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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                                                  ۳۱/۷/۲۰۱۸      کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               

  درکل داودخان، بارۀ جمهوریتسخنان داکترخالدی در

 !است خالف واقعیتوزانه رو کین ،مندانهعقده 

تغییرنظام شاهی به بیهودگی اثبات برای سرطان   ۲۶ه اخیر او درباره کودتای مقالخالدی در تالش 
سیاسی واقتصادی واجتماعی برای مردم  هایدست آوردانکار از برهبری داودخان ونظام جمهوری 

 ومیخواهد استه خالف واقعیتعقده مندانه وبوحانه،ذمیک تالش ، جمهوریتدر پنج سال افغانستان 
 ثور را برائت دهد. 8گران چپاولثور و 7بدینوسیله داودخان را تخریب و کودتاچیان 

»  خالدی در بند سوم از مقاله خودمینویسد: گانه خالدی نظر می اندازیم: ۱۹دالیل به یک نمونه از از 
سرطان نه تنها هیچ تحول مثبت در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و کشوربوجود  ۲۶تحول 

مردم افغانستان را از تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی  نه آورد بلکه برعکس  
 (۱۳۵۲سرطان ۲۶)مقاله خالدی درمورد عواقب کوتای «محروم ساخت.

 یوچشم پوشی از حقایق ملموس های عینی جامعه دور از واقعیت ادعای یکادعای داکترخالدی این      

دست آوردهای از این بیشرمانه خالدی  ایم.بوده  آنشاهد کابل  گاناست  که من  وصدها هزار باشند

منزله پامیردر آغاز جاده میوند ۱۴اعمار ساختمان داودخان در دورۀ جمهوریت چشم پوشی میکند:

 تلویزیون تکمیل پروژه ب کابل، لقدرپل باغ عمومی منزله وزارت مخابرات در ۱۸اعمار ساختمان و

آسمائی  کوهتا فرق ونصب دستگاه پخش آن در کوه آسمائی وکشیدن جاده پرخم وپیچ  ملی افغانستان

از کمک  ۳۰۲صدها بس جدید وتقویت ملی بس با فعال شدنبس های برقی در شهرکابل، ،بکار افتادن

 آقای خالدی را درادعای که میتواند  ندمثالهای اکمترین  ،ایران وهندوستان در شهرکابلبالعوض های 

 ثابت کند.  ،دروغ اجتماعی وفرهنگی داودخاندست آوردهای هیچ شمردن باره 

تحول بزرگ سیاسی بشمار یک  شخود، شاهی کهنه اعالم رژیم جمهوری بجای  رژیم افزون برآن 

قدرت به اشخاص وافراد شایسته  از داودخان د که بعدنمورا در مردم افغانستان ایجاد امید این  و یدآمی 

 د.میسرمیگردوکارفهم کشور برمینای انتخابات 

چند عهد جمهوری داودخان، درمصاحبه ای که درآقای فروغ، معین و سرپرست وزارت پالن 

از ویدیو بروی کاغذ آن مصاحبه راخانم نصیبه اکرم حیدری  و )انجام داده "ځالبا تلوزیون "سال قبل 

 میگوید:  (،ثبت نموده

 ]داودخان[ساله او 7که پالن  [1355تا  1352]از ساله و دوره سلطنت  7در همین دوره انتقال در بین پالن  »

ًد ازیاد شد. ماز 1355سالمیلیارد افغانی، در  13.9به  1351میلیارد افغانی در سال  6.1می رسید، عواید دولت از 

 124میلیارد افغانی بلند رفت. صادرات از  2.8میلیون افغانی به  462بودیجه عادی به مقصد تمویل اقتصادی  از 

میلیون دالر در سال  55.7میلیون دالرافزایش یافت. ذخایر  اسعاری مملکت از  310به  1351میلیون دالر در سال 

