
  حفيظ هللا امين: وزير داخله فقير محمد فقير 

 نداشتيم.» افغانهاباور داشتيم سر  روسها«. . . آنقدر كه سر  

  نوار ويدئويی تايپ شده است)   درزبان گفتاری  مطابق(به خاطر امانتداری، 

  

 

شهر را فرا  ، تاريکی جاده های  ١٩٧٩دسامبر سال    ٢٧  روزی که افغانستان را برای هميشه تغيير داد.

، ماموريت مخفی برای ترور رييس جمهور افغانستان  است   ٣٣٣عمليات توفان    ی  می گرفت. اين قصه 

  و کنترل کابل. 

 تاج بيگ محل بود و باش رييس جمهور افغانستان بود. 

روز به    چهل سال گذشت اما فقير محمد فقير آنچه را که اينجا ديده بود هرگز فراموش نکرده. او در آن

  فته بود. قصر ر



  فقير محمد فقير، وزير داخله حفيظ هللا امين: 

مربوط به   ی نفرم امين صيب سوپه زياد دوست داشت. ده همو سوپ همی آشپز زار انداخته، اين«

  بی بود.»  گی  کا

 

حفيظ هللا امين بعد از خوردن سوپ، بيهوش شد. آقای فقير وزير داخلۀ امين بود. او به طبقۀ باال رفت  

  به اتاق خواب رييس جمهوری.  

ر «وقتی که ما آمديم، امين صيب ده تخت افتيده بود، دو نفر    فقير محمد: ی روسی بود، اينا نل های  ډاک

 خوده تير کده معديش می شوشت.» 

 

بی چار ساعت برای به هوش آمدن رييس جمهور سخت   جی  داکتران شوروی بيخبر از توطئه ی کی 

  تالش کردند. 

«امينه گرفت ده تشناب بورديش، ده تشناب هم نيم ساعت سری اوی يخ ايال کدن. ای اوی    فقير محمد:

، گوشهايش هم کوليشه خوب تيار  کد يخ که ايال کده او به هوش آمد امين صيب، چشمايش هم کار مي

  آمد. پس ده تخت خواب افتيدند . . .» 

 

ماموريت قتل امين نشئت می گرفت از نگرانی مسکو از مقاومت روزافزون در برابر حاکميت  

رحمانه ی او. امين هزاران افغان را زندانی و دستور اعدام شان را صادر کرد. تعدادی در کرملين   بی

  ای نگران بودند.  آی  اشتن امين با سی همچنان از ارتباط د 

ملی   اکنون موزيم   جائيکههمزمان با غروب آفتاب سربازان شوروی وارد ساختمان وزارت دفاع شدند.  

افغانستان است. در نظر بود که اين سربازان يعقوب خان لوی درستيز نيروهای مسلح را بکشند و مانع  

  نشسته بود که ناگهان صدايی تيراندازی بلند شد.  حرکت اردو شوند. دولت وزيری در پُشت ميز خود 



 

  حفيظ هللا امين: سکرتر پيشين يعقوب خان لوی درستيز  ،دولت وزيری

«ما خيستوم کالشينکوفه گرفتوم و ای کلکينه واز کدوم که ديدوم که اونجه فير می کونه مام چند فير  

خو روسا   زرد د جانشان بودند و کالی امو پشمی د چيز مه فکر کدوم که ای  کدوم که ديدوم دريشيايی 

  واری است . . .»   

 

زمانيکه سربازان شوروی داخل ساختمان وزارت دفاع شدند، وزيری به داخل دفتر يعقوب خان شتافت.  

  لوی درستيز با چند مشاور نظامی روسی سرگرم جلسه بود. 

صد مه گفته ميتانيم که ترجماِن مشاوِر يعقوب خان که روسی بود، او  «به نود و پنج فی    دولت وزيری: 

   خود خورده بود، نفره که ديدوم . . .» بغلِ   اينیسری يعقوب خان فير کد. دو مرمی د 

  

  وزيری از دفتر برآمد و به داخل دهليز فرار کرد. 

مرمی خورد، دست ما شکست، کالشينکوف    پيش از ای که ما فير کنوم او فير کد. اينيجه  دولت وزيری: 

  از پيش ما . . . د پای راست ما مرمی خورد و ای د همی شکِم ما مرمی خورد» 



 

شتافت اما نيروهای شوروی بم دستی پرتاب کردند و او مجبور شد که   هوزيری به داخل مهمان خان 

  راهی برای خروج پيدا کند. 

«اينيجه کلکين بود، و د ای کلکين، ما کلکينه واز کدوم پايين خوده انداختوم پايين.   دولت وزيری:

م که چه گپ  نفهميدي هم شکست، کمری مام شکست و بعد از او مه  وقتيکه پايين انداختوم هر دو پايم 

  شده.»

«امين صيب همرای کالشينکوف آمدند سری زينا و زينا را کنترول   فقير محمد، وزير داخله امين:

  ميکد که اگر کس ميايه سرشان فير کنه. د ای وخت، ای يک مرمی د ران خورده»

 

  امين از زخم های که برداشته بود درگذشت.

رويداد در پيروزی شوروی نقش کليدی داشت حتی در جريان حمله هم امين و وزيرانش باور   آن

  نميکردند که مسکو به متحد خود حمله کند. 

«حتی آنقدر که سر روسها باور داشتيم سر افغانها نداشتيم. د همو باور د همو اعتماد،   فقير محمد: 

ا رييس جمهور ما را هم کشت، افسرای ما را هم کشت،  باالخره خايينانه ترين عمل انجام داد ما را از م 

  هم از ما گرفت، کوليش زندانها پُر شد»کوماندان های ما را هم کشت، کُدرت سياسی 

 

دولت وزيری سرانجام افسر اردوی افغانستان شد، اردوی که از سوی شوروی حمايت می شد. سيزده  

  آن هنوز هم باقيست.  ياب شود. اما زخمهای عاطفی ماه طول کشيد که صحت 

«از وحشت باالتر بود، به خاطری ازيکه د همو روز ما ُمرَدم. ما، ما را د جمع کسانيکه    دولت وزيری: 

بردند د شفاخانه   ه که ديدند که مه زنده هستم مره د عمليات خان ُمرده بودند د جمع اونا برده بود. وقتی 

 «. . .  



 

آرام زنده گی خود را سر و سامان بخشيده. او بيش از دهسال در زندان در  -فقير محمد فقير هم آرام

  اعدام بود. پس از خروج نيروهای شوروی او از زندان رها شد. انتظار 

تاريخ    ر«اصالً تجاوز روسها، که به شش جدی تصادف کد حمله کد، د  فقير محمد، وزير داخله امين:

روز است، بدبخت ترين   ن ردم دنيا بدترين روز است، سياه تريافغانستان هم به مردم افغانستان هم به م

  روز است که سر مردم افغانستان ای بدبختی تا امروز از همو روز که شروع شده تا امروز دوام کرد.» 

  » آنقدر که سر روسها باور داشتيم سر افغانها نداشتيم. . . .«  فقير محمد: 

 

پايان دادن به چند دهه جنگ بسيار دشوار است، فقير خوشبين نيست، چهل سال پس از تهاجم شوروی  

  هنوز راه صلح پيدا نشده. 

  

  منبع: راديو آزادی 

  

 ً   روی لينک يا پيوند زير فشار وارد کنيد:  برای تماشای ويدئو لُطفا
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