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 ! راغالست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، :سعید افغاني  د موالنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    م   5102  اکتوبر  4:   نیټهنشر د 

 

  

او دا دی اوس زوړ  ورسیدلم ،  مرتبې ته پوخ والي ځوان شوم ، د رشد او  وم وړوکی :   یوایـــ

   ۰او سپین ږیری یم

څرخیدم ، وتپیدم ، و ولوبیدم ،! پورته الړم نوکر شوم او دنوکري په درجو کښې ښکته او  :ی وایـ

۰مواجه یم  په دغه حالت  ، او دا دی اوس  شوم  متقاعد   

تطوراتو څخه او  حوالتوت او د ډیرو ولیدو او کتو، !او بیا څه پوه شوم  پوهیدم ، اول نه: وایـــــی 

    .د دردونو سره مخامخ شوم   ولس او وطن  د قام وروسته

لیاره کښې د ډیرو خنډونو ، موانعو   په دغه په هڅو بدله شوه او  هڅه  زما غه سلسله کښې په د

۰مجادلې اومجاهدې ته حاضر شوم په ګریوان ،   سره الس  او مشکالتو  

او   د امید وارئ وعیدونه ، وعدې ،ډیرې خبرې ،   وکتل او وتلل،  ولیدل ،  رڅه مېډ ی  :وایــــی 

،   ولیدلې  مې صحنې   دارئ  او ایمان  بې ایمانئ  د  ،واوریدل   مې او داستانونه خبری   ما یوسئ

تحریکونو و   و خاوندانو  او د ناروا استفادې  راغلې  په مخ  زیاتې  دوکې مې  دوه رنګي ، غلطي ،

دا  خو،  کړم او کله یې په سلهاؤ پرابلمونو اخته هم   تخنولم ، وې پارولم ، وې لرزولم ، وې غولولم

  ۰دی اوس لیاهم په دغه موجوده مدار حرکت کوم

  د االندې ارمانونه شوی یم ،  مواجه سره د دردو  زه د خلکو او وطن وخته چې  له کوم  :ی وایــ

۰دي  را سره   

په   د غوښتنې او دنوي دنیا  ښه کړم  خلکو ژوند  د خپلو   باید چې کیږي  زه په هر قیمت : الف 

   ۰کړم پیاوړ ی   ګړندی او  د ژوند سیر او حرکت  او اقتضا ، د دویاساس  
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۰د دوی علمي، صحي او اقتصادي محتوی باید ښه په زړه پورې شي: ب    

باید پیدا  ې کیدو او حل د پاره اساسي چاره، تنګسو او مشکالتو دلرد دوی د محرو میتونو: ج 

.شي   

اصالحاتو د راوستو لپاره   او وطني د ملي ، قامي باید هد دوی عمومي ذهنیت ، روحیه او روی: د 

۰اماده او برابره شي   

، امید واره او سیږي ون او تساند په مبادیو حرکت وکړيباید د فعالې مرستې ، تعا  دوی ټول  :هـ 

او د   او هریو باید د وطن راتلونکې اجتماعي پر مخ تګونه د خپل ځان لپاره پت او سعادت و ګڼي

   ۰عشق ، شوق او جذبې کاراو خدمت وکړي  د پاره ټول په پوره  او ارتقا  وطن د اعتال

د سړیو   د وطن او  مواجه  سو افکارو او حرکاتو سرهاو بشري مقد د عالي ملي  باید  خلک  :و 

تر څو د خپلې جایزې   او خلکو افکار باید د ملیت او بشریت په ذهنیت کښې خمیره او پاخه شي ؛

  وکړي  حرکت قوي   دپیدا کیدو لپاره د انکشاف  مدنیت پاخه د  قام او وطن خودی په زور د ځان ،

۰وګرځي  مصدر  او دښو خدمتونو  

وړوګرځي ،  باید د استفادې  هې وطن معدنونباید ابادې شي ، د د  او میرې  وطن شاړې د دی: ز 

  مکاناو دا  په الس راشي څخه دې کافي ګټه  اوبو  د الندې په سر او د ځمکې   د دې وطن دځمکې 

دې ډیرې ، دکار   فابریکې ،  راوستی شي ټول امکانیات په کار ، حرکت او تولید   په اندازه دې خپل