ذخایر اسعاری  1976رسید. و باالخره در پایان  1355هار سال آینده یا در سال میلیون دالر در چ 215به  1351

میلیون دالر باال رفت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، در تولید برق، شکر، نساجی، زغال،  315به 

 50دالر به کمتر از  1ابر افغانی در بر 80سمنت و سایر مواد افزایش قابل مالحظه رویداد.  نرخ تبادله اسعاری از 
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 1355میلیارد افغانی در 8.4به  1351میلیارد افغانی در  4.9دالر ترقی کرد. مصارف انکشافی از  1افغانی در برابر 

زیاد شد. در تطبیق پروژه ها سرعت به خرج داده شد. کار بعضی از پروژه های مهم از قبیل برق کجکی، شهراه 

یون موفقانه تاسیس شد، بس های برقی که یک پدیده نو بود که تطبیق شد. بهبود شرایط گردیز تکمیل شد، تلویز -کابل

وضع را برای طرح پالن های هفتم بسیار مساعد ساخت. اهداف پالن  77و  1976تا  1973اقتصادی در دوره انتقال 

منعکس شده بود  که به  هفت ساله متکی به اهدافی بود که در بیانیه خطاب به مردم سردار شهید محمد داود خان

  «الفاظی که من بگویم؛ رشد اقتصادی و کاهش فقر بود.

رشد  ،یمل دیعوا رشد»:شده بود ینیب شیپ نیچن یپالن هفت ساله نظام جمهور نیدرنخست یمل دیرشد عوا
 صدیف 1.6به اندازه  یو رشد مصارف عاد صدیف 497 یگذار هیرشد مصارف سرما صد،یف 144.6 یداخل دیعوا
. ارزش صادرات رددګ یم یمصارف انکشاف لیجهت تمو هیسرما شتریب لیامر منتج به تشک نیشده است که ا نیتخم

 .شده است ینیب شیپ صدیف 55 ودو ارزش واردات در حد اد،یازد صدیف 73.8به اندازه 

 83.20که رشد  ابدی یم شیافزا یافغان اردیلیم 10.20به  اردیلیم 5.56از  یصنعت داتیخالص تول ارزش
 شیافزا صدیف 37 ای یافغان اردیلیم 73.9به  یافغان اردیلیم 53.8از  یزراعت داتیکند.ارزش تول یرا احتوا م صدیف

ساعت بلند  لوواتیک ون،یلیم 1600به  عتسا ټلووایک ونیلیم 700برق از  یانرژ یمجموع دی. تولافتیخواهد 
 صدیف 128.6.یعنیخواهد رفت، 

 یاریتحت آب دا  یکه جد ریبا یها نیو زم ن،یزم بیجر 1675000ساحه  یفاقد آب کاف یها نیزم یاریآب وضع
 .خواهد بود نیزم بیهزار جر 310عبارت از  ند،یایم

خواهد  شیافزا صدیف 19.6 ای لومتریک 11006به  لومتریک 9200موتر رو، از  یسرک ها یمجموع طول
آن  لومتریک 1186خط اهن  لومتری(ک1810هزار هشتصد و ده ) کی یپالن هفت ساله ِمنجمله طول مجموع ی.طافتی

 .خواهد شد رفتهګتحت ساختمان 

از  فونیلیو تعداد ت صدیف 73.1 یعنی لومتریک 4700متر به  لویک 2700از  تمییچنل س یها نیل یعموم طول
کانال  300 تیبه ظرف ویکروویما ستمیو س صد،یف 90.5 یعنی ابد،ی یم شیافزا هیهزار پا 40به  هیهزار پا 21

 .دیخواهد گرد لیتکم یونیزیو تلو یفونیلیمخابره ت

باب  84باب به  29از  یباب وئ تعداد مکاتب مسلک 2355باب به  1345از  یاساس یمکاتب ابتدا تعداد
سن شمول به مکتب از  یدارا ردانګجذب شا یصدیافزون خواهد شد. ف صدیف 128به  صدیف 75از  بیباالترت یعنی،

