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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۲         محمدموسي علمي

 ازمیر ښار تركیه

 

 !پاڅه ځوانه، پریږده او وكړه ځوانه

اى  !پاڅه ځوانه .نن غواړم چي د زړه خواله درسره وكړم، كه كومه تیروتنه پكښي وي مخكي له مخكي بخښنه غواړم

كه والړ یي حركت وكړه، او كه حركت كي  كه بیده یي ویښ سه، كه ویښ یي كښینه، كه ناست یي والړ سه ، !ځوانه

كړه. نوره نړۍ د نور د سرعت په څېر مخ پر وړاندي روانه ده او موږ د ژوند د لومړنیو اړتیاو یي، نو سرعت دي ډېر 

څخه محروم پاته یو. كه همداسي بیده او ناخوځښته پاته وو او خپل كړني مو تغیر نكړي نو د نور د سرعت په شان به 

نور د چټکتیا په څېر پر مخ روان وي او بل شاته  شاته روان یو، نو بیا یې د یون او پرمختګ توپیر معلوم کړه، چي یو د

واټن به څومره و؟ د هري هوسایني او ښیگڼي د الس ته راوړلو لپاره باید كوښښ او هّڅه وكړو. لكه چي پاك خداي ج 

نَساِن إاِلَّ َما َسَعٰى ) م. ژباړه: او داچي د انسان لپاره )د ([ سورة النج04( َوأَنَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیَرٰى )93فرمایي: ] َوأَن لَّْیَس لِْْلِ

كړنو بدله( پرته د هغه د تالښ او كوښښ څخه نسته. او بیشكه داچي د هغه د تالښ او كو ښښ )بدله( به ډیره ژر ولیدل 

لومړۍ خو ګرانه له قومي،ژبني، سمتي او مذهبي تعصب څخه ځان وژغوره او یووالي او  !پریږده او وكړه ځوانه .سي

ه كړه. د تعصب دنیاوي او اخیروي زیانونه بي شمیره زیات دي. دلته یوازي د پیغمبر )ص( د یوه حدیث ورورلي ته مخ

ِة َولَیَس ِمّناَ َمن قاََتلَ   یادونه درته كوم. د تعصب په اړه حضرت محمد )ص( داسې فرمایي :]لَیَس ِمّناَ َمن َدعاَ ِالي َعَصِبیَّ

ًة َولَس َ ِمّناَ َمن ماََت عَ  ِة )ابوداود([. ژباړه: هغه څوک له مونږ څخه ندی چه خلک قومیت )قبیله، ژبه، َعَصِبیَّ لي َعَصَبیَّ

سمت، رنګ... ( ته رابولی اوهغه څوک له مونږ څخه نه دی چه پدغه منظور جګړه کوی اوهغه څوک له موږ څخه 

كلكه تڼي دي خالصه كړه او  دوهم گرانه دا د كرزