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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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نجیب داوری

و تنها افسر بیدار
جمهوری شهید داوود خان
بمناسبت چهل وپنجمین بهار و نوستالوژی
ِ
خاطر ِه ناصر احمد وارد از شب و روز  ۲۶سرطان ۱۳۵۲

ساعت دو نیم شب  ۲۶سرطان  ۱۳۵۲دروازه چوبی خانه دگروال عبداللطیف (وارد) معااون یاا درساتیزوال اومانادانی
امنیه والیت کابل وااع در عألوالدین – داراالمان دق الباب شد ،دگروال لطیاف در آنشاب بیادار باود باا تشاویش کاه در
این وات شب کی خواهد بود ،به طرف در رفت و پرسید کیست؟ جواب شنید که من امان مینه پال ،برادر جنرال حناان
مینه پال اوماندان امنیه والیت کابل هستم .دگروال پرسید ،خیریت باشد ،امان گفت  -خیریت است لطفا ً در را باز کنیاد،
موضوعی است که باید برایتان بگویم.
در آخاارین روزهااای پادشاااهی رمیاام المتوکاال ،بریااد جناارال محمااد حنااان مینااه پااال بحیاال اوماناادان امنیااه و دگااروال
عبداللطیف وارد بحیل درستیزوال اوماندانی امنیاه والیات کابال اجارای وظیفاه میکردناد .سااعت دوازده ونایم شاب۲۶
سرطان افسران طرفدار سردار محمد داوود خان خاناه جنارال محماد حناان میناه پاال واااع در کارتاه ماامورین  -کارتاه
پروان را به محاصره در آورده و به جنرال دستوردادند که تسلیم شاود .جنارال چااره یای ندیاد فقاط از محاصاره کنناده
گان خواست که بوی اجازه دهند تا لباس اش را عوض کند ،افسران اجاازه تغیار لبااس را ناداده ،ولای گفتناد کاه میتواناد
ُکرتی اش را با خود بگیرد .جنرال از این فرصت استفاده نموده ،در خفاا از چشام افساران بازداشات کنناده باه سارعت
پرزه خطی نوشته به خانم اش داد ،تا بعد از ترک خودش ،آنرا به بارادرش داده و از او بخواهاد کاه پارزه را حتماا ً و
فورا ً به اطالع معاون اش دگروال عبداللطیف وارد برساند .محمد امان مینه پال برادر جنارال کاه تاا آنواات مصاروف
مطالعه و نخوابیده بود ،در صحن حویلی از افسران پرسید که برادرش چه گنااهی دارد و باه کجاا مای بارین اش .یکای
از افسران در جواب میگوید ،که تشویش نکو .جنرال فردا به خانه باز خواهد گشت.
افسران وفادار ب ه سردار محمد داوود خان ساعت دوازده و چهل و پنج دایقه جنرال محمد حنان مینه پال اوماندان امنیه
والیاات کاباال را از خانااه اش بیاارون و بااه خانااه عبدالقدیرنورسااتانی وااااع در منطقااه بیناای نیاازار یااا کارتااه آریانااا منتقاال
نمودند ،جائیکه تعداد دیگری از اوماندانان عالی رتبه ،جنراالن ،افسران وبقیه افاراد کلیادی رمیام ملوکاناه اابالً آورده
شده بودند ویا هم در راه بودند.
