د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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س ﴿ ایه  ، ۱۴سوره  :۰۳الروم  -جزء )۱۴
سا ُد فِي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر ِب َما َك َ
ظَ َه َر ا ْلفَ َ
سبَتْ أَ ْی ِدي النا ِ
انسان د خپله السه په براو بحر کښی د فساد او تباهی موجبات برابر کړی دی.
حقیقت دا دی چی انسان که له عدالت  ،صلی  ،عاطفی ،عفوی او متانت څخه کار اخیستی وی
داسی به نه وو شوی لکه چی وشول ؛ او داسی به نوی لکه چی دی !!
خو په ډیر تاسف باید ووایم :
چی د انسان د فسادونو او تباهیو داستان ډیر اوږد والی لری.
څه فساد او تباهی نه وه چه و نه شوه.
هغو .دا ،دا  ...او داسی نور په زرها و دا.
څومره چی تجربی او بیا بیا تجارب زیاتیږی هغو مره بیا هم عبرت لږ او لغزش روان او جاری
دی او هسی تش په خولی وچ ندامت فایده نه کوی.
د ساده خلکو مالمتی سادګی ده او د پوهو خلکو مالمتی تعنت او کج روی ده.
د صالحو انسانانو شمار محدود او لږ دی او د فاسدو خلکو طغیان بی پایانه ښکاری ،د حق او
باطل مجادله روانه ده کله حق په باطل او کله باطل په حق غالبیږی.
رښتیا منم چی حق غالبیږی ؛ خو که د حق په لیاره باندی تګ ښه معقول تنظیم شی شاید هغه وخت به
ښه تنظیم وی چی قرآن کریم فرمایی:
ان َزهُوقًا
َوقُ ْل َجاء ا ْل َح ُّ
اط َل َك َ
ق َو َزهَ َ
ق ا ْلبَا ِط ُل إِن ا ْلبَ ِ
﴿ ایه  ، ۱۴سوره  :۴۱اإلسراء  -جزء )۴۱
ووایه  :ای محمده ! حق راغی باطل محو شو باطل ضرور محوه کیدونکی دی.
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مونږ یو دقیق حساب او د اوضاعو تحلیل ته ضرورت لرو ،تر څو وکړی شو چی د فساد او
تباهی اصلی موجبات معلوم کړو چی څه او د اصالحاتو لپاره په دی پوره غور وکړو چی اساسی لیاره
کومه او څنګه ده او له دی وروسته ټاکلی او ټکولی پروګرام په کار دی چی باید تطبیق شی او په
متداوم ډول تنقیح او تعقیب شی .
په نظری حساب ټول پوهان په دی متفق دی چی د انسان پیژندنی کار د اجتماع جوړولو لپاره
نهایت ضروری دی خو متاسفانه چی په بیرته پاتی ممالکو کی دغه کار ډیر کند دی او په
تحمیلی ډول کندیږی نو په دی حساب د بیرته پاتی ممالکو اساسی وظیفه داده چی د دغه شانی
کندیو پوره چاره و کړی تر څو د نورو په زړه پوری اصالحاتو لیاره هواره شی.
شک نشته چی عمومی صحنه د اصالحاتو په خوا زیاته شوی ده  ،خو د اصالحاتو د تشخیص
لپاره زمونږ په روان متناقض ذهنیت کښی سلیم تفاهم ته زښت زیات ضرورت احساس کیږی چی
باید د پوهی او قدرت خاوندان په دغه خوا جدی توجه واړوی او د خلکو تر منځه د تفاهم شکیدلی
تارونه او مزی په عامالنه ډول بیرته وتړی او یا د تړلو مزو ،د تقوئی لپاره په پوره حوصلی موثر
کار او خدمت ترسره کړی .

***
سعید افغاني
کابل ـ  ۴۰۱۱هجري شمسي
 www.said-afghani.orgــ بارگشت به صفحه اصلی
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