی، دولتمرد و سیاستمدار میش
با اين همه میخواهم . شاگرد نهايت با استعداد و وفادار خود مینامید و بسیار دوستش داشتتره کی او را . میديديم

زمانی که ما به چهره و اصلیت او پی برديم، بالوقفه در اين باره به ! اضافه کنم که امین جالدی بود ظالم و بی رحم
 ."داديم با تمام تفصیالت اطالع( مترجم –هدف نويسنده از مرکز، مسکو است )مرکز 
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 جنرال لیاخوفسکی
 :در آن زمان افسر لوی درستیزيت قوای مسلح اتحاد شوروی

تیورنیر با مراعات نزاکتهای "  آيا امین اجنت شما بود؟: " باری من از رئیس اسبق سی آی ای تیورنیر پرسیدم"... 
ها را در جهان به عنوان  بسیاری: " از جواب واضح و مستقیم طفره رفت، ولی گفت که  ،معمول در چنین موارد

من شک دارم که . اجنت های امريکا قلمداد مینمايند، در حالیکه امريکا عماًل نمیتواند به اين تعداد اجنت داشته باشد
 ."رئیس اسبق دولت افغانستان به صورت مستقیم با استخبارات امريکا همکاری میکرد

 
*** 

استخباراتی خارجی بود، پس اين شبکه غالبًا کی جی بی بوده اگر قبول کنیم که امین جاسوس کدام شبکۀ "... 
در . داشتند" همکاری"میتوانست، طوری که ساير رهبران مشهور حزب دموکراتیک خلق با شبکۀ مذکور 

اما ابرها باالی امین پس از به قتل . ياد شده است" کاظم" پروتوکول های ادارۀ خارجی ما امین به اسم مستعار 
بريژنیف از تغییر ناگهانی که در رهبری افغانستان رخ داد نه تنها اظهار . محمد تره کی تیره شدند رسانیدن نور

لئونید بريژنیف فقط چندی قبل در . تأسف میکرد بلکه واقعۀ مذکور او را شديدًا عصبانی و بی خود نیز ساخته بود
، او را در (مترجم –تره کی است  ،دههدف نويسن) ماه سپتمبر میزبان منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق بود

و حاال اين امین ... افغانستان نموده بود، و حاال" درخشان" آغوش گرفته و با  او صحبت های رفیقانه در بارۀ آيندۀ 
تصور اينکه حفیظ اهلل امین با همه حرمت و عزت به حیث رئیس دولت ! بی باک و خود سر همه پالنها را بر هم زد

تحمل وضعیت به وجود آمده نیز . کرملین پزيرفته شود برای بريژنیف سخت ناگوار و دشوار بودافغانستان در 
به همه حال، رهبری شوروی نزاکتها و تعامالت معمول بین الدول را مراعات کرد، تقرر امین . برايش مشکل بود

 .را به کرسی های جديد به او تبريک گفت
 ."بیآيد" تحولی ُکلی " صله کرد تا در اوضاع در عین حال هستۀ اساسی رهبری شوروی فی

 !حرفی از عفو نمیتواند در میان باشد، بايد نابود شود
صرف اعضای بیروی سیاسی و يک عضو علل البدل به )رهبری عالی اتحاد شوروی  ۹۱۲۱نومبر  ۹۷به تاريخ 

ری اندروپوف در مورد از بین در جلسۀ مذکور پالن يو. در جلسۀ محرمی گرد هم آمدند( پونوماريوف. ن. نام ب
کمیتۀ مرکزی حزب ( منشی)رهبران احتیاط کار شوروی با درک نزاکتهای مسئله به سکرتر. بردن امین تائید گرديد

در تاريخ جلسات ارگان مذکور اين اولین بار بود که . کمونیست چیرنینکو وظیفه دادند تا پروتوکول جلسه را بنويسد
معمواًل جريان جلسه را تايپست مسلکی به .) دولتی با دست نوشته شد -ن ارگان حزبیپروتوکول جلسۀ اين مهمتري

يعنی فغانستان، ولی )« "در الف" اوضاع »، آنهم دريک نسخه که پروتوکول دربارۀ (طور سیخرونیک تايپ میکرد
 .نامیده شد( مترجم -بدون ذکر نام مکمل افغانستان

