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 ۲۹/۰۴/۲۰۲۰             منصور فیمحمد شر

 

 ؟چگونه کشته شد نیام
 

 .بود یستیجمهور دوران سلطه کمون سیرئ نیجمهور افغانستان و دوم سیرئ نیسوم نیهللا ام ظیحف
را به  یجمهور استیروز ر 1۰1او شد و به مدت  نیرا به قتل رساند جانش یک هرمحمد تر پس از آنکه نو نیام

 .عهده داشت
و کارمل به طور مشترک دولت  یرا به قتل برسانند و تره ک نیهللا ام ظیگرفته بودند که حف میها تصم یشورو

وضوع م نیداشت از ا یکه به کوبا و پس از آن به اتحاد شورو یسفر انیدر جر ی، تره ککنند یافغانستان را رهبر
با  یقرار گرفت ول ویسنار نیا انیدر جر تداش یکه در اطراف تره ک ییها یهم توسط نفوذ نی، اممطلع شد

 تظر گذر زمان ماند .نخود را حفظ کرد و م یتمام آرامش ظاهر یدخونسر
را از کار  یوفادار به تره ک یچهار نفر از وزرا یبه طور ناگهان نیاز سفر ام یروز پس از بازگشت تره ک چند

 برکنار کرد .
 یاقت کرد که اتفضمان یاتحاد شورو ریسف یوقت یول نی، امرا به ارگ احضار کرد نیکه شوکه شده بود ام یک تره

 مالقات کند . یکه به ارگ برود و با تره ک رفتیپذ نینخواهد افتاد ام
 نیام یاه یکه البته از نفوذ یجمهور تره ک سیرئ اوریداود ترون سر  دیبرسد س یبه دفتر تره ک نیاز آنکه ام قبل

ل از ملحق شد و قب نیبه ام کردیم یرا همراه یتره ک یبود و در سفر به کوبا و بعد به اتحاد شورو یدر دفتر تره ک
 یو افراد مسلح داخل کاخ صورت گرفت که ط نیمحافظان ام انیم یدیبرسد گلوله باران شد یبه دفتر ترک نیآنکه ام

 (1.) دیبه قتل رس نیآن ترون به ام
 تیاز ارگ قطع و در نها خارج یایرا با دن ی، ابتدا ارتباط تره کخارج شد یجمهور استیبه سرعت از ارگ ر نیام

 او را به مرگ محکوم کرد .
 (۲ردند .)انتخاب ک یتره ک نیرا به عنوان جانش نیآرا ام تیبا اکثر یاسیس یرویو ب دیشب به قتل رس مهین یک تره

  دیروز طول کش ازدهیسه ماه و  نیام یجمهور استیر دوران
 مانند انورالسادات مشاوران نیکه ام دندیترسیمتحده بودند و از آن م االتیبا ا نیام یآنکه روس ها که نگران تبان تا

 برسد او را از سر راه بردارند . ریخط یها گرفتند قبل از آنکه کار به جا میرا از کشورش اخراج کند تصم یروس
را  دیویکمپ د مانیرا از کشورش اخراج و سپس پ یشورو یابتدا هزاران مشاور نظام 1۹۷۲در سال  انورالسادات

 شناخت . تیرا به رسم لیامضا کرد و اسرائ
ان هزار یبسنده نکرد و پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد شورو یانور السادت به اخراج مشاوران شورو البته

 یفراطا انیجنگجو نیاز ا یفرستاد و البته بخش یو اتحاد شورو کیدموکرات ینبرد با دولت جمهور یرا برا یافراط
،  اکیهللا در افغانستان ماندند و سادات مانند رهبران امر بیاز افغانستان و سقوط دکتر نج یپس از خروج شورو

  دیرس ها به قتل یکرد و در آخر توسط همان افراط فایافغانستان ا یدر نابود یمتحدان شان نقش مهم گریپاکستان و د
 

