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 !ندیرا در جام جم بب ندهیتوانست آ یکاش داوود خان م یا
 

عقب و کشور فقیر کودتای بیست وشش سرطان، از قرار معلوم، به دلیل آن به راه انداخته شد، که ظاهر خان به فکر مردم

د. یگردمی قتصاد کشور و زندگی مردم باز ا گرفته می شد، تا راه برای کار، بهبودنبود. باید قدرت از دست او  مانده

به صنعت و زراعت  د،می ش ساختهو بند های برق و سائر زیر ساخت ها راه و سرک و مکتب و کلینیک و شفاخانه 

، زمینه اشتغال مردم مهیا می گردید، کشور از نظر تولید به خود و معارف و صحت توجه الزم صورت می گرفت

 ـ فرهنگی در ساحات گونه گون اجتماعی ـ سیاسیمردم  ها و میزان حقوق و مشارکت یکفائی می رسید، سطح آگاه

، پیشی گرفته نمی توانست خویش همسایگان دور و نزدیک، اگر از انستان در جاده رقابتافغ باالخره، و باال برده می شد

  اند.ی محداقل از کسی پس نم

که  ن است؛ اما آیا همیشه و در همه موارد تقدیر چنین بوده استقابل تحسین بود و قابل تحسی در نفس خود چنین نیتی

 ند؟پیش بینی می نمای آرزو و انسان هاکه  همان خواهد بود هافرجام کار

مانند جام جم، که  رضه می کرد؛را بر او ع "دارا"، آئینه سکندر بود که به قول حافظ احوال ملک ی دوردر گذشته ها

 پرهیز ،و منغص باز نموده می شد ر و مکدرو از آنچه ناگوا ،ن را می دیدال خیر و شر آهمه جهان و احودر آن  جمشید

ها دست به استخاره عاقبت کار ، برای پیش بینیی. زمانی هم کسانی، مانند پیر پیران جناب صبغت هللا خان مجددردک می

کار ، از پرداختن به آن و نامطلوبمساعد و اگر نا وب می بود، به آن کار اقدام می کردندمی زدند و اگر استخاره مطل

 دند.یا خواسته امتناع یا حذر می نمو

 یمسلمان متدین و و از قضاء، با آنکه مرد داوود خان، از بخت بد مردم، نه صاحب آئینه سکندر بود و نه مالک جام جم

او پاک و پاکیزه از اباطیل و  دین باور نداشت. هم کار های از این قبیل تفال و سحر و جادو و بود، به استخاره و

ــ با دیدن  از این یا از آن راه به همین دلیل نتوانست عاقبت کار خویش را موهومات بود، همان گونه که باید می بود!

رد، را به سوی قربانگاه خواهد ب شنه تنها خود کودتا ، کهببیند و ملتفت شود جام جم یا استفاده از استخاره و تفال ــدر

وی را نیز به زیر ساطور ان کم و بیش بیست نفر از اعضای فامیل و خویشان و نزدیکملت، از جمله  داً یک ششمحدوکه 

و فعاالن  و به دنبال آن رهبران ؛خلقی ـ پرچمی خواهد انداخت و تشنه به خون فرومایه قصابان بد تشخیِص بدعملِ 

محقق خلیلی و گلبدین و سیاف و ربانی و  صبغت هللا و اننداحزاب اسالمی، مگمراه و جنایت پیشه  فاسد، سیاسی ـ نظامی

و  غالمی و پیرم قلانور و دنگر و بصیر و غوث و فرید و رووف و نور و قانونی و اسمعیل و قسیم و و محسنی و 

و به دنبال آن ها مال عمر و  ،ی موجودجناح های به اصطالح جهادی ها در دولت و شورا و سنا قدیر و شیرزوی و

به میدان جنگ، خشونت، تفرقه و بدبختی، چور کشور را  که ،مردم حاکم خواهد ساخت مقدراتو... را بر   ربانیمال

و هند و چین و روس و امریکا و عرب  د ساخت. و ایران و پاکستاننتبدیل خواهمطلق العنانی  و و چپاول و زورگوئی

روس ها  لشکر کشی شالوده د کرد وند خونین افغانستان خواهوارد میدان نبر ،با همه توانائی های شان ،را و ترک و...