تا نظامیان : " در آن فقط تاکید صورت گرفته بود. ستان حرفی در میان نبوددر کاغذ مذکور از اعزام قوا به افغان
تغییری که در رهبری افغانستان رخ می داد، بايد ذريعۀ . شوروی در امتداد سرحدات با افغانستان جا به جا شوند

عد حیات امین روبه از همین روز به ب. قوتها و وسايل ايکه در داخل اين کشور قرار داشتند به راه انداخته میشد
 .اما در شروع بايد يک سلسله کارها تصفیه می گرديد. پايانی نهاد

 :الکساندر پوزانوف
با در نظر داشت خواهشات مکرر شما مبنی بر : " من تلگرام غیر منتظرۀ را از گرومیکو به دست آوردم" 

عجیب اين بود که من ." شته شده ايدسبکدوشی تان از پست سفیر شوروی در افغانستان، شما به وظیفۀ ديگری گما
خوب به هر حال، مسئله وضاحت . هیچگونه تقاضای در بارۀ برطرفی و يا سبکدوشی خود به عمل نیآورده بودم

 ."نومبر من به مسکو برگشتم ۷۹به تاريخ ... کامل داشت
 

*** 
امین، پوزانوف را . مختل بسازد غالبًا برگردانیدن ناگهانی پوزانوف به مسکو مانوری بود تا توجه امین را... 

پرچمیها میدانست و مکررًا از رهبری شوروی تقاضا میکرد تا نامبرده به وطنش برگردانیده شود و به " دوست"
بدين ترتیب برای خوابانیدن افکار . به حیث سفیر در افغانستان مقرر و فرستاده شود" انعطاف پذيری"جای او فردی 

 .گفته شد" لبیک"به تقاضاهای مکرر او  و رفع  تردد امین باالخره
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او پس از . سفیر جديد اتحاد شوروی در کابل، قباًل منشی اول جمهوری مختار تاتار، فیکريت تابییف تعیین گرديد
تقديم اعتماد نامه اش به حفیظ اهلل امین با رئیس دولت افغانستان به گفتگو پرداخت و يکبار ديگر به امین از سفر 

امین از دير زمانی بود که از مقامات شوروی تقاضای سفر رسمی به . اش به مسکو ياد آوری کرد قريب الوقوع
جانب شوروی از طريق نمايندۀ با صالحیت . آنکشور را مینمود، و اينک آرزوی وی در حال برآورده شدن بود

ديگری برای سر درگمی  يک نیرنگ ماهرانۀ.) خويش موافقت خود را در بارۀ سفر امین به آن کشور ابراز کرد
 (امین

 
 : فیکریت تابییف

او عقیده داشت که در منطقۀ مذکور اعمار . امین جمهوری های آسیای میانۀ اتحاد شوروی را دوست نداشت" 
ما در کشور خويش سوسیالیزم را طی ده سال پیاده خواهیم : " او تاکید میکرد. سوسیالیزم بسیار بطی پیش میرود

درس " من امیدوارم که شما از فعالیت های سفیر قبلی شوروی : " با لحن تهديد آمیزی به من گفتباری امین ." کرد
ما . در جريان يک ماه پس از تقرر من به حیث سفیر، کدام واقعۀ مهمی در کابل رخ نداد..." خوبی آموخته ايد" های

ورين و منسوبین ارگانها و مؤسسات مام. همه سرگرم آماده گیها و تدارکات به خاطر سفر امین درمسکو بوديم
 ."مختلف شوروی که در آنوقت در کابل وظیفه داشتند از امین و يارانش حمايت میکردند

 
*** 

اين حمايت فورمالیته به نظر نمیرسید، اکثر ما شورويها واقعًا به امین و رهبری جديد اعتقاد و عالقمندی "... 
خاص خود را از امین و پالیسی وی، مشاور ارشد نظامی گوريلوف و در میان ما عالقمندی و اعتماد . داشتیم

 ."مشاور ارشد در امور سیاسی، زاپالتین ابراز میداشتند
 

 :لیو گوریلوف 
امین شخصی است با : " وقتیکه اندروپوف در بارۀ شخصیت امین از من جويای معلومات گرديد، من به او گفتم " 