بعد از آنکه افسران وفادار باه ساردار محماد داوود خاان جنارال حناان میناه پاال را باا خاود بردناد بارادرش باا چشام -
ایار کارتاه پاروان
دوموتر جیپ عسکری را تا آخر کوچه تعقیب و بعد از آنکه هر دو موتر به سرک عمومی یا سارک ک
داخل شد ،با فکر پریشان به خانه باز گشت .در این هنگام خانم جنرال حنان پرزه خاط جنارال را تسالیم بارادرش کارده
وگفت که جنرال هدایت داد تا پرزه خط یا متن آنرا هرچه زودتر به اطالع دگاروال لطیاف وارد رئایس ارکاان برسااند
برادر جنرال پرزه اات شده را باز و پیام ذیل در آن خواند « رئیس صاحب ،اوضاع خراب است ،صاحب منصابانی
که نمی شناسم با کی ارتباط دارند ،مرا با خود بردند تو بدون فوت وات اجراات الزم و تدابیر پیشگیری را در مرکاز
اوماندانی شهر کابل ،و مراکز اوماندانی امنیتی حوزه ها و بقیه نقاط مهم وکلیدی شهر فوراً روی دست بگیار» .بارادر
جناارال حنااان بااه عجلااه تلفااون را برداشاات ،نمااره تلفااون خانااه لطیااف وارد را دایاال کاارد ،امااا دریافاات کااه تلفااون اص االً
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سروصدا ندارد .فکر که تلفون خانه شان خراب است .بدون معطلی درب کوچاه همساایه را بصادا درآورد واز همساایه
درخواست کمک تلفون کرد اما دریافت که تلفون همسایه نیز کار نمیکند.
امان برادر جنرال که خود آدم تحصیل کرده و با مسؤولیتی بود نمیتوانست هادایت بارادرش در آن شارایط و در آنواات
شب نادیده بگیرد .بنا ً جدا ً تصمیم گرفت تا به هرصورت پیام را به دگاروال لطیاف کاه در عألوالادین داراالماان زنادگی
میکرد ،برساند .از سوی دیگر امان موتروانی یاا درایاوری یااد نداشات تاا از ماوتر دولتای بارادرش کاه در گارا خاناه
درایور موتر هم از محل خیلی ها دور و دسترسی بوی در آنوات شب ناممکن بود ،زیرا
پارک بود استفاده نماید ،خانه
ک
درایور هر روز بعد از ختم وظیفه ،موتر را در گرا خان که جنرال حنان پارک و خود با استفاده از بس های شهری باه
خانه اش رفته و صبح ها ابل از ساعت  ۷به وظیفه باز میگشت  .امان ناچار به بایسکل اش رو آورد اما میدانسات
کااه از کارتااه مااامورین تااا عألوالاادین بااا بایسااکل حااد اااال چهاال وپاانج دایقااه الاای یکساااعت راه اساات .از سااوی دیگاار در
تاریکی شب پیدا کردن خانه دگروال لطیف هم برایش ساده نبود ،زیرا فقط یکبار با بارادرش در یاک محفال خوشای باه
خانه دگروال لطیف وارد رفته بود وبس .امان با پمپ دستی تایر های بایسکل را باد  -از روی احتیاط پماپ را بااخود
گرفته ،پرزه خط را در جیب اش گذاشت و راه داراالمان را در پیش گرفات .راه تقریباا ً درازی را بایاد مای پیماود ،اماا
سرک ها خالی از عابرین و غیره وسایل نقلیه مزاحم بود ،بنا ً امان میتوانست براحتی بایسکل براند ،چارا بایساکل هام
جلو چشمانش را روشن میسااخت و میتوانسات بایساکل را از برخاورد باا اشایای مازاحم و پنچار شادن کنتارول کناد .در
طول راه امان به این فکر بود که برادرش هیچ گناهی ندارد ،چرا مامورین دولت وی را بااز داشات نمودناد ،از ساوی
هم متن پرزه عنوانی دگروال لطیف حرفهاای دیگاری را باه مغاز وی تاداعی کارده و او را باه ایان نتیجاه میرسااند کاه
بازداشت برادرش از سوی مامورین دو لتی هیچ ارتباطی باه ماتن پارزه خاط نادارد .درهماین افکاار باود کاه ناگهاان از
دور دست ها غرش عظیم تانکها به گوش اش رسید .وسؤاالت دیگری را در ذهن وی خلق ساخت.
