د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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د هرڅه نه اول باید د خیال او تصورهڅی او هیلی پاکی او سوچه شی؛ ځکه تر څو خپل خیاالت او
تصورات پاک ،سوچه او اداره نه کړو امکان نه لری چی اصالحی په زړه پوری قدم پورته شي .
افسوس  :زمونږ ماحول که څه هم مونږ نه پریږدی چی خیاالت او تصورات د عالي اهدافو په
مدار و څرخوو  ،مګر؛ بیاهم د قوي مبارزانو  ،ملي رهبرانو او سترو شخصیتونو عادت دی چی
د هرڅه څخه اول خپل پاک اوعالي اهداف وټاکی او بیا ورته د رسیدو له امله نقشه او پالن جوړوی ،
او د هغی په مطابق سوچه خیال او تصور کوي او په ممکنه اندازی د کار او عمل په خوا پاڅیږی او
اقدام کوي.
ملګرو !!! په یاد ولری چی ډیر خلک له همدغه ځایه ناکامیږی چی په خیال او تصور کښی ئی
موضوعات مغشوشه وي  .ټاکلی او کوټلی اهداف ورسره نه وي او یا هغو ته د رسیدوله امله ښه
نقشه او پالن نشی ترتیبولی.
مونږ اکثر د تش خیال او وچ تصور څخه تعبیر کوو او عملي حساب مو په نظر کښی نه وي او
د تخنیک په تطبیقی برخه کښی مو نواقص موجود وي .
مونږ زیات خوښیږو او هوسیږو چی هدف ته رسیږو او په دغه مسیر اوحرکت کښی ډیر څه وایو
او په خبرو زور اچوو! خو افسوس چی د دی تریخ حقیقت سره مواجه یو چی د عمل او تطبیق په
ساحه کښی اقأل د قدم پورته کولو توان او قدرت هم نه لرو او څه مو دالسه پوره نه دی .
مونږ ډیر مهم کیدونکی کارونه نه کوو او راته واړه ښکاری! حال دا چی واړه کارونه د لویو
کارونو د کولو لپاره زمینه برابروي او په تدریجي ډول کوی شو چی لوړو اهدافو ته هم ځان
ورسوو .
مونږ اکثرد خیال او تصورد نه تزکی او اداری په آخر د وسواس سره مخامخ کیږو او دا و سواس
زمونږ د تشویش موجب ګرځي ! حال دا چی ښه سنجول وسواس نه مني  ،او د تشویش بوی نه
پریږدي .
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مونږ په خیال او تصور کښی د عاجزانو او بیچاره ګانو سره تمایل نه لرو ! نو ځکه ورسره ښه
رویه او معامله نه کوو  ،حال دا چی د عاجزانو او بیچاره ګانو سره ښه رویه او معامله کول د ژوند
ټولی النجی او غوټی حل او خالصوی او د موفقیت او سعادت یوازنی لیاره ده .
زمونږ خیال او تصوراکثر په هوا او هوس اتکا لری! همدا وجه ده چی کله بی مورده او بی موقع
تمایلونه لرو او ناروا هوسونه هم کوو او که نه چیری زمونږ خیال او تصور په دقت  ،تحلیل  ،تدبیر
او واقعیت روان وي نو بی مورده او بی موقع تمایلونه به مونه درلودل او ناروا هوسونه به مو نه
کولی ؛ نتیجه به داوه چی کامیابي او بریالیتوب چانس به مو زیات وی .
مونږ اکثرآ په خیال او تصور کښی خپلو نواقصو او نیمګړتیاو ته ښه نه متوجه کیږو اوحتی خپل
عیب له ځانه هم پټول غواړو ! او که چیری مونږ په خیال او تصور کښی اول د تزکي او تصفیی
حرکت له ځانه نه شروع کړو  ،ډیر ښه کیدی شي چی د عمومي اصالحاتو لپاره معقوله لیاره او
ګودر پیدا کړو.
مونږ په خیال او تصور کښی د ناکامی له تعبیره ډاریږو او په دی حقیقت مو سر نه دی خالص
کړی چی پاکو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید په سلهاو وارو ناکامی و منوو او بیا بیا هم مایوسه نه او
سوو خپله حوصیله او متانت له السه ورنه کړو؛ ترڅو د خیال او تصور د سوچه تعبیر سره مخامخ
او د شو او عملي صحنو لوبی مو د عمومي منفعت د تا مینولو لپاره بنیادي خدمت وکړی شی .
پس  :باید اوآل تطهیر فکر؛ بعد از آن تعمیر فکر !!!
زما مطلب دادی چی د اجتماعاتو د جوړولو لپاره د هر څه نه اول باید د خلکو د فکر د پاکی او
تطهیر عملیه ښه تر سره شي ؛ تر څو د اجتماعي رهبرانو د مترقي روزنی لپاره  ،زمینه برابره
شي .
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