زورگوئی و خود سری های گسترده را به راه . نهايت زرنگ و مکار نیز است اراده، پرکار، ولی او در عین حال
امین چند بار حین گفتگو با من خواهش کرد تا قوای شوروی به افغانستان اعزام شوند، منجمله برای . انداخته است

د که معلوم ش." او اصرار می ورزيد تا ديدارش با بريژنیف هرچه زودتر صورت بگیرد. حفاظت شخص خودش
 .در آغاز اکتوبر به مسکو احضار گرديدم. نظريات و ارزيابی های من مورد پسند کسی قرار نگرفت

نظامیان شوروی، منجمله افسران عالی رتبه، آنهائیکه با اعزام قوا مخالفت میکردند نیز يکی پی ديگر به وطن 
تحاد شوروی  آگارکوف و قوماندان قوای پیاده در اين جمله  میتوان از لوی درستیز قوای مسلح ا. برگردانیده میشدند
 .پاولوفسکی نام برد

 
 : واسیلی زاپالتین

در جلسۀ که وزير دفاع اوستینوف در دفتر کارش در ماه اکتوبر داير کرد ما به او گذارش داديم که امین به اتحاد " 
. به نفع ما استفاده صورت بگیردالزم است  از امکانات و نفوذی که امین در کشورش دارد . شوروی احترام دارد

ما متفقًا تاکید نموديم که اردوی افغانستان قادر است به . از اعزام قوا به افغانستان در جلسۀ مذکور حرفی برنخاست
بايد خاطر  .اکتوبر مرا مجددًا به مسکو فراخواندند ۹۱به تاريخ  .طور مستقالنه در برابر اغتشاشیون ايستادگی کند

يکی از جنراالن دفتر لوی درستیز قوای مسلح شوروی از طريق . ه اينبار مرا حیله گرانه فريب دادندنشان بسازم ک
دختر شما به کمیتۀ مرکزی حزب مراجعه نموده و تقاضا دارد تا با شما، : " بی سیم محرم با من تماس گرفته گفت

ما بايد بالفاصله به طرف مسکو پرواز ش. به خواهش دختر شما جواب مثبت داده شده است. يعنی پدرش ديدار کند
 ."پس از رسیدن به مسکو ديگر به افغانستان برنگشتم." طیاره برای انتقال شما به وطن به کابل رسیده است. کنید

 
*** 

 .ديگر در کابل آن شورويهای باقی مانده بودند که بدون هرگونه ترددی حاضر بودند هر هدايت مرکز را اجرأ نمايند
جنرال ايوانوف، معاون  -مشاور رئیس کی جی بی: را منسوبین استخبارات ما به عهده داشتند" نقش های اساسی" 

جنرال  –کیرپیچینکو، آمر نماينده گی کی جی بی در کابل  -(کشف خارجی)رياست عمومی اول کی جی بی 
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جنرال دروزدوف نیز به  –ات خاص اوسادچی، اندکی بعدتر آمر ادارۀ کشف و عملی –بوگدانوف، ريزيدنت دايمی 
مشاور جديد در مسايل : منسوبین وزارت دفاع شوروی ذياًل برای عملیات آينده توظیف گرديدند .گروه فوق پیوست

گوسکوف و نمايندۀ لوی دفتر لوی درستیز قوای مسلح  –جنرال محمدوف، معاون قوماندان قوای کوماندو  –نظامی 
 .کوزمین –شووروی 
کابل و پايگاه  –افغانستان توظیف گرديده بودند در پايتخت " رهبر مقصر" يل و وسايط که برای امحای قوتها، وسا

گروه تهاجمی خاص ادارۀ عمومی کشف : تشکیالت اين قوتها قرار ذيل بود. هوائی بگرام جا به جا شده بودند
ت دارد، کندک پراشوتی کوماندو، دسته شهر" کندک مسلمانها" که در اين عملیات بیشتر به نام ( جی آر يو)خارجی 

سفارت ما در کابل " محافظت"های کی جی بی و در حدود پنجاه تن از منسوبین قوای سرحدی شوروی که به  
 .در شروع دسمبر يک کندک ديگر کوماندو نیز به کابل اعزام شد. گماشته شده بودند

