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 1119اپريل  17 – 1931ثور  7                 فرهاد لبیب
 

 1عمق فاجعه
 چگونگی کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستان

 نام همراهانش درعملیات طفره میرود؟ چرا امام الدين از افشای
 

کابل "سیاه سنگ در سايت انترنتی  صبوراهلل مضمونی به قلم شاعر و نويسنده ای شهیر وطن داکتردر اين اواخر 
اين تحقیق تالشی است جهت شناسايی قاتل . به نشر رسیده است« و آن گلوله باران بامداد بهار» زير عنوان  "ناتهـ

 نشر اين تحقیق پايان نیافته و هنوز هم ادامه. داوود خانمحمد رئیس جمهور افغانستان شهید  و يا قاتالن اصلی اولین
وقت و انرژی خود  کمتر محاسبه کنیم، شايد تا حال آقای سیاه سنگ روی اين موضوع، بیشتر از يک ماه اگر .دارد

 . را مايه گذاشته باشد
 

د، موضوع سال و موجوديت بیشترين اسناد و شواهد در اين مور عمق فاجعه در آن است که بعد از گذشت سی! بلی
سیاه سنگ به بررسی و مشوره بگیرد تا هويت اصلی قاتل يا قاتالن آن جنايت  داکتر فوق را بايد محققی چون

 .روشن گردد هولناک
 

  مکلفیت های اصلی و  یک محقق است و یا از ۀآیا تحقیق روی این موضوع و موضوعات مشابه، وظیف
 باشد؟  می همه حکومات رنگارنگ سه دهه اخیر بنیادی آن

 و مکانی، چنین بی اعتنایی و بی عدالتی را که مدعیان اسالم و دیموکراسی در حق ملت  آیا در هیچ زمان
 ؟مردم ما روا داشته اند، سراغ دارید و
  

آيا در  ، "امريکای جنوبی"  تا  "کمبوديا"، از "افريقای جنوبی"تا   "راوندا"از . جهان نگاه کنید ۀبه چهار گوش لطفًا
  حسرتبار عدم بازخواست در بارٔه آدمکشان بیگانه پرست افغانستان را خواهید يافت؟ ۀجهان چنین نمون ۀگوشهیچ 

 

را به  "ماريو مان ريکه" قاتلی بنام دگروال شرف حکومت شیلی،  قاضی با" خوان ادوارد"همین چند هفته قبل 
دی و در جريان کودتای شیلی در امريکای میال 1379دگروال مذکور در سال . بیست و پنج سال حبس محکوم نمود

، قاتل "اسداهلل سروری"سرزمین ما افغانستان،  اما، در . شاعر را به قتل رسانیده بود "ويکتور خارای"التین، 
 : گويد مشهور و شناخته شدٔه هزاران نفر از هموطنان ما، بسیار بیشرمانه می

 !" من گناهی ندارم"
اش،  فروشانه همه قتل ها و جنايت های وطن خاطر آنه او نه ب ۀاينکه محاکمتر و مضحک تر  زشت و از همه

  !لـــمـن مجـاز اي وانـخـديث مفصل بـود حـو خـت . گیرد صورت می «علیه حکومت مجاهدين»بلکه به اتهام توطئه 
خانواده و يارانش، با با اعضای  به شهادت رسانیدن اولین رئیس جمهور افغانستان ۀقراريکه گفته آمد تا حال قضی

وی رئیس جمهور به شانه و باز ۀشلیک گلول ناشی از های وصف موجوديت اسناد و مدارک کافی، در حالیکه زخم
قاتل يا شريک در قتل و رهنمای قاتلین، قابل درک و رويت است، بازهم پس از  ۀشخصی بنام امام الدين به مثاب

 .تمانده اسا هويت قاتالن ناشناخته دهه، گوي گذشت سه
شود در  آيا می . خواند می (!)"دفاع مشروع"همین سلسله، امام الدين نیز جنايت خونین کودتای ثور را تازه ه ب