امان در تاریکی شب با اندکی سرگردانی و تأخیر خان که دگروال لطیف وارد را پیدا و ...
دگروال در را باز -و برا در جنرال حنان پرزه خاط جنارال را باه دگاروال لطیاف داد .دگاروال لطیاف باه عجلاه پارزه
اات شده را باز و بکمک روشنی چرا دستی آنرا به مطالعه گرفت .در ایان واات دگاروال لطیاف از اماان پرساید کاه
چرا موضوع را تلفونی برایش نگفت امان در جواب گفت که تاالش کاردم تاا موضاوع را از طریاق تلفاون باه اطاالع
شما برسانم اما نه تنها تلفون خانه ما ،بلکه تلفون خانه همسایه نیز کار نمیکرد .امان بعاد از تسالیم پارزه خاط ،دوبااره
براهی که آمده بود بر گشت با آنکه دگروال از وی خواست که بقیه وات را تا صبح در خانه وی سپری کند ،اما امان
در جواب گفت که باید به خانه برگردد ،زیرا نبود برادرش و غیبت طوالنی شخص خودش باعال تشاویش بیشاتر بقیاه
افراد خانواده خواهد شد .دگروال بعد از خدا حافظی با برادر جنرال حنان سرراست به طرف تلفون رفت .اماا دریافات
که تلفون کارنمیکند با کار نکردن تلفون خانه واینکه همزمان تلفون خانه جنرال حنان وتلفون خانه همسایه اش نیز کاار
نمیکرد دگروال به خود اخطار داد که گپ روده است  .بناا ً درنار را جاایز ندانساته بسارعت لبااس نظاامی پاولیس را
پوشید ،تفنگچه والتر ساخت جرمنی را باخود گرفت و باوجودیکاه درایاور مؤظاف ماوترش در هماان نزدیکای هاا زناده
گی میکارد ،خاود ماوتر جیاپ را باه حرکات در آورده و از راه بیراهاه باه سارعت بساوی حاوزه امنیتای ششام راناد .در
حوزه ششم باز هم تلفون را برداشت تا مگر از آنجا به دیگر حوزه ها و اوماندانی های مربوط و مهم دسااتیر الزم را
صادر کند .اما دریافت که تلفون حوزه ششم نیز کار نمیکند .دگروال لطیف کاامالً متایقن شاد کاه بادون شاک اوضااع
خت ودستهای خالف جهت در حال فعالیت اند .بنا ً دگروال پرسونل حوزه ششم را به حالت احضارات در آورده ،پهره
داری های اضافی واحتیاطی تشکیل ،همه پهره داری ها را با سالح و مهمات اضافی -دبال سااخته ،دساتورات الزم باه
آمر نوکریوالی داده و خود راهی حوزه سوم امنیتای شاد .دگاروال پرساونل حاوزه ساوم را نیاز باه مانناد حاوزه ششام باه
حالت احضارات درآورده ،به تمام پرسونل سالح توزیع پهره داری ها را دبل و درحالیکه صابح کااذب هاوا را انادکی
روشن ساخته بود ،خواست به سوی شهر و راهی اوماندانی امنیه والیت کابل شود .اما واتی به چهار راهی دهمزنر
رسید .مالحظه کرد که یک تانک از جهت پل آرتن به طرف غرب یا دهمزنګ روان است .دگروال راه اش به طرف
زندان دهمزنر عوض وراهای زنادان ماذکور شاد در زنادان دهمزنار نیاز اجاروات الزم و فاوق العاالده را باه اجارا
گذاشته و در حالیکه صبح دمیده بود دگروال خواست که راهی اوماندانی امنیاه شاهرکابل شاده و از آنجاا باه کماک بقیاه
افسران دستورات الزم را مرعی االجرا بدارد .اما واتی از سوی زندان به چهار راهی دهمزنر در حال نزدیک شدن