سه صد  ونیلیم کیهزار به  710از  ییدوره ابتدا ردانګبلند خواهد رفت و تعداد شا صدیف 70از  شیبه ب صدیف 44
 .دیپالن خواهد رس ریدر اخ صد،یف 64.6به  ایهزار نفر 

 ریو در اخ دیردګافزون خواهد  صدیف 58 یعنیبستر  5200به  3600از  یملک یبستر در شفاخانه ها تعداد
 .به عمل خواهد امد شی% افزا 89پالن به تعداد داکتر 

 2.4از  یخالص مل ریغ دیاوسط رشد ساالنه عا یو اجتماع یهمه تحوالت در ساحات اقتصاد نیا جهینت در
 صدییف 4به  صدیف 0.01ساله از  ۷نفر در پالن  یف دیساالنه عا یارتقاع ، و همچنان رشد وسط صدیف 6.3به  صدیف

و  یاجتماع ،یاقتصاد یها تیو توسعه فعال یانکشاف یها رامګپرو قیتطب با.بلند برده خواهد شد ذشتهګنسبت به سال 
استخدام فراهم خواهد  نهیماهر زم رګ، متوسط و کار یعال هیهزار نفر به سو 208 یدر پالن هفت ساله برا یادار
 (نیدر پورتال افغان جرمن آنال یدریاکرم ح بهیمقاالت محترمه نص فی)رجوع شود به آرش «.شد

تنها و تنها  یانکشاف اقتصاد نیاهداف فوق و تام قیدانست که تطب دیبا :»آقای فروغ می افزاید 

در راه  یاستوار یهمزمان قدم ها کندیم جابینبوده، ا یو منابع مال یذارګ هیوابسته به حجم سرما

 .برداشته شود یفن یکدر ها هیو ترب ی، طرح اساسات قانون یاداره سالم اقتصاد کی جادیا

المدت  لیطو یدولت به طرح پالن ها ابد،یبصورت منسجم ادامه  یذارګپالن  هیانکه عمل یبرا

تمام  بیپالن را در ترت قیو تطب یذارگپالن  یمهم اقدام خواهد نمود و واحد ها یسکتورها یدر بعض
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کشور با  یتا اصول ادار کندیم جابیا دیبدون ترد یخواهد نمود.انکشاف سالم اقتصاد هیسطوح تقو

 صیخواهد نمود بعد ازتشخ یسع ی. در پالن هفت ساله دولت جمهوررددګ ګها هماهن یمند ازین

 یادار فورمیر قیتطب یالزمه برا التیرا مرحله به مرحله اصالح و تشک یادار یپرابلم ها، روش ها

 یو نوسانات اقتصاد رددګوارد  یراتییها تغ ینیب شیاز پ یسال ممکن در بعض هفتمدت  یط.دکن جادیا

ً  یالملل نیب  یو اجتماع یاز تحوالت اقتصاد یاهداف پالن را متآثر سازد. بنابران تحوالت ناش مخصوصا

در  یدریاکرم ح بهیمقاالت محترمه نص فیآرشمنبع قبل الذکردر )«گردد.  تیساالنه رعا یدر چوکات پالن ها

 (نیپورتال افغان جرمن آنال

ارقام و احصائیه های فوق ازسوی یک مقام بلندپایه ویک شخص مسلکی درپالنگذاری ارائه 

چهل سال بعد ازحیات داودخان -سی  شده که بسیارمهم و قابل باور است، زیرا وی این ارقام را

برای هموطنان خود ارائه میکند که دیگر چشم ،ازهزاران کیلومتر دورتر از میهن از سرزمین امریکا 

 گرفتن پاداش ومقامی را از کسی  ندارد.

