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

ګرانو عزیزانو  :زه اعتراف کوم چی یو وخت داسی وه چی اجتماعي او سیاسي شعور می
کمزوری وه  ،مګر؛ بیا د مطالعی او تجربی په برکت په دی پوه شوم چی باید د خپلو نوا قصو
د لری کولو لپاره کوښښ جاری و ساتم  .پر له پسی څه زده کړم  ،په مسلسل ډول مثبت بدلون
ته قائل شم  ،تنقید په ځان ومنم او د اصالحاتو د راوستو لپاره حوصله پراخه کړم .
زه اعتراف کوم چی پنځه و یشت کاله مخکښی او زما په ژوند کښی ډیر وروسته په دی
خبره پوه شوم چی اجتماعي او افتصادي انکشاف او پر مخ ټګ سیاسي شعور ته ضرورت لری ،
همدا وجه ده چی وائی :
د خلکو سیاسي شعورته باید وده ورکړو او په یو متشکل ډول د مترقي مرام او پروګرام
الندی ورته پوره دقیقه پاملرنه ولرو .
دا منلی حقیقت دی چی د عالی مرام ټاکل او مترقي پروګرام جوړول پخی رهبری ته
ضرورت لری او په دی هڅه او هیله کلک او معقول نظم او دسپلین پیدا کول په کار دی .
هیر به می نشی چی زه په خپل ژوند کښی ډیر وتپیدم  ،د ډیرو کړکیچنو حاالتو د زغملو سره
مخامخ شوم او خپل ملي او اجتماعي هدف ته د رسیدو لپاره می زیات کړاونه و منل .
مګر ؛ بیا هم اعتراف کوم هغو مره چی می د خیر او منفعت د تامین په لیاره کښی غوښتل ،
دالسه می څه پوره نشول !! خو افتخار کوم چه په دغه لیاره کښی متین پاتی شوم او د خپل
هوډ څخه وانه و ښتم.
تاریخ شاهد دی چی دلته په دی وطن کښی د وطن د منافعو او ښیګڼو د تامین لپاره ډیر
مترقي افکار  ،هڅی او هیلی و ټوکیدلی  ،و نڅیدلی او و هوسیدلی .....؟
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زما احترام او اخالص قبول کړی او باور وکړی چی زه په همدغه هڅه او هیله څه لیکم او
هیله می ده چی زما دغه وړوکی اثر به دستاسو په لوړ حضور کښی د منلو افتخار و ګټی :
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