به گوش مردم  ویراد قیخود را از طر یخیتار هیانیب نیهللا ام ظیقرار بود حف 13۵۸سال  یجد ۶ یعنیپنجشنبه  روز
 .برساند

 ینظام یوهارین یبرساند که مردم افغانستان لشکرکش انیخود به اطالع جهان هیانیدر ب خواستیم نیکه ام شدیم گفته
و مشاوران شان را درخواست  ینظام یها رویضرب االجل خروج ن نیو با تع کنندیم یرا تجاوز تلق یاتحاد شورو

 (3.) کردیم
به بهانه پاک کردن سالح ها  یروز قبل از شش جد کی، بودند دهید یتدارکات مفصل نیکشتن ام یها برا روس

 کامل یبانی، البته آنها از پشتشده بودند رفعالیرا خارج کرده بودند و سالح ها غ نیسنگ یسالح ها یسوزن ها
 (۴.) بردندیه کارمل وفادار بودند هم بهره مجناح پرچم که ب انینظام
 روس یاز داکتر کاخ شروع تا به آشپز همگ رایآنها مشکل نبود ز یکار برا نیمسموم شود و ا نیبود که ام قرار

 بودند ، 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_amin_chegona_koshta_shud.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_amin_chegona_koshta_shud.pdf


  

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ا قبالً با روس ه یریپنجش یاحتمال یسفر کرده بود ، در مورد تبان یدرمان به اتحاد شورو یبرا یریپنجش ریدستگ
 ریتگکه دس کنمی، فقط اضافه متکرار کنم نجایهمان گفته ها را ا نیکه ع نمیبینوشته ام و الزم نم گرمیدر مقاله د

ترام او را با اح یمنتقل شد و پس از مدت کوتاه یو به پلچرخ ریدستگ یشیبرخالف اکثر جناح خلق که به طور نما
 فرستادند . یمرکز یکامل به شورا

 نهیکاب یعضاو تمام ا دیتدارک د گیدر کاخ تاج ب یافتیبخاطر بازگشت او ض نیام یریپنجش ریاز بازگشت دستگ پس
جمهور و تمام مقامات کشور به  سیکاخ طبق برنامه سوپ را مسموم کرد و رئ یرا هم دعوت کرد ، آشپز روس

 . ندشدکه از خوردن سوپ امتناع کرده بود مسموم  یریپنجش ریدستگ یاستثنا
و بعد حمله روس ها به کاخ  تیمسموم انیجر نیام یجمهور استیداخله افغانستان در دوران ر ریوز ریفق راحمدیفق

 : کندیم تیطور روا نیرا ا گیتاج ب
بار  کیگرفتم  میاز آن تصم شیقرار مالقات داشتم اما پ یجنسیکرم ا یلیمن با مردم منطقه قبا 13۵۸ یششم جد در

جا در آن زیاش نبود و خانواده یجمهور سیکه اقامتگاه رئ یبروم؛ قصر گیبه قصر تاج ب یجمهور سیرئ داریبه د
 .کردندیم یزندگ
ران است و دکت هوشیبه من گفتند که او ب یجمهور سینبود. محافظان رئ یعاد تیوضع دم،یرس گیبه تاج ب یوقت

 اش را شستشو دهند.اند تا معده آمده
 سیمحافظت از رئ گارد یمنزل سوم حرکت کردم. منزل اول دفاتر لوا یل قصر به سوبا عجله از منزل او من

 خانواده او بود. یو اعضا یجمهور سیو منزل سوم اقامتگاه رئ یجمهور استیجمهور، منزل دوم دفاتر ر
دارم که دکتر  ادیجمع شده بودند. خوب به  نیرفتم. سه نفر دور تخت خواب ام یجمهور سیاتاق خواب رئ یسو به

 باً ی. تقرختندیریم خیآب  شیبودند و بر سر و رو دهیرا کش نیام یها معده او بود. لباس یمشغول شستشو یتورک
پس  .میگرفت خیشاور آب  ریو ز میبه حمام برد رااو  معده او بودند ، بعداً  یحدود دو ساعت دکتران مشغول شستشو