میلیارد افغانی بود که به مقایسه هر  174ساله[ 7حجم سرمایه گذاری پالن]»بقول آقای فروغ، 

خط  برابر یا زیادتر بود.  در این پالن یک پروژه 3چهار پالنیکه در افغانستان تطبیق شده بود، تقریباً 

میلیارد  40آهن که اهمیت استراتیژیک داشت، و این باالتر از طرز تفکر پالن گذارها بود، خط آهن  

افغانی پیش بینی شده بود، در پالن هفت ساله که با طرح کردن از این مبلغ بسیار کمی باقی ماند. به 

ادی بین افغانستان، این ترتیب خط آهن بسیار ضرور بود برای کواپریشن و براي همكاري هاي اقتص

ایران و حتی پاکستان و این همکاری ها میتوانست سبب استقرار اوضاع در هر سه مملکت شود.  

میرسید  به دو میلیارد پنج صد وسی و سه میلیون دالرقروض و امدادی که برای پالن هفت ساله داده شد 

و اکثراً منابع آن تثبیت بود. اتحاد شوروی، امریکا تا یک حدی، عربستان سعودی، ایران، اینها همه 

مبالغ هنگفتی  بر پالن هفت ساله دادند. و این  خود مشروعیت رژیم محمد داود خان را به اثبات 

اق تا کویت، ابوظبی، دیگر میرساند که در سطح بین المللی اینقدر شناخته شده بود که هر مملکت از عر

 مملکت های عربی و اتحاد شوروی، امریکا، جاپان و چین و همه کس در این سهمگیری کردند. 

با تطبیق این پالن تحول اساسی در زنده گی ایجاد میگردید و البته اگر پالن تطبیق میشد، رشد  

 5,000نفر در شروع پالن تخمین شده بود، اگر عاید فی  6.3اقتصادی در پالن به صورت اوسط %

 19سال تا  18ذکر شود، عاید  فی نفر میتوانست در طول مدت  2.3بوده باشد، و رشد نفوس هم %

« سال از دو برابر زیادتر شود. و به این ترتیب امکان داشت که از فقر تا یک حدی کاسته شود....

 لینک ذیل یوتیوب رجوع شود: )برگرفته از مقالۀ خانم نصیبه اکرم حیدری(برای اطالع بیشتر به

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be 

قای انجنیرداوری در موردکارکردهای داودخان درزمان جمهوریتش، مقالتی سودمندی نوشته است آو
 آن آمده است:که در 

مجموعه عظیمی از تاسیسات زیر بنائی اعم از بند وانهار، استخراج ن هفت ساله رژیم جمهوریت که الننخستین پ » 

مطابق  1362خورشیدی آغاز ودرسال  1355معادن، وتاسیس فابریکات ذوب فلزات وو سایل صنعتی بود در سال 
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سال قبل  35وقوع کودتای ثورمردم افغانستان در همان وقت یعنی پالن باید به پایه اکمال میرسید، که درصورت عدم 

 دربسیاری از موارد اقتصادی به خودکفایی رسیده بودند.

مردم بهتر و  یاقتصاد تیتا روز وضع روز دأوود خان یزنده و واقع گرا بخاطر دارند که در دوران جمهور ینسل ها

کار  جهینت تیجمهور یسالها نیدر آخر یافغان 50.33به  یشاه میدر رژ یافغان 60سقوط نرخ دالر از  شد،یبهتر م

پنج سال  انیدر جر نکهیصه اخال ؛یکار تصادف کدام جهیاش بوده است نه نت یو رهبر تیجمهور میرژ  یزحمت  کشو

ت چشمگیری در راه بهبود وضع امرتطبیق قانون وتحوال در یمحسوس یها شرفتیدأوود خان تحرکات و پ تیجمهور
مردم افغانستان یکی  اقتصادی، صحی، تعلیمی، فرهنگی وغیره وغیره مردم رونما شد، که در صورت ادامه شاید حاال