ران هزار شهید راه آزادی که قاتالن هزا تحت چنین اوضاع و شرايط مسخره آمیز، به رسیدن روزی امید بست
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نیده شوند؟ هزاران هزار شهیدی که هستی و عمال شان رساجزای ا به پای میز محاکمه کشانده شده و به میهن ما
از  ساقط گرديد و ال اقل لیست دوازده هزار آنها «موکراتیک خلق افغانستانحزب دي»منسوبین  زندگی شان توسط

شد تا بازماندگان  علنًا به ديوارهای وزارت داخله آويختهمسی ش جریهـ1931طرف رژيم کودتای ثور در سال 
اما آنچه را گذشت زمان به اثبات . نشوند میرغضبان حاکم" مزاحم"دفتر را نزنند و بیشتر از آن  شان درب هر

  !هم قاضی راستکار، بی گذشت و بی رحم تأريخرسانیده، اينست که جزای عمل حق است و 
 

با کودتای  موقعی که يادداشت های خود را در رابطه( وان. است 1113تأريخ اين نوشته )بیست و هفت سال قبل، 
  :دـــويـگ نمی نام، به اين نتیجه رسیدم که وی دو موضوع را راست "امام الدين"در بخش اظهارات  نوشتم،  ثور می
 1- قتل رسانید داوود خان و همراهانش را به" با يک آتش جناحی"اوايل گفته بود خود  اينکه در. 
 1- اين عملیات خونین نکردن هويت اصلی قاتلین در اءافش.  

معاصر کشور، آنرا جدی  و بعضی از مؤرخین همان وقت پیرامون اظهارات امام الدين نوشتم  من، نظر خود را در
های دراز، بار ديگر توسط آقای  از سال چون موضوع فوق، پس. شان انعکاس دادند گرفته و همانگونه در آثار

سؤال ايشان، اينک، منحیث يکی از منسوبین به اساس طرح  سیاه سنگ به بحث و بررسی گرفته شده است، لهذا
 :نمايم بار ديگر داليل خود را تقديم می اردوی سابق افغانستان مجبورًا

 

  ؟ " امام الدین "  تنها
 

افراد عادی غیر  خاطر دستگیری یا کشتن یک رئیس جمهور،ه بخصوص ب ،منطقًا برای ایفای چنین عملیات
احمق هم بوده باشند،  رهبری کودتا هر قدر لوحانه خواهد بود اگر بپذیریم کهساده  . شوند ورزیده فرستاده نمی

. آگاه و آموزش نادیده را به داخل ارگ ریاست جمهوری بفرستد داوود خان، افراد عادی، نامحمد برای دستگیری 
به . کند عیین میدانستند که این عملیات خاص و مهم، در حقیقت سرنوشت کودتا را ت می چیان دقیقًا زیرا کودتا

جمهور وقت، باید از  ترتیب، هر انسان دقیق و عاقل باید بپذیرد که افراد فرستاده شده غرض دستگیری رئیس این
 .راز عملیات نظامی بوده باشند و همچنان آشنا به رمز و قابل اعتماد ترین  جملٔه ورزیده ترین، 

 

 : چند پرسش اساسی این است
اگر فرض کنیم همراهان امام  امام الدين مطرح باشد؟  فوق العاده و خونین تنها و تنهاچرا در جريان چنین حرکت 

توان گفت که در واقع  نفر عسکر مربوط به اردوی افغانستان بوده باشند، می الدين همان چهار نفر افسر و چهار
شهادت رئیس  امام الدين پس ازصورت، چرا تنها  در اين. قاتالن رئیس جمهور اند نه صرفًا امام الدين آنها ۀهم

 رسد و همراهانش همه گمنام می مانند؟  جمهور به نام و نشان و مقام می
و سر سپردگی برای "  خدمت "منسوبین اردوی افغانستان بوده و مصدر چنین  ۀهمراهان امام الدين نیز از جمل اگر

 نوع امتیازات امام الدين نبودند؟  حزب و رژيم کودتا شده بودند، آيا مستحق مقام و امتیاز رسمی از
ها، تذکری و يا  همه سال اردوی افغانستان می بودند، آيا طی اين اگر همراهان مسلح امام الدين واقعًا افغان و در