ی، اوستینوف به لوی درستیز قوای مسلح وظیفه داد به تاريخ دهم دسمبر در جلسۀ هئیت رهبری وزارت دفاع شورو
اردوی چهل در آغاز به خاطر پوشش مقاصد اصلی به )  .تا گروپ جديد نظامی را، يعنی اردو چهل را ايجاد نمايد

ی با فعالیت های فوق، ببرک کارمل برای احراز کرسی زموا(. مسما گرديده بود" قطعات محدود شوروی" نام 
با ببرک کارمل يکی از کارمندان  .قرار بود قدرت عمدتًا به پرچمیها انتقال يابد. آماده ساخته میشدرئیس جديد دولت 

طی ماه نومبر هستۀ اساسی رهبری آيندۀ افغانستان که در  کشور های . کی جی بی در چکوسلواکیا مالقات کرد
 .ه شدنديوگوسالويا و بلغاريا فراری بودند به مسکو اتقال داد چون چکوسلواکیا،

 .ی بگرام انتقال داده شدئدسمبر ببرک کارمل مخفیانه به پايگاه هوا ۲ تاريخ به
در اين میان حفیظ اهلل امین که در محاصرۀ تنگ مشاورين، محافظین، آشپزها و داکتران شوروی قرار داشت برای 

با  يا رو را رو انتظار ديداراو بی صبرانه . خويش به مسکو و مالقات با بريژنیف آمادگی میگرفت" عنقريب"سفر 
آيندۀ " رفقای ديگر شوروی "امین حتی در خواب وحشتناک هم نمیتوانست پیش بینی کند که  .بريژنیف میکشید

و طی ساعت های نزديک بايد  صادر گرديده بود اعدام  حکم. ری میديدندگديک افغانستان را کاماْل به طوری دينز
 .عملی میشد

 عملیات مسموم سازی
دسمبر طرح  ۹۱-۹۳در اول به تاريخ ( مترجم –هدف نويسنده امین است )کمتر کسی آگاهی دارد که قتل ديکتاتور

 .شده بود
 

 : الکساندر لیاخوفسکی
ذريعۀ اجنتی که در حلقۀ نزديک او گماشته ( رئیس ادارۀ استخباراتی کام)ۀ او اسداهلل قرار بود امین و برادر زاد"

طوری . اجنت وظیفه داشت تا در غذای امین مواد مخصوص مسموم کننده را مخلوط نمايد .شده بود از بین بروند
پیش بینی گرديده بود که پس از شروع اقدامات مورد نظر  در اقامتگاه، شور و فغان و بی نظمی برپا خواهد شد و 

گاه امین هجوم ببرند، وی و دسته های خاص با استفاده از اين وضعیت از پايگاه هوايی بگرام حرکت کرده به اقامت
به  دسته . در نیمۀ روز سیزدهم دسمبر اقدامات مسموم نمودن غذای امین عملی گرديد. يارانش را از بین میبرند

اما فقط لحظات بعد هدايت . را شروع نمايند"* دووب"وظیفه داده شد تا عملیات اشغال هدف " خاص هجومی"های 
علت به تعلیق درآوردن عملیات مذکور در آن بود که زهر مخلوط . ر میکردديگری رسید که توقف عملیات را ام

در عین حال برادر زادۀ او اسداهلل صرف يک روز بعد . شده در غذای امین هیچگونه تأثیری به جا نگذاشته بود
بل او دستگیر و بعد از تغییر حاکمیت در کا. اسداهلل را برای تداوی به اتحاد شوروی فرستادند. احساس ناراحتی کرد

پرچمیها او را به . محبوس گرديد و اندکی بعد به حکومت جديد افغانستان تسلیم داده شد" لیفورتوه"در توقیف خانۀ 
 .زودی اعدام کردند

متخصصین طبی بعد ها نظر دادند که زهر تعبیه شده در غذا گويا ذريعۀ نوشابۀ کوکاکوال که امین نوشیده بود خنثی 
از آنکه جنرال بوگدانوف از ناکامی عملیات مذکور به اندروپوف رئیس کی جی بی خبر داد،  پس. گرديده بود

مادۀ " فراخواند و امر کرد تا اصالحاتی فاحشی را در اين " علم و تخنیک"اندروپوف معاون خود را در امور 
 . وارد کند" مخصوص