، پورتال افغان فصل های ناتمام دأوود خان قابل انکار نیست )مقاله.«.از مرفه ترین کشور جهان را در اختیار میداشتند

 جرمن آنالین(

  :مورد اعمار بند سلما از زبان اقای فروغ حکایت میکندآقای انجنیر عبدهللا نوابی در 

کآر  مگفت شیبرا ،د سلما پرسان کردنبکارداودخان مرا خواست ودرباره  :دیگویفروغ سرپرست وزارت پالن م یآقا»

پرسید  داودخان. ستینمیسرامکانات آن  میکه دار یبودجه دولت وکمک هابا دارد که ضرورت مصرف  اریپروژه بس

شما را جمهور سییآمد که ر لفونیهفته بعد از دفتر داودخان ت دو. دالر ونیلیم ۵۵در حدود  م::گفت ؟مصرف داردچقدر 

دالر را بپردازد  ونیلیم ۵۵حاضر شده است تا آن  یعربستان سعود :داودخان گفت کاردارد.وقتی نزد داودخان رسیدم،

و  یهند ینمتخصص زیرنظراسحق آنجا رفته و قرارداد آن امضا شده وکارش  دیفر ریوبرق انجن بوزارت آ نیو مع

 . ...برده خواهد شد شیبه پ یافغان رانیانجن

اعمار کشور  یها دالرراسخاوتمندانه برا اردیلیم،جهان  یداودخان بود که کشور ها تیشخص که این  دشمتذکر  دیبا

داکتر  ،پسر داودخان  ،احمد خان خرم  یعل،فرِوغ  یآقا یدانشمند مانند یاشخاص ،در بخش پالن  یکار میو ت نددادیم

تواب  ریانجن ،اسحق  دیفر ریانحن ، یجمعه محمد محمد رینانج ، نیمتخصص یریو در بخش انجن گرانیود دیرش دیفر

شب وروز کار  گرانیو د اریداکتر بشر،عبداله برشنا  ریانجن ،وزارت فواعد عامه  نیمع نیغوث الد ریانجن ی،آصف

 (2018نظریات پورتال افغان جرمن، حوالی ) « .کردندیم

تمام امکانات را در نیمروز نیز روی دست گرفت و  اعمار بند کمالخانپروژه  1356درسال  داودخان

مالی وتخنیکی کشور را برای بستن بندکمالخان بکار بست. وسایل وتجهیزات فراوانی برای اعمار 

و دیگر تسهیالت برای انجنیران  هره دارخانه هاپ دام های تجهیزات بند وگوبندکمالخان فرستاده شد 

ولی بدبختانه پیشرفت بود، %  با شدت وشوق تمام روبه 40کار بند تا  وکارگران بند فراهم شده رفت،

که کودتای ثور تمام نقشه های عمرانی کشور را به صفر ضرب زد و رژیم کودتای ثور نتوانست 

کارساختمان بند را ادامه دهد و بالنتیجه ده ها هزار کیسه سمنت وصدها وهزاران تن سیخ گول وغیره 

 دند و بردند.وسایل و تجهیزات بند کمالخان را گویا مخالفین  از آنجا دزدی

موضعگیری داکتر ، معلوم میگردد که رشناساناصاحب نظران وکقول از فوق با توجه به مطالب 

در واقع  یک موضعگیری   داودخان،دست آوردهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی خالدی در برابر 

 وابن اپرچونستیبه اصطالح یک موضع گیری مبتنی برعقده مندی وکینه توزی ،افترا وتهمت زنی و

الوقتی است. وخوب شد که چهره خود را بحیث  یک انسان دو روی و حق ناشناس بمردم افغانستان 

 .نشان داد

خدمات وطن پرستانه  داودخان چه در زمان صدارتش وچه در زمان جمهوریت برای همه مردم       

 ۲۶در نتیجه  کودتای  افغانستان مثل آفتاب روشن است.  کسانی که از بقدرت رسیدن دوباره  داودخان