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بود پرسونل داخل یک تانک ،شاید همان تانکی که اابالً آنارا در حالات آمادن بساوی چهاار راهای دیاده باود ،باه ماوتر
حامل دگروال لطیف امر دریش داد .دگروال فکر کرد ،که تاناک نیاز باه مانناد او بخااطر تحکایم امنیات باه محال گسایل
شده است .بنا ً سر -اش را از کلکین موتر بیرون کشیده ،خودش را به طرف مقابل معرفی و از آنها خواست کاه راه را
بارای وی باااز کنناد تااا بوظیفاه اش برسااد  .اماا سرنشااینان تاناک بااوی دساتور دادنااد تاا بااا دساتان باااال از ماوتر پااائین در
صورت داشتن سالح  -سالح اش در موتر گذاشته و خود با دستان باال باه طارف باا وحاش مارش و داخال باا وحاش
شااود « بااا وحااش باارای نگهااداری مؤااات صاااحب منصاابانی در نظاار گرفتااه شااده بااود کااه در چهااار راهاای دهمزناار
بازداشت میشدند» ..اما دگروال با عصبانیت به سوی افسر یاا ساربازی کاه نیماه بادن اش از تاناک بااال و باوی دساتور
تسلیمی داده بود با تفنگچه فیر کرد .مرمی به جاان تانکیسات اصاابت نکارد اماا سرنشاینان تاناک باا کلشاینکوف باه فیار
متقابل پرداختند که در نتیجه دگروال لطیف شدیداً زخمی شد .مرمی ها چندین اسمت بدن دگروال لطیاف را شاکافته و
درحالیکه شدیدا ً خونریزی داشت اندک زماانی بعاد توساط امباوالنس بخاش صادری ابان سانیا روغتاون کاه توساط کودتاا
چیان به محل خواسته شاده باود ،باه سارویس صادری شافاخانه ماذکور منتقال شاد .داکتار محماد اکبار ساها رئایس بخاش
صدری شفاخانه ابن سینای بلخی ویرا تحت تداوی وعملیات گرفت .داکتر ساها اتفاااا ً همصانفی و رفیاق دگاروال لطیاف
در لیسه نجات یا امانی بود که طور تصاادفی باه خااطر تاداوی یکای از دوساتان اش کاه مباتال باه حملاه البای شاده باود،
ساعت داوزده شب ابل به شفاخانه آمده و تا صبح در همانجاا باود ،زیارا داکتار ساها رئایس بخاش صادری شافاخانه ابان
سینا بنا به مقررات ،نوکریوالی شب اجرا نمیکرد .داکتر سها با آنکه نجاات مریضاان را از وظاایف ایماانی و -وجادانی
خود میدانست ،مگر برای نجات رفیق و همصنفی اش تالش بیشاتری را بکاار بارد .دگاروال خاون زیاادی ضاایع کارده
بود و شدیدا ًضرورت به خون داشت ،با انکه در همان لحظات اول مقداری خون به بدن دگاروال تاذریق شاده باود اماا
بدن وی به خون بیشتری ضرورت داشات .فامیال دگاروال عباد اللطیاف وارد بازودی از موضاوع آگااه وسااعت هشات
صبح ناصر احمد وارد برادر ،فیض احمد وارد برادر زاده و همیشه گل پسر خاله وی خود را به شفاخانه رسانیده و با
دادن خون درحصه نجات جان دگروال ویرا تا پای جان کمک و یاری نمودند.
درست ساعت هفت و بیست دایقه صبح  ۲۶سرطان مردم کابل و بقیه ماردم افغانساتان از طریاق رادیاو افغانساتان و باا
بیانیه سردار محمد داوود خان از تحولی که در کشور صورت گرفته بود آگاه و دانستند رمیم شاهی جایش را باه رمیام
جمهوری عوض و سردار محمد داوود خان در روس ادرت ارار گرفته است.