 به هوش آمد. یجمهور سیشام، سرانجام رئ میبعد از ظهر تا شش و ن میو ن کیاز ساعت  از تالش دکتران
 مرا بکشند. خواستندی. آنها مافتمیبزرگ نجات  سهیدس کیبه هوش آمد، به من نگاه کرد و گفت که از  نیام یوقت
 شد. یهم خنث سهیشما خوب شده و دس تیدادم و گفتم که حاال وضع نانیاطم یجمهور سیبه رئ من
 یمموز یوزارت دفاع شدم. آن زمان ساختمان کنون یمطمئن شدم، راه یجمهور سیرئ تیکه از بهبود وضع نیهم
 قصر داراالمان، مقر وزارت دفاع بود .  یکیدر نزد یمل

شد و  دتربلن یراندازیت ی. از پنجره به قصر نگاه کردم. صدادمیشن یراندازیت ینگذشته بود که صدا قهیده دق حدود
ً یتقر  مبدل شد. یمحل جنگ کیاطراف قصر به  با

و اسلحه را به  ینظام زاتیحامل تجه کوپتریوعده کردند که دو هل نیهللا ام ظیبه حف 13۵۸ در ماه عقرب ها روس
داده شود. دو ماه از  میکابل به ما تسل ییهوا دانیدر م یبه زود زاتیتجه نیا می، ما انتظار داشتکنندیکابل کمک م

 نشد. یوعده گذشت اما عمل نیا
دند کرده بو ادهیپ گیرا در قصر تاج ب ژهیسربازان و ،یبه بهانه کمک نظام یشورو یروهاین ینظام یکوپترهایهل

 (۵را با خود آورده بودند. ) نیو نقشه کشتن ام
جمهور  سیو کشتن رئ گیله به کاخ تاج بسابق که از شرکت کنندگان حم یاز افسران شورو یکیتورسولوکوف  رستم

 و ماقبل آن پرداخت : یبه شرح حوادث شب جد یس یب یدر مصاحبه با ب ۲۰۰۹افغانستان بود در سال 
ازبک  یعنیسابق  یشورو یبودم که از مسلمانها یساله بودم و جزء کندک ۲3سال قبل، من جوان  یس یششم جد در

نه و به گو میداشت یبود ، همه ما لباس افغان کیما حمله به قصر تاج ب تیرشده بود و مامو لیها تشک کیها و تاج
 همه ما افسران و سربازان یآمده اند ول تختیبه پا ستاناز شمال افغان یواحد نظام کی ایکه گو میوارد کابل شده بود

 .میسابق بود یمتعلق به ارتش شورو
 ژهیو یروهاین نیکرد ما جزء ا یبود که مشخص م یتنها نشانه ا نیا میداشت دیسف یروز حمله ما بازو بند ها در

 .میهست
 یظامن یداد کمکها یشد که اجازه م ءمعاهده امضا یو شورو نیهللا ام ظیحف نیچند هفته قبل، در پنجم دسامبر ب فقط

شدن به شروع کردند به وارد  یشورو یروهایاز ن یوارد افغانستان شود. و بعد از پنج دسامبر بخش یشورو
 .میما بعنوان محافظ وارد افغانستان شده بود و میافغان به نام جانداد بود افسر کینظر  ری، ما زافغانستان

آغاز شود اما  یشب به وقت محل قهیدق یساعت هفت و س کیقرار بود حمله ما به قصر تاج ب ،یروز شش جد در
ا خواسته افغان ر پزشک نیچون ام افتد،یب یمسموم شده بود، و شک کرده بود که ممکن است اتفاق نیهللا ام ظیچون حف

اطراف قصر بر خالف  ینور افگن ها یتمام نیننداشت و همچ یاعتماد گریکه آنجا بود د یبود و به پزشک شورو
 افشا شود. اتیما زنگ خطر بود که ممکن است عمل یبرا نیمعمول روشن شدند و ا