 ود و سوم همب ISIسرطان ن شوکه شدند یکی حکومت پاکستان بود ودیگرش گروه اخوانی وابسته به

آنهایی بودند که منافع شخصی خود را در خطر می دیدند . بقیه  مردم افغانستان کسی از وجود  داودخان  
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جمهوریت در کشور اظهار رضاییت قدرت  ناراض نبود و حتی احزاب چپی نیز از  اعالم   در راس

با وجود این تحول سیاسی غیر مترقبه درکشور، معلوم نیست، چرا دل این ادم گمنام از دست .نمودند

بعد  داودخان چنین زخمی وپرخون است که با وجود قتل داودخان وخانواده اش بازهم دلش یخ نکرده و

امروز زبان به نکوهش او بازکرده ومیخواهد  از گذشت چهل سال از شهادت آن رهبر سربلند افغانستان

 یک بار دیگر او را زنده ودوباره تیر باران کند!؟

از همان آغاز گرچه  آقایان دکتر سید عبدهللا کاظم، انجنیرعبدهللا نوابی و انجنیر نجیب داوری         

ار ناپذیر این یاوه سرایی واقای قاسم باز و همچنان نگارنده با نوشتن مقاالت و تبصره های مستدل و انک

دکتر خالدی را جواب گفته ایم ولی معلوم میشود که این انسان خود خواه و دروغ پرداز از تخریب 

بهترین و صادق ترین خدمتگزاران  وطن دست  بردار نیست و هربار با عنوان کردن موضوعی قصد 

  .تخریب بیشتر زعمای ملی وطن را دارد

داکتر خالدی برای تخریب  یک زعیم ملی که  درتاریخ معاصر افغانستان مصدر  قبل از این هم         

خدمات بزرگ شده است با حمایت دروغین از یک زعیم دیگر سعی کرده است این نیات شوم خود را 

 .بکرسی بنشاند

در حال حاضر نقشه داکترخالدی اینست تا داودخان را بکوبد و خود را حامی ظاهرشاه نشان        

بتراشد.  خالدی با این نوع واضح تری برضد احمدشاه درانی دالیلی شاید درقدمهای بعدی ودهد.  

میتواند خط فاصلی  میان روشنفکران پشتون بکشد و آنها را بدو گروه دراتی و مضرخود کارهای 

 «.ز هرطرف که شود کشته، خیر پنجابست» بزعم خالدی:  .ایی از هم جدا کندغلج

:بیانیه داودخان دربخش اقتصادی را او نوشته است.وآقای کی از دروغهای خالدی اینست که میگویدی
وقتیکه من ان نوشته شما را خواندم تعجب کردم که چطور یک  »داکترخالدی مینویسد: جواب قاسم باز  به

ی کند. من بعد از خواندن ان مقاله تان بجناب اقای فروع اییم یافته به این اندازه سقوط شخصیت و دیده دارشخص تعل
لب حقایق شدم، جناب اقای فروع تصریح نمود و عالوه کرد:  اتلیفونی صحبت نمودم و ط]معین وزارت پالن داودخان[

ت ساله جمهوری یک کلمه در باره سیاست اقتصادی ان که وزارت پالن انوقت بغیر از ارایه ارقام پالن اقتصادی هف
وی همچنان  فرمود، که طرح سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کار یک مامور پایین رتبه  .دوران نه نوشته 

یس جمهور یوزیران و ر یوزارت پالن دولت نیست بلکه طرح سیاست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت کار شورا

 (۲۰۱۸ /۲۲/۷ افغان جرمن آنالین ،۱۳۵۲سرطان  ۲۶پیرامون عواقب کودتا قاسم باز  مقاله )«است. 
 