بین ساعت  ۱۰الی  ۱۱ابل از ظهر تانک تورن حبیب هللا زرمتی در حالیکاه از جهات زیاارت شااه دوشامیره (ع) باه
طاارف پاال آرتاان و دهمزناار روان بااود ،درساات در مقاباال تعمیاار ساره میاشاات دریااک حادرااه ترافیکاای بااه دریااای کاباال
سقوط ،در نتیجه حبیب هللا زرمتی شهید و تعدادی دیگر از سرنشینان تانک نیاز شاهید یاا زخمای شادند شاهدو و زخمیاان
حادره مربوط به تانک حبیب هللا زرمتی به شفاخانه ابن سینای بلخی بنا به نزدیکی به محل حادره ،منتقل گردیدند.
بعد ازظهر یا پیشین روز  ۲۶سرطان در حالیکه اااارب زخمای هاای حادراه شاب ابال و صابح هماان روز در صاحن
بخش صدری شفاخانه ابن سینای بلخای منتظار سااعت چهاار عصار بودناد ،تاا مطاابق باه اصاول شافاخانه هاای آنواات
ااارب مریض شانرا عیادت نمایند ،در جمعیت چند نفری به ارتباط رویاداد اخیار کشاور صاحبت نماوده و بیشاترینه را
عقیده برآن بود که باحضور داوود خان در صحنه سیاسی کشور بدون شک اوضاع نابسامان ااتصادی و سیاسی کشور
سرو سامان گرفته و به هرج و مرج لجاام گسایخته دولتای و تعلیمای و باه خاود ساری هاای بعضای از زورمنادان نظیار
سردار ولی ،پارلمانی ها و غیره فرصت طلبان نقطه پایان گذاشته خواهد شد .،این بحل ها میان ااارب مریضان اداماه
ب مریضااان بسااوی اتاااق هااای بسااتر مریضااان روان بودنااد باادون
داشاات کااه درساات ساااعت چهااار -و در حالیکااه ااااار ک
هرگونه اطالع ابلی و در کمال نا باوری موتر والگاا برنار سایاه درسات مقابال در ورودی شافاخانه صادری ابان ساینا
متواف و داوود خان در حالیه پیاراهن وتنباان بارتن ،چاپن بار شاانه و کااله ااره الای در سرداشات ،از ماوتر پاائین و باا
رهنمایی دو نفر همراه وارد بخش صدری شفاخانه شد .رئیس شفاخانه داکتر اکبر سها باه عجلاه از اتااق اش بیارون و
از داوود خااان اسااتقبال کاارد .داوود خااان ساارا حبیااب هللا زرمتاای را گرفاات ،داکتاار سااها درجااواب گفاات ،کااه متأساافانه
زرمتی صاحب فوت کرده است .داوود خان در جواب گفت میدانم ،میخواهم کاه جساد اش را ببیانم داکتار باه اتااای کاه
جسد زرمتی ارار داشت ،داوودخان را رهنمایی نمود .تعداد محادودی از پاایوازان مریضاان نیاز داوود خاان را تعقیاب
نمودند ابتدا با وی وارد اتاق میت حبیب هللا زرمتی و بعدا ً وارد اتاق مریضان شدند زیرا کادام گاروه امنیتای و یاا کادام
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پس شو و پیش شو در کار نبود که مانع همراهی پایوازان با داوودخان شوند .داوودخاان بعاد از مشااهده و وداع باه باا
جسد زرمتی از داکتر سها خو است که ویرا باه اتااق بقیاه زخمای هاا رهنماایی کناد .داوود خاان بقیاه زخمای هاای حادراه
تانک زرمتی را نیز عیادت نموده و دراخیر از داکتر سها پرسید که که کسی دیگاه نماناده کاه ویارا ندیاده باشام .داکتار
سها – گفت که دگروال صاحب وارد هم امروز صابح زخمای شاده اسات .یکای ازهمراهاان داوود خاان پیشاپزکی کارده
وگفت صاحب  -زخمی دگروال عبد اللطیف رئیس ارکان اوماندانی امنیه والیت کابل است که در مخالفت باا تحاول،
دیشب از سوی رفقای ما زخمای شاد .داوود خاان گفات ،بلای – راپاورش را دارم ،هموکاه در چهاارراهی دهمزنار در
برخورد با رفقای ما زخمی شد .طرف میگوید – آن صاحب  .داوود خان میگوید  -پروا نداره باید او را هم ببینیم.