نويسنده حفیظ اهلل امین و بردارزاده اش اسداهلل است  هدف)شايد ناکامی عملیات تسمم نه تنها زندگی دو افغان را ... 
ارگ را دو هزار نظامی مربوط . بلکه حیات بسیاری از افسران و سربازان ما را نیز نجات داده باشد( مترجم –

گارد خاص و آماده به جنگ حفاظت و مدافعه مینمودند، در حالیکه قرار بود علیه آنها از دستۀ ناچیز نظامیان 
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مسؤولین کی جی بی  و وزارت دفاع شوروی که در کابل بودند . و و گروپ کوچک کی جی بی استفاده شودکوماند
به مسکو خبر دادند که با قوتها، وسايل و وسايط دست داشته امین را نمیتوان از بین برد و بايد عملیات خاص 

 .نظامی به راه انداخته شود
. ی بهبودی و تحول در اوضاع به قلمرو اتحاد شوروی برگردانیدندببرک کارمل و يارانش را دوباره مخفیانه ال

 . دسمبر به راه افتد ۷۲تالش بعدی قرار بود به تاريخ 
که در حاشیۀ شهر کابل  در داراالمان  موقعیت دارد و " تاج بیگ"امین در اين میان ارگ را ترک گفته و به قصر  

تحت " مسلمانها"دسته های خاص کوماندو و کندک . بودند کوچ کرد فقط چندی قبل آلمانها آنرا ترمیم اساسی نموده
قوتها و وسايط اين بار به اندازۀ کافی در نظر . در چهار طرف آن جا به جا شده بودند" محافظین قصر"پوشش 

 !"اول زهر، سپس هجوم: اما سناريو از عملیات قبلی بود. گرفته شده بودند
 

 شاه ولی
 :دموکراتیک خلق، وزير امور خارجهعضو بیروی سیاسی حزب 

ضیافت مذکور . دسمبر حفیظ اهلل امین به افتخار رهبری عالی کشور  ضیافتی را در قصر بر پا کرد ۷۲به تاريخ " 
به . به مناسبت سفر موفقانۀ رفیق دستگیر پنجشیری منشی حزب دموکراتیک خلق به مسکو برگزار شده بود

اطمینان بدهد که اتحاد شوروی به اوشان کمک های " رفقا"ه شده بود تا به پنجشیری حین اقامتش در مسکو گفت
حفیظ اهلل امین در حالیکه همۀ مهمانان را از نظر گذراند، . گستردۀ نظامی خواهد کرد و آنها را تنها نخواهند گذاشت

ما به آن فکر میکنیم . من در تماس دايمی با رفیق گرومیکو قرار دارم. همه چیز ها به خوبی پیش میروند: " گفت
بعد از ." که چطور به صورت بهترتر به جهانیان موضوع کمک های نظامی شوروی را به کشور ما ارايه نمائیم

و در همین جا بود که يک حالت غیر . صرف غذا، مهمانان به تاالر ديگری برای نوشیدن چای مشايعت گرديدند
 ."و به زمین میافتیدند و خاموش بی حرکت میگرديدندهمه از پا در می آمدند . مترقبۀ به میان آمد

 
 :عبدالکریم میثاق

فکر میکنم چیزی را بايد در غذای ما گد کرده : " من در حالیکه شديدًا احساس ناراحتی مینمودم از امین پرسیدم"
." ا استندتشويش نکو، آشپز و محافظین من شورويه: " امین در جواب من گفت" ؟ راستی آشپز تو کیست؟!باشند

او با چشمان پر از . صرف يک دستگیر پنجشیری در میان ما احساس ناراحتی نمیکرد. رنگ امین به کلی پريده بود
او يگانه کسی بود که آنروز به دلیل رژيم غذای دست به . حیرت به حالت فالکتبار و غیر قابل تحمل ما مینگريست

 ."طعام نبرده بود
 

 الکساندر شکیراندو
 :شاورين نظامی شورويهاترجمان م

پس از چای زمانی که مهمانان يکی پی . صحبت میکرديم، چای مینوشیديم. من در آنروز با افغانها در قصر بودم" 
به در نارسیده همسايۀ خود را به نام میخائیل . ديگر قصر را ترک میگفتند من نیز به سوی در خروجی به راه افتادم