 میان نمی آوردند؟ ه دوستان و همقطاران خويش ب شکايتی الاقل نزد
 چرا اين راز همچنان پنهان می ماند؟ 

 داستان معرفی میشود؟" قهرمان"  خمی شده و بعدًاتنها امام الدين ز چرا
  

  :ضرورت آمادگی برای انجام چنین عملیات مهم
منصبانی که در زمان  داخل و هم در خارج از افغانستان، تعداد زيادی از سربازان و صاحب خوشبختانه، هم در

د و کسانیکه در اين رابطه مطالعه دارن. اند کودتای ثور در قطعات اردوی ملی افغانستان وظیفه داشتند، زنده
خاطر ه خوبی می دانند که منسوبین اردو، هیچگاه به افغانستان ب اردوی ۀبخصوص صاحب منصبان تحصیل کرد

، تمرين و آموزش نديده و هرگز (قصر رياست جمهوری، دستگیری يا کشتن رئیس جمهور هجوم به)همچو عملیات 
 ۀچهار ديواری و بگون و يا قتل فرد يا افراد بصورت برق آسا، آنهم در میان يکيعنی دستگیری . نشده بودند تدريس

   . . .رو در رو
 ۀمسلح از جان گذر، و باز، در محوط نفر( يا هفده)شود که در اين عملیات، پنج نفر در برابر يازده  با آنهم ديده می

ین بوده و مدافعین نسبت به مهاجمین آشنايی از تعداد مهاجم بسته و در حالی که تعداد مدافعین بیشترکوچک سر
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 البته ظاهرًا تنها شخص امام. همه را از پا در می آورند، بدون آنکه خود کشته شوند بیشتر به محیط داشته اند،
  .الدين، افسر کماندوی قطعٔه باالحصار اندک صدمه می بیند و بس

 
  :تشابه عملیات
دهد  جمهوری رخ می در اولین ساعات روز در ارگ رياست مسیش جریهـ 1937هشتم ثور  تأريخعملیاتی که به 

آن روز چه تعداد از  اينکه در)رسند،  می آن رئیس جمهور با هجده نفر از اعضای فامیلش به شهادت ۀو در نتیج
افغانستان هیچ سابقه نداشته  تأريخاين عملیات، در  ۀطرز و شیو) ارگ شهید شده اند، معلوم نیست ۀمدافعین قلع

قسمت گشايش آتش به روی زنان و کودکان که خارج از محل اقامت رئیس جمهور قرار  است، بخصوص در
  .داشتند

ننگین  دست کماندوهای روسی ملبس با لباس اردوی افغانستان را در این عمل مگر اینکه منطقًا
 . دخیل بدانیم

 

تاج بیگ علیه حفیظ اهلل امین و نزديکانش  ۀدر تپ نگاه شباهت زيادی با عملیات بايد گفت که اين عملیات، از چندين
چرا امام الدین از افشای نام همراهانش درعملیات طفره . رساند می بهممسی ش جریهـ1931در ششم ماه جدی 

  میرود؟
وقتی برايم امر شد که : "دنمو چنین بیان( فرهاد لبیب)امام الدين يک هفته بعد از کودتای ثور، جريان را به من 

دريوری را که می شناختم، زرهپوش را  . درون ارگ برود داوود خان را دستگیر نمايم، کسی حاضر نشد با من به
  ".عسکری را که نمی شناختم با من همراه شدند و چهار نفر بداخل ارگ حرکت داد 

می افزايد که همراهانش را بیاد  کند و می را انکار ها و گفتارهای خود صحبت ۀريم از اينکه حاال امام الدين همبگذ
اخانه انتقال داده را خوب بیاد دارد که وی را به شف نام " فتح محمد" او : نکته جالب و چشمگیر اين است ! ندارد
را هنوز بیاد دارد که آنها را در عمارت راديو افغانستان ديده بود، آنهم در  صحبت های کسانیی نام و حت. است