۰زمینې دې زیاتې ، د کار اجر او مزد دې د عدالت په اساس بی له تفاوته ورکړی شي  

  پام د  کښېبرخه   هره په   د وطن  باید پاملرنه  صحي متوازن اقتصاد ، متوازن علیم ، متوازن ت

امتیازه ؛  قبیلوي توپیر او خاندانيژادي اوکړي او بی د ن الندې ونیولی شي او انکشاف پیدااو اهتمام 

او واجب   فرض  فعالیت په ځان  جدي  تګ د پاره  د پت او پر مخ  وطن  لوی  دخپل  ټول په ګډه باید

  ۰و ګڼي

قوانین دغه برخه کښې او په   او اداره شي  له لیارې تنظیم  نوند معقول او مفید قا باید  ټول  :ح 

۰ولري  باید د طبیعي رموزو د خواستو پام او راز   

د خلکو  کښې  پهچې   کوم  ضرورت دی لي اجتماعيیو داسې ذهنیت او حالت راوستو لپاره م :ط 

د خلکو  ؛ خلکو حکومت شي او د  او تطبیق تعمیل  افکار او نظریات پاخه د لیارې د هیلو او څیړنو

  ۰واخلي  کښې  په الس  واګې  قدرت  د  له لیارې خپل  نمایندګانو  حقیقي واقعي او د

د  جاسوسانو او اجینتانو له  دسیسو او لوبو څخه پاک شي  او د دی وطن  ی ــ دا وطن دی خارجي 

 . و ګرځی   موجب   اعتال او پر مخ تګ خاوری تمامیت دی د وطن و

دا وه یو څه  د واقعی رهبر  د هیلو ، ارمانونو او هڅو څخه تعبیر چی  ور سره په دغه لیاره کښی د 

 .دی  او مساعدت فرض الزم  صالحو عناصرو همکاری

 :داسی  ویلی ، رهبر پیاوړی ملی یو   یو وخت ،  می نشی هیر به 

 «در ایجاد است ، احتیاج ما » 

څو زا ووت  ، بر ، د غارونو او سم هڅهپه  الصون، مشکالتو او تنګسو و خ رښتیا بشر د احتیاج

داسی  ته راوستل  او ډیر نوی نوی اختراعات او اکتشافات ئی مینځ ئی تسخیره کړه ، و هوابحیر ا

 .کارونه ئی وکړل چی پرون نه کیدونکی ښکاره کیدل 
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                                             . ی جوړ کړ ، رنګ او شرنګ جهان ئ دنیائی رڼا کړه ، د خوند

، دفاعي ، مواصالتي ، مخابراتي علمي ، صحي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سیاسي ،  تخنیکي ، زراعتي 

                                   .شول  او نورو ډیرو حیرانونکو پر مخ تګونه  سره مخامخ 

هڅه کوی او د  لری ،  هیله تکارانود راتلونکو نوو ابیت او مسابقی په ډګر کښی د فعال ماو لیا نور ه

                                      .  غواړیکول   دمونه پورتهپاخه ق کښی   میدانجدیت او فعالیت په 

ه سره ن خو د زړه لوزړنکو ټکرونو ، تصادمونو او تضادونو انسان خو بیا هم کاشکی چی شریف 

 .مواجه کیدلی 

 

اخالقی معیار ښه په زړه پوری په خیال او نظر کښی نیول شوی وی او په دغه اساس : کاشکی ــ 

 .ژوند پوره مطمین وی   د کورنی ژوند عیار او یو تر بله 

 

په ختیځ او لویدیځ کښی یو جهاني عادالنه حکومت او نظام جوړشی او بی له هیڅ : ــ  کاشکی 

.ډول ناروا افشار او غولولو څخه بشری طاقت په کار واچول شی   

سی اصول د خلکو د استعدادونو او امکاناتو په د مساوات او برابری اصلی او اسا: ــ  کاشکی 

.اساس عادالنه تطبیقیدلی   

 

استعماری او استثماری مفکوری او دسیسی په ټولو زنګونو له مینځه تلی وی، : ــ  کاشکی 

.زورزیاتی ،  باداری او آقایی نه وی   

 

  د ویری  ندخلکو ژو وسلو او سامانونو د   سیاسي مانورو او تکتیکونو او حربي : ــ  کاشکی 

او تشویش سره نه وی مواجه کړی اوپه دغه  لیاره کښی ګذاف مصارف د فساد په ځای د بشر د 

