د موالنا سعید افغاني :آزاده  ،ټولنیزه،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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د ژوندی یاد موالنا دکتورمحمد سعید « سعید افغاني » د تیرو ځالندو تلپاتیو خاطرود تود نغری ،
د ژوند ی سپرغیو څو نه هیریدونکیو بیلګیو ځغلنده یاد ونه :
شخصي سلوک :
په پراخه ټنډ ه ،پسته ژبه ډیره د وستا نه ورورګلویزه لهجه تحلیلي خبرې چی د هرمخاطب جذبید
ل یې باوری کاوه او دهمدی صمیمانه نا ستې کیسه به ژبه په ژبه ګرځول کیده او دافغاني صاحب
د شخصیت ستنی به ال غښتلی کیدی او د دوستا نو او مینه والو لمن به ال پراخید له .
بله دا چی له هغوکسانوسره چی د لومړی ځل له پا ره لیدنه ترسره کیده د پیژند ګلوی په هومره
لوړه کچه صمیمیت څرګند وه چی تا به وې د عمرونو پخه آشنایی سره لري او یا آن دا چې سره
خپلوان دي .
او یا هم دزده کړې او لوړو زده کړو پړاوونه یی په ګډه سره وهلی دي ،چی دا پخپله د دوی د لوړ
شخصیت فرد ته منحصره مشخصه وه او مقا بل لورﺉ یې د خپلی جا ذبی په غیږکی تر ابده نا زوه.
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په خبروکی یې د اسالم سپیڅلی دین رڼا  ،تودوخه  ،اخالقی معنوی جوهر ځال خوریدله او
هر اوریدونکی ته یی د هیلو دنیا ګۍ غوړوله .
ټولنیز سلوک :
ژوندی یاد داکترافغاني د خپل ټولنیز بډای ژوند په اوږد و کی په بی شمیرو اړخونو بی شمیری
خاطری پریښی دي چی دهغه له څواړخیز شخصیت سره پوره اړخ لګوی او غوټه خوړلی ده.
ژوندۍ بیلګه یې د کا بل پوهنتون د استا ذانو د اتحا د یی مشری وه چی د دیمواکراسی په لسیزه کې
یې د ځوانانو ترمنځ د تا و تریخوالی او مخامخ نښتی مخنیوی له پا ره یی ګټوری او اغیزمنې هلی
ځلي نه هیریدونکی دي.
هلته چی سیا سی لوبه په اوزلوبه اوښتله اوهلته چی سیاسی علمی بحث د لږي تیروتنې له
امله پرنه جبرانیدونکی نا ورین اوښت ،د همدی نا خوالو مخنیوی ته دیو داسې پوه اوزړه سواند
استا ذ حضورد خدای لطف اومرحمت ؤ چی په پوهنتونی ذهنیت یې دتا و تریخوالی د اورپرلمبو یی
د رحمت اوبو په وسیله د پخالینی الر هواروله.
په دی توګه افغاني صاحب د پوهنتونی روان پوهنی یوپوه اومنلی مشر اوزړه سواند استاد
اوالرښود هم شواو د دوی هره وړاند وینه چی د خیر ښیګڼي څرک په کی ؤدهماغه وخت فرهنګي
اوحکومتي مشرتابه ته د منلوړ شو .
ملي ذهنیت :
د ملي ګټي ،واکمني اوځمکني بشپړتیا په تړاویي لیرلید د یوغښتلي ملي مشر په کچه پراخه او
د مقا بل لوري په شومو ،موخویی شپږم حس او ځیرتیا د قدراودرناوی وړؤ .د ساری په توګه :
د ډیورنډ منحوسی کرښی پروړاند ې چی د دوو ،وروڼو ترمنځه تحمیلي ده دریځ یی د تل له پا
ره د تاریخي حقیقت په ګټه او د پاکستاني واکدارانو اودهغه د پلویانو پرضد او د پښتنواو بلوڅو
وروڼو د تاریخي روا حق غوښتنی استداللی ملي مبا رزه وه .
داخبره د ملي مشرخا ن عبدا لغفارخا ن د سرخپوشا نو د تحریک سترالرښود سره هر کله
شریکه شوی ا ود ستا ینی وړ ګرځید لی ده.
همدا راز د افغانستان له ملي مشر اولومړی جمهور رییس شهید محمد داوود خان سره په کتنه
کی یی د ښی حکومتولي په برخه کې ګټور وړاندیزونونه په ورین تندی هرکلی شوﺉ چی دا ټول
د موالنا صیب د ملي پراخ نیت برکت ګڼل کیږی.
صداقت او د نفس مناعت :
داکترصاحب سعید افغاني د تمیز ریاست مسؤلیت په دنده کی هم د سم قضاوت او اداری پوهی
په برخه کی د سالم مدیریت او تدبرله برکته او هم د صداقت په برخه کی هسی کارکړﺉ دﺉ چی
ټولو ته د قدروړ اویو اساسی بنسټ نه هیریدونکی بیلګه بلالی شو .
سپیڅلی روح ته یي د دعا له پاره السونه لپه کوم او نه هیریدونکی خاطروته د زړه له
کومی درناوی.
وړاندیز:
که د هر کتاب په لمن لیک او یاهم په وروستی مخ کی د خاطرو یوې برخی ته له انځورسره
ځای ځانګړی شي دابه یو نوښت وي .
نوربیا په درنښت
نجم الرحمن « مواج »
کابل ـ د کب ومه  ،د  ۴۹۳۱لمریز کال
www.said-afghani.org

بارگشت به صفحه اصلی

صفحه » 2 « :