هدف نويسنده از .) و به حیث مشاور رئیس شفاخانۀ کابل ايفای وظیفه میکرد، ديدمشکواريوک که داکتر نظامی بود 
میخائیل تو از کجا : " از او پرسیدم( مترجم -چهار صد بستر بوده باشد -شفاخانۀ کابل به گمان اغلب شفاخانۀ اردوی

."  او صحتش خوب نیست به من وظیفه داده شده است از رفیق امین ديدن کنم،: " او گفت" به اينجا آمده ای؟
معده : اينها آنروز امین را از مرگ حتمی نجات دادند. میخائیل را دو داکتر و نرسهای شوروی همراهی میکردند

بايد . اش را شستند، سیروم را در رگهايش تزريق نمودند و محلول های مخصوص تقويه کننده را بااليش خوراندند
با دشواری های . شامگاهان حرارت بدن من به چهل درجه صعود کرد: ته بودمرا نیز نا آرام ساخ" زهر" بگويم که 

 ."در مجموع در شفاخانه های گوناگون اضافه از سه ماه را گذراندم... فراوان مرا نیز به حال آوردند
 

 جنرال والیری وستروتین
 :در آنوقت قوماندان تولی کوماندو

تحت پوشش محافظت از امین به نزديکی های " مسلمانها"در اواسط دسمبر، تولی شماره نهم ما يکجا با کندک " 
حفیظ اهلل : " دسمبر جنرال کی جی بی دروزدوف ما را فراخوانده گفت ۷۲به تاريخ . منتقل شد" تاج بیگ"قصر 
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د و اجازه ندهید تا نظامیان وفادار به او به قصر شما وظیفه داريد تا او را از بین ببري! امین اجنت سی آی ای است
زمان شروع عملیات چند بار به تعويق انداخته ... پس از صحبت جنرال دروزدوف به همۀ ما ودکا ريختند." برسند

ما در وسايط . به ما مواصلت کرد"  ۳۳۳طوفان "باالخره ساعت هفت و سی دقیقۀ شام هدايت شروع عملیات . شد
 ."حرکت کرديم" هدف"شديم و به طرف نظامی جابجا 

 
 :شاه ولی 

حین شروع هجوم به اقامتگاه امین، که در آنجا برعالوۀ افغانها، داکتران، ترجمانان و مشاورين کی جی بی برای 
 .تا جای که من اطالع دارم يکی از داکترهای شوروی کشته شد. امنیت امین توظیف گرديده بودند نیز قرار داشتند

تعداد کشته شدگان در . پسران کوچک امین را نیز به قتل رسانیدند و دخترش زخمی گرديد. نیز کشته شدهمسر من 
میتوانستند بدون ( به شمول امین و حلقۀ نزديکش)ولی بايد بگويم که همۀ کشته شدگان . آن روز بسیار زياد بود

 .شلیک حتی يک مرمی به آسانی دستگیر شوند
کابل خبر داد که حفیظ اهلل امین به اساس فیصلۀ محکمۀ انقالبی محکوم به اعدام گرديده و حوالی نیمه شب راديوی 

 ."فردا صبح مرا نیز دستگیر کردند. حکم مورد اجرأ قرار گرفته است
 

 :الکساندر لیاخوفسکی
کرد تا  آنعده از داکتران شوروی که در قصر بودند پس از شروع عملیات، هرکس هر جا میتوانست خود را پنهان

در آغاز هجوم همه فکر میکردند که مجاهدين و يا هم طرفداران نور محمد تره . از آتشهای پراگنده در امان بمانند
از زبان مهاجمین به " بخصوص روسی"اما اندکی بعد وقتی دشنام های رکیک و . کی به قصر حمله ورشده اند

داکتران امین را که جرقه های آتش از او بر میخاستند  .است" خوديها"گوش رسید همه درک کردند که اين کار از 
او در حالیکه زير پیراهنی و نیکر به تن داشت با دستهای بلند گرفته که در آنها . و در دهلیز حرکت میکرد ديدند