درجه تغییر عقیده داده  ۱۸۰سیستاتی  »اینست که مینویسد:، عقده منداین مرد دیگرادعای پوچ یک 

قرون   کشیشان وظیفه  تفتیش عقاید  را سپرده است تا مثل نمیدانم چه کسی به  این آقا  ؟؟؟«است

  بپردازد افغانهاوسطای اروپا اکنون از استرالیا به تعیین درجه عقاید مردم و بخصوص 

از نظریاتم در باره  پراگرافیو عقیده را نمی داند. وبا نقل  یهور تاهنوز فرق بین نظرتاین نویسنده اما
لدی ،به نظرم دموکراسی ،چنین وانمود میکند که من با ذات دموکراسی مخالفم. نه خیر آقای خا

و نژادی  من با آن دموکراسی ای که تفرقه اندازی قومی ،زم نیستیدموکراسی؛بی بند و باری وانارش
های ملی را مجاز بداند  مثلی که امروز در افغانستان جاری  و مذهبی  و  توهین و تحقیر به شخصیت

همانند بهرام  »:مقاله اش را چنین ختم میکند داکترخالدینمی پذیرم. آنرا رد میکنم ومخالفم و  ،است

مشیری محقق ایرانی، من یک دموکراسی لنگ و لنگان تا گلو فرورفته در گل را هزار بار به یک دیکتاتوری که آزادی 
ا درزیر شکنجه به قتل برساند اما بیان را در گلوها خفه کند و روشنفکران مارا راهی زندانها کند، و مخالفین خود ر

  «در عوض برای ما سرک و پل و تونل بسازد، ترجیح میدهم ! 
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 محترم»:پرسد ینموده م یفیظر تبصره یخالد یآقاپراگراف  نیپلوشه راستکار، برا خانمومحترم 

 یناخلفنبود که فرزندان  "لنگ و لنگان تا گلو فرورفته در گل یدموکراس کی" نیصاحب! هم یخالد

 «ند؟پرداز یرا بار آورد که تا امروز مردم افغانستان تاوان آنرا م [هایها]واخوانیها و پرچمیمثل خلق

در ذهنم خطورکرد که هفتصد سال قبل  یشعر سعد نیخانم پلوشه ا قیودق فیتبصره ظر نیمطالعه ا با

 :فرموده بود

 که نادانم چکسیگمان نبرد ه بخود           عقل منهدم گردد نیزم ظیبس گراز

ً یزمانه بدل شده واح دیبگو خواهدیم ،بزرگ یسعد محو  نیزم یکه عقل از رو دیایب یاگر روز انا

نند.درعصرما و روزگار ما که اکثراً از کعقل ادعای داشتن د که شخواهند پیدا  یگردد، بازهم انسانها

اند، شده  خردعقل ودانش و صاحبی عنواطالعات وسیع ی یبرکت مکتب و برق صاحب دانش وآگاه

دموکراسی بی اب وبی نان وبی )«درگل نشسته یموکراسید کی» بگویندکه  شوندیم دایپهم  یکسان

 ؟؟مدهیم حیترج یبشر یامکانات رفاه گریدمکتب ووتلویزیون و کیوتیب یانت یاو دوغذا را بر  برق(

ا برق ی تیو مصئون تیکه: من امن کندیم یآرزو نیعقل درسر داشته باشد چن ییکه ذره  یکس ایآ

، درگل ولوش)هرج ومرجفرورفته  یموکراسید کی یول خواهمینم یرفاه اجتماع و شفاخانهومکتب و

 اورم؟یبرزبان ب خواهدیهرچه دلم م تا، خواهمیم را(فقروبیکاری وبیسوادی

نظام  کیرا نه از خدا ونه از  یخواست نیچنهم باشد، یسواد تریناندکاگرصاحب آدم عاقل وبالغ  چیه

 ختهیلجام گس یها یگوئ اوهی یخود وجامعه را فدا یومال یجان تیومصئون تیکه امن کندیم یاجتماع

 .باال خانه را به اجاره داده باشد نکهیکند،مگر ا

  پایان
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