د ساخت و زمینه نا به کشور خویش آماده خواهر جهان های نظامی حدوداً چهل و پنج کشورو به تعقیب آن یورش نیرو

د نخواه و متحدین آن هی هم از سوی امریکاگاهی از سوی شوروی و گاهی از سوی پاکستان و گا ،ساز اشغال کشور

 شد. 
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انسان خالی ذهن  و آئینه سکندر یا استخاره پیر پیران، حضرت صبغت هللا خان مجددی، در صورتی که بدون جام جم

پیش بینی  به درستی های خویش را با استفاده از عقل و درایت و یا نتواند عاقبت کار یا کار ها را سرسری بگیرد شود

جان  ــ در این گیر و دار چهل و پنج سالهو ــ بعد از کودتائی لیون افغان کمابیش دو میکه  ،نمی شد پیش بینی کرد کند،

بی خانمان  و میلیون ها انسان دیگر میلیون دیگر ملول و معیوبد داد و چهار تا پنج ناز دست خواه را های شرین شان

 جای خواهد گرفت در کشور ای القاعده د؛خواهد گردیو در خون غرق خواهند شد و افغانستان به ویرانه ای بدل  آواره و

ایران و ازبکستان  از کشمیر و پاکستان تا دیگری و ویرانگر و جنایت پیشه بی علم و بی معرفت و داعش و گروه های

نه مردم تاریخ و  نه که خواهند آفرید د کرد و بحرانینجا النه خواهدر این و تاجکستان و مصر و فلپین و سودان و...

و  حق حکومت و خود ارادیتو  اختیارزمانی خواهد رسید که  باالخره، و ؛نده اداشت دیده و به یاد آن را مثل و مانند

 و تا کجا! معلوم نیست تا چه وقتگرفته خواهد شد؛  از افغان ها آزاد بودن و آزاد زیستن

دست آورده یل خود به برای داوود خان اصالً قابل پیش بینی نبود، که روزی خواهد رسید که آنچه را با مساعی بی بد

حصار خانه ها زندانی  را در کفنی بنام برقه و حجاب خواهند پیچید و درباد خواهد داد: زنان  بود، چگونه طالب به

د آویخت و سینما ها را به گدام نتلویزیون را به دار خواه حق تحصیل و کار را از دختران خواهند گرفت، ،خواهند کرد

ند مکاتب و پوهنتون ها را مسدود خواه قی را خفه خواهند ساخت ویصدای رادیو و موس رد ود کنتبدیل خواه حههای اسل

ــ از جمله  ند پرداخت و مجازات عهد عتیقدشمنی خواهبه عداوت و فرهنگ و هنر و سائر جلوه های تمدن  کرد و با

ه حمایت خواهند داد فی گری را رواجسل انفجار و انتحار و تروریسم و و د نمودنبر قرار خواه در کشور راسنگسار ــ 

عصر علوم عصب شناختی و  تحقیق و تجربه،مشاهده و و تکنولوژی و و نانو روبات ها  روبات ها  در عصر و کرد

عصر  عصر هاوکینگ ها که با محاسبات دقیق و فورمول های ریاضی ـ علمی دست به پیش بینی ها می زنند، تله پاتی،

 ،دیگر علمی حیرت انگیز چلنج هایو  و زیراتم ها ساختار های درونی کوارک ها در و کاوش فزیک ذرات و فضاء

 ...د پروراند ونرا به سر خواهو استخاره شتر  سفر با و عصرسودای بازگشت به قرون وسطا 

 و افالس ــعقب ماندگی ها و تحسر  م، با همه نیازمندی هائی که داشتیم، با همهاز اینجا به گذشته ها نگاه می کنوقتی 

من  ــ و خون هائی که ریخته شد و همه ویرانی ها همه اندوه و محنت و تأسف ه مقایسه با این همه تألم و سوز، باب

 ً  یدر زمان کودتا آنچه را و ، یا جام جمی در اختیار می داشتآئینه سکندر وود خاناد که کاش آرزو می کنم شخصا

نمی زد و سبب این  دست به کودتا هرگز و جام می دید آئینه یا د، در آننبیست و شش سرطان نمی توانست پیش بینی ک

 نمی شد؛ اما چه باید کرد، که گفته اند:در کشور و خونین  ی غم انگیزها بحران همه

 عشق آمد و رسـم عقل  برداشت

 شوق آمد و بیخ صبر برکند
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