بیرون آمده به  از مخفیگاه  ، داکتر نظامی يف ډګرمن الکسی .تیوب سیروم قرار داشت اين سو و آنسو میرفت
در قدم اول سوزنهای سیروم را از رگهای او خارج کرد و با انگشتانش رگها را محکم گرفت تا . امین شتافتطرف 

در همین اثنا . مشايعت کرد( میز نوشابه های الکولی)سپس داکتر مذکور امین را الی بار. مانع فوران خون گردد
ار پسر پنج سالۀ امین که اشکها به رويش سر و صدای گريۀ کودکان به گوش رسید و از يکی از اتاق های همجو

امین سر پسرش را . طفلک وقتی پدرش را ديد به طرف او دويد و پاهايش را محکم گرفت. می ريخت بیرون آمد
 .آنها هردو برای مدتی در پهلوی ديوار ايستاد ماندند. در آغوش گرفت و با محبت پدرانه او را به خود فشرد

 
*** 
. داکتر ها در تاالر کنفرانس مخفی بودند. ديوار، ديکتاتور آخرين دقايق حیاتش را سپری کرددر پهلوی همین ... 

داکتر الکسی يف جان به سالمت برد، در حالیکه يکی از داکتران ديگر، ډګرمن کوزنیچینکوف ذريعۀ يکی از 
 .به قتل رسیدنظامیان گروپ خاص که در تاالر کنفرانسها به گلوله باران کورکورانه پرداخته بود 

چهار تن، کندک " گروم"و "  زينیت"دسته های مهاجم  . زد و خورد ها در داخل قصر چهل و سه دقیقه طول کشید
بايد تذکر داده شود اکثر کشته شدگان سهوأ به علت آتش . و کوماندو چهارده نفر خويش را از دست دادند" مسلمانها"
طور مثال شماری از نظامیان فرقۀ يکصد و سوم که به کمک  به. جان های شان را از دست دادند" خوديها"

عملیات زمانی به پايان . پرداختند" خوديها"مهاجمین شتافته بودند بدون درک اوضاع به آتش پراگنده و عمدتًا باالی 
تصور ولی کی میتوانست . رسید که جنرال دروزدوف را ذريعۀ بی سیم از کشته شدن حفیظ اهلل امین با خبر ساختند

 ..."بود" آغاز"کند که ختم اين عملیات در حقیقت  صرف  يک 
 

 آگینتوف -آندری الکساندرف
 :بريژنیف. ای. دستیار ل

نام مکمل اندروپوف ) يوری والديمیروويچ : " تماس تلفونی گرفتم، از او پرسیدم ندروپوفادسمبر من با  ۷۱صبح 
کدام امین؟ از : " او در جوابم گفت" ین چگونه خواهد بود؟عکس العمل ما در بارۀ آخرين خواهشات ام( مترجم –

 .قوای ما داخل کابل شده اند. ديشب بدينسو  رئیس دولت در آنجا ببرک کارمل است
 

*** 
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آنها سخت دوست داشتند . بیوۀ امین و دخترش بعد از سپری کردن چند سال حبس در کابل  به اتحاد شوروی آمدند
دختر امین تحصیالتش را در انستیتوت طب شهر . ه و فرت عالقه داشت زندگی کننددر کشوری که امین به آن ب

 .به پايان رسانید** رستوف 
بعد از ترمیم اساسی، قرار گاه اردوی چهلم ما ( مترجم -هدف نويسنده قصر دارالمان است" )تاج بیگ"در قصر 

 .دمات شديدی رسیدبعد ها حین حکومات تنظیمی و طالبان به اين قصر ص.  مستقر گرديد
 .کاخ مذکور اکنون در اختیار نظامیان کانادائی قرار داده شده است، آنها وعده داده اند آنرا يکبار ديگر احیا نمايند

 
 

 پايان
 
 

 :تذکرات مترجم 
در محاورۀ روزمره همچنان به شخصی اطالق میشود . کلمۀ مذکور در زبان روسی درخت بید راگويند –دووب *

شورويها عملیات اول خود را برای از بین بردن امین که در آنوقت در ارگ . و ِشـق باشد( زخ بلوط) که سر تمبه
 .اقامت داشت به نام دووب مسما نموده بودند

 

  شهريست در جنوب روسیه، در ناحیۀ کوهستانی قفقاز شمالی **
     رسیسکايا گازيته: منبع

  


