
 

   » 1 » : صفحه   

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

م 6612فبروری   62:   ټهنیـ نشرد    
                                                         

 

   

 
 

 
 

او   استاد  مــولف، مشهور عــالم ، لیکوال ،  زمــونږ د هیــواد « سعید افغانی   »دوکتور محمد سعید 

کـوله،  مبارزه لپـاره  همتـرقی ،  وروری ، برابری او تفـا د سولی ، تل یی  چـه شخصیت و  ياجتماعـ

خپور   هیوادونــو کښی  نورو  په  نړید  او هــم په وطــن کښی  هم نــوم  پوه دروند  د دی  نومیالـی

.او مشهور دی   



 

   » 2 » : صفحه   

لوستلو ، تدریس کولو ، لیکلو ، تالیف ،  د ژوندانه کلونه ، په  باندی، د هغه  په دوکتور سعید افغاني 

دسولي ، امنیت ، تفاهم، دوستي ، وروري ، برابري ، اجتماعي  هغه به   تیر شو، موعظو او خطابو  

.دم ، قدم او قلم مبارزه کوله  عدالت او انساني کرامت لپاره په    

 

الرو چــارو  مترقي  په  ژوندانه  دی پسی و چه د هیواد مالیان ، د علم طالبان او نورو خلک د نوی 

او د ملی فرهنګ او دیني  مبادیو سره آشنا شي  زلمیان د دیـن له او روښانفکره  پوه او منور ځوانان 

.اخالقو رعایت وکړی   

 

په   د مالتړ  و چه تل د خلکو او اولس د ضرورت غوښتنو  ، مترقي ، مذهبي شخصیت  هغه یو ملي

په زلمیتوب کښی یی د ویښ زلمیانو له هدفونو څخه روحیه اخستی او دهغو . لیکو کښی دریدلي دی 

نورو اولسونو ته  ویاړنی  او فرهنګي  تاریخي  هیواد  د خپل  په سفر کښی یی  . کړی ده  ننګه یی 

.کړی دی  معرفي   

 

مالتړ کړی دی او  غور زنګ  دموکراتیک  د ملی  د هیواد د خلکو په عمر یی   د پو خوالې د ژوندانه 

شنډی کړی چه زمونږ  او  ارتجاعي دسیسي افشا ء  هغه  ذریعه یی د دین د حقیقتونو د ځرګندولو په 

.د خلکو ، وطن او نهضت په ضد وی   

  

    تامین د  جوړي روغي  او ملي   او امنیت  سولي د سراسری د پای په کلونو کښی یی  ژوند  د

  .کاوه ورته  کاریی  کښی یی سوله او تفاهم غوښت او  هڅه کوله ، په هیـواد او نړی  لپاره یی 

 

:د شناختی د مرمرو په ډبره کنیدل شوی ده  او د دوکتور سعید افغاني   دغه قطعه ما لیکی ده  

                                                      لیکـــلـو   او  ، لــو لـو لــو  په لــوستلو 

                                                    کـــارونــه النــدی  ډ یــو ی  د هنــید پـو  
                                                                  سره تـــیر شــول   او شــرافــته فضــیلت

دری شپیته کلونه( دوکتورسعید افغاني ) په  

میالدي   کیږی ، چه دا د نوموړی د تولد  «۲۲۱۱» د ابجد په حساب   «دوکتور سعید افغانی » 

چه د اسالم د پیغمبر حضرت محمد  دي   ژوند تیر کړي  «  شپیته کلونه  دری» هغه  .دی   کال 

  .سره برابر دی   کلونو  د ژوندانه له  مصطفی صلی هللا علیه و سلم

د  و دایې ا جوړیږي   تري  « ۲۲۹۱  »  واچوو بیا نو  «  ۳۶  »  باندی   « ۲۲۱۱»   چه پر 

. دی  میالدي کال  وفات   

 

                       وبخښي دی یی  خدای                       

                            

«خدمتګار » عبدهللا بختاني   

 خیرخانه مینه ــ کابل

 

به صفحه اصلیـــ  بازگشت    www.said-afghani.org 
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