 رخداده بود. یکه در درون قصر بودند، سوء تفاهم« یب یک ج »یاز اعضا یمیما و ت نیب گرید یسو زا
 بود. اما مسموم شدن یم دیشد دیبا تیمسموم نیشدند ا یاگر مسموم م ایشد و  یدر قصر مسموم م یکس دینبا ای چون

 آنهم در حد کم، او را مشکوک کرد و هر لحظه ممکن بود برنامه حمله به او افشا شود. نیام
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را  ی، به ما دستور دادند که هر جنبنده امیقبل از زمان مشخص شده شروع کرد قهیدق 1۵را  اتیما عمل نیبر ا بنا
گر چنان ا میدستور بود عمل نکردما آنگونه که  یبود ول یدستور نظام کی نی، ا دیکه در قصر باشد به گلوله ببند

 (۶نشد . ) نیخوشبختانه چن کهیدر حال دندش یکه در قصر بودند کشته م یهمه کسان دیبا میکرد یم
 در داخل کاخ گریو چند تن د نی، گربز محافظ امگارد سی، جانداد رئرا مورد حمله قرار داد گیکاخ تاج ب ژهیو واحد

روس ها و افغان ها تا تمام شدن مهمات  انیم دی، نبرد شدپرداختند یشورو یروهایموضع گرفتند و به تبادل آتش با ن
 ژهیو یروهای، پس از تمام شدن مهمات مدافعان ندیجمهور نرس سیرئ بههم  یکمک چیکرد و البته ه دایمدافعان ادامه پ

و عبدالرحمن پسرش از کشته شدگان آن شب  نی، امآتش گرفتند ریوارد کاخ شدند و بالاستثنا همه را ز یاتحاد شورو
 (۷بودند . )

 

 : یجد ۶شب  تلفات
ر او و جمهور افغانستان بود و دو پس سیکه رئ نیهللا ام ظینه افغان به شمول حف ایگفته رستم تورسولوکوف هشت  به
 .خارجه در آن شب کشته شدند ریخانم وز نطوریهم

 (۸. )دیطول کش قهیدق ۴3جمهور افغانستان حدود  سیکشتن رئ اتی، عملدیرسینفر م ۹هم به  یشورو انینظام تلفات
 

 : نیدفن ام محل
 ما قرار داده است : اریرا در اخت یاتیهم جزئ نیتورسولوکوف در مورد محل دفن ام رستم
تر آنطرف ، چند م میدفن شان کرد کیو آنسوتر از قصر تاج ب میدیچانیپ نیکشته شدگان را در قال گریو د نیام جسد

 (۹. ) کیتر در پشت قصر تاج ب
 

 انیپا
 

 : منابع
 ۲۰1، ص  یمیعظ ی، سترجنرال محمد نباستیاردو و س ـ 1
 1۹۶، ص  ی، جنرال عمرزکابل یشب ها ـ ۲
 3۶۲، ص  ی، جنرال عمرزکابل یشب ها ـ 3
 3۶۲، ص  ی، جنرال عمرزکابل یشب ها ـ ۴
 یس یب یب ی، خبرگذارکانیپ دی، وحها ی( و ورود شوروریمحمد فق ری)فق نیهللا ام ظیقتل حف ینیشاهد ع تیروا ـ ۵

 ۲۰1۹دسامبر  3۰انتشار  خی، تاریفارس
 "میرا پشت قصر دفن کرد نی"ام ک،یشل قهیدق 43 ـ ۶

 انتشار خی، تار یس یب یرستم تورسولوکوف با ب مصاحبه
 13۸۸آذر  ۲۷ - ۲۰۰۹دسامبر  1۸
 ۲۸۶، ص  نی، ظاهر طن ستمیافغانستان در قرن ب - ۷
 "میرا پشت قصر دفن کرد نی"ام ک،یشل قهیدق 43 - ۸

 انتشار خی، تار یس یب یرستم تورسولوکوف با ب مصاحبه
 همان منبع - ۹
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