.ارتقآ او ارامی په لیاره کښی صرفیدلی   

 او دپیداوارو او تولیداتو   وی روان او فعالیت نه   احتکاری او انحصاری جدیت: ــ  کاشکی 

.څخه عادالنه استفاده کیدلی   

 

جنګ ، جدال ، شقاق او منفي اختالفات په ځای د میني ، محبت او مرستی دنیا جوړه د : ــ  کاشکی 

  .ورورولی او عاطفه و نیسی ؛ او د غدر ، خیانت ، ظلم ، استبداد ، حسد او کیني ځای  ي ش

 

مدارک عادالنه  استفادی وړ ، او   منابع  د دنیا ټولی شاړی او میری اباد ، او ثروتي  :ــ  کاشکی 

.شی   فن او تخنیک د بشر د صحت ، سالمت ، آرامی او اطمینان لپاره استخدامعلم ،   

 

.وی   نه  تفوق او امتیازات  توپیر له مینځه الړ شی او خاندانی نژادی : ــ  کاشکی   

 

دغه  په   اثبات  حق او حقانیت د نه وی او نه   او عادات  رسمونه ، رواجونه  ناوړه: ــ  کاشکی 

چی که د حق او حقانیت د معرفت لپاره اساسي او بنیادي حرکت د واقعیت ارمان : هو . کیدلی  مقیاس

.بینی په ودار څرخیدلی   

 

.نه وی   څخه استفاده د استعمار، استثمار ، غالمی او بردګی په چم  د خلکو له قواو: ــ  کاشکی   

 

 ه اعمالد اغفال آلود  کښی  په پروګرامونو  او ښودنی  د علم ، فضل ، تعلیم ، تربیی: ــ  کاشکی 

.او اغراض دخل نه در لودلی    
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د انسان او انسانیت پرمخ خالص وی او د جاسوسی او تخریباتو  حدود او سرحدونه : ــ  کاشکی 

.ویره او ډار نه وی   

 

ونه نزویر دام وی ، د د خیر ، فضیلت او تقوی لپاره کار د ریائی تلوثاتو څخه خالص: ــ  کاشکی 

 هنیتذ نا امیدی او بد   و باندی دغولوونکو صحنو چلیدل د مایوسی ،رهاو جالونه نه وی اونه په ظوا

.د پیداکیدو موجب ګرځیدلی    

 

 تر څو خلک ؛ وی ي پخال او اشت  ر په خپلو کښیصد غیرت ، میړانی او مبارزی عنا: ــ  کاشکی 

.وی   تحمیله خالص بند ، بی ابی او عار ژوند له  ګیر ، د وحشت پستو عناصرو له ناروا   

 

پوره کیدو  د جائزو ارمانونو او هڅو د د بشر  د انه دنیایوه ښکولی ، ښایسته او متح  :کاشکی ــ 

  قوی   یالد ټولو رمزونو او نزاکتونو خ  جوړه شی او په کښی د انساني شرافت او کرامت په اساس 

.شی  او سالم وساتلی  

هوسونو ، ارمانونو او  او رواډیرو خلکو سره  دڅه داسی زیاتو جائزو  نورو زما او د :افسوس  

.ګرانه  ښکاری  شته دی کوم چی ورته د رسیدلو چارههڅو خیال ، تصور او فکر   

حق  به   روراو ضوانوړم په خپل ژوند کښی د خپل تکل څخه   چی زه به تل د دی سره سره قسم 

.ترسره کړم  رسالت  به خپل   هاند و باسم او په دی لیاری کښی ارهاو عدالت ته د رسیدو لپ  

د ریالست   می  کتابونو او لیکنو کښی  په  چی  کوم کړم  مطالب هیر نه هغو ملی مبارزو د  زه به

لوستی دی او یا په غونډو کښی د دوی د دغه شانی تحلیل   او هیلی ، هڅیرلیک واالنو انقالبی افکا

  .شوی دی   او یا راته حکایت  سره مخامخ شوی یم

 لرنی  د پام  پوره  یلیاو ه  هڅی رهبرانو د ژوند   انقالبي  ، ملي،  د اجتماعي  چی  حقیقت دادی

.وړدی   

  « سعید افغاني »  محمد سعیدر اکتد 

هجري شمسي ـ کال ـ کابل 0521د   
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