واتی داوود خان باالی بستر دگروال لطیف میآید ،دگروال در حالیکه از مرگ حتمی نجات یافته و بهوش آمده بود ،اماا
نمیتوانست حرف بزند .داوودخان خطاب به وی گفت {{ :تنها افسر بیدار رمیم تو بودی}} .بعداً از داکتر سها وضعیت
صحی وحال دگروال را پرسید .داکتر وضعیت صحی دگروال لطیف را تشریح واضافه کرد که خطر انشاهللا رفع شاده
است .امید است که وارد صاحب بزودی صحت یاب شوند .در این هنگام داوود خاان رو باه ساوی یکای از همراهاانش
کرده و گفت که تمام مصارف تداوی دگروال لطیف باید از بودجه دولت صورت گیرد ،زیارا موصاوف در راه اجارای
وظیفه زخمی شده است.
میگویند داوود خان با وجودیکه از انتقال ادرت از رمیم شاهی باه رمیام جمهاوری بادون هرگوناه خاونریزی خوشاحال
بنظر میرسید .ولی در عین زمان موصوف بگونه یی از عدم تحرک و بیخبری اردوی شاهی در جریان کودتا ناراحت
بود که نمیتوانست آنرا پنهاان کناد .روی هماین اصال چناد روز بعاد از کودتاا هنگامیکاه باا تعادادی از صااحب منصابان
وزارت دفاع در تاالر آنوزارت مالاات داشت از عدم تحرک و بیخبری آنها در جریاان کودتاا شادیداً اظهاار نارضاایتی
نمود .شاید روی همین اصل بوده باشد ،که موصوف دگروال لطیف را عیاادت و -ویارا تنهاا افسار بیادار نامیاد اضاافتا ً
از اینکه دگروال مذکور حین اجرای وظیفه زخمی شده بود ،دستور داد تا مصارف تداوی وی از بودجه دولت صورت
گیرد.
دگروال عبداللطیف وارد بعد از صحت یاب شادن ،بادون شاک باه امار رئایس دولات باه حیال اومانادان پاولیس والیات
هلمند مقرر شد بعد ها بخاطر تداوی عازم آلمان و در همانجا وفات یافت .روح اش شاد.
تحساین
این بود خاطره ناصر احمد وارد بارادر دگاروال عباد اللطیاف وارد از جریاان کودتاای  ۲۶سارطان  - ۱۳۵۲و
ک
داوود خان از کسی که وظیفه اش را صاداانه اجرا کرده بود ولو که شخص مذکور در مقابل او ارار داشت.
امااا عماال وعکااس العماال کودتاچیااان  ۷رااوری در براباار ماادافعین دولاات و آنهائیکااه کااه فقااط وظیفااه شااانرا در جریااان
کودتای مذکور اجرا کرده بودند  -چه بود؟
کودتا چیان بعد از پیروزی کودتای سیاه رور تماام آنهاایی را کاه فقاط وظیفاه شاانرا اجارا کارده بودناد ،بادون هار گوناه
تأمل ،تفکر و محکمه سر به نیست کردند .سلسله اعدام ها و سار باه نیسات کاردن هاای صااحب منصابان نخباه اردوی
افغانستان تحت هر عنوانی که بود تاجایی وحشیانه و دهشت آور بود که حتای تعاداد از ماورخین و الام بدساتان وابساته
به حدخا نیز در آرار شان به این جنایات بوضوح اشاراتی دارند.
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