  ، " از دست و شانه اش خون می چکید"  حالتی که
 !داردــــد نیاه د، بـنـتـرف" رــذیــشت ناپــرگــب"  اتـیـلـمـه عــا بـــج ا او یکــه بــی را کــمـهـداران م گـنـفـی تـول

 

کرده بود و "  پله شانزده "را  گلوله باران و آن زخم کاری که به قول خودش، استخوانش ۀامام الدين بعد از آن حادث
های افرادی را در داخل ارگ  رفت، نام می  "هر لحظه به سوی بیهوشی "و خونريزی آن "  شوک "به اثر 

تن " چهار" و نشان  ياد دارد، ولی تنها نام ه ب.  . .افغانستان و  جمهوری، در راه شفاخانه و در داخل عمارت راديو
  ! خودش را فراموش کرده است نوشت ساز از همراهان مهم و سر

فقیت آمیز خود ؤتواند راپور عملیات م حتی می"  مرگ و زندگی وخیم بین "جالب تر اينکه امام الدين در آن حالت 
  .در عمارت راديو افغانستان تقديم نمايد کودتا  به رهبری"  بصورت دقیق " را 
 " شهنواز تنی" سوی  از ا مبنی بر عملیات ارگ راديگر اينکه امام الدين اگر امر رهبری کودت ۀمعترض ۀنکت

مراتب نظامی به خود  ۀرعايت سلسل عملیات مذکور را به اساس ۀنتیج"  راپور "حاصل نموده بود، پس چرا 
حال  تقديم نکرد و بجای آن، خودش را با چنان وضع و تنی که طبعًا در همان نواحی حاضر بوده است، شهنواز

مراتب عسکری، راسًا به مقر رهبری کودتا  ۀرا بدون رعايت سلسل"  راپور"  نیده ورسا وخیم به عمارت راديو
  رسانید؟

 

  :نتیجه
 

 :ست که ا ها اين ها و طرح اين سؤال استنباط من از مجموع اين بحث
 نه افراد مربوط به اردوی افغانستان و نه هم از منسوبین خان جمهور محمد داوود قاتالن اصلی رئیس ،

سازمان ۀ نفر عبارت از افراد ورزيده و تربیه شد" چهار"بلکه آن  تعلیمی اردوی کشور بوده اند،  مؤسسات
بوده اند ( .يو .آر .جی)و يا تشکیالت استخبارات نظامی آن کشور  ( .بی .جی .کی)اطالعات شوروی سابق 

از انجام عملیات، به محل  پس خاص، با امام الدين يکجا شده و ۀو طبق برنام حساب شده  ۀگونه که ب
 .اختفای شان بر گشته اند
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 عهده داشته و بس رهنما و ترجمان کماندوهای روسی را به ۀلدين غالبًا در اين عملیات، وظیفامام ا . 
 

 : بود را مد نظر بگیرم که گفتهخان هرگاه، سخنان واپسین شهید محمد داوود 
 

 ،«ها و کمونیستان تسلیم نمی شوم من به روس»
 

  .ساخته شده پی خواهیم برد تا حدود زيادی به اسرار پنهان
خاص با فرد يا افراد معین  به هر حال، بايد متذکر شوم که منظورم از توضیح، تذکر و استدالل فوق، نه دشمنی

 :آرزوی من اينست که. دارم ی کشور عزيزم راتأريخاست و نه هم آرزوی تحريف حقايق 
 

 گیردجای خودش قرار ه حق ب 
 ها سوق داده نشوند ما به گمراهه ۀو نسل های آیند.  

 

آن، يک  ۀهای ويرانگران نیز پیامد کودتای ثور، قتل بیباکانٔه اولین رئیس جمهور افغانستان و اعضای خانواده اش و
يقین کامل . نمايد عمیق، محتاطانه، همه جانبه و عادالنه را ايجاب می رويداد ساده و انصراف پذير نبوده بلکه تحقیق

  .ما عاقبت، برای تأمین عدالت و بازخواست عادالنه مساعد خواهد شد ۀغمزد دارم فضای کشور
 
 

 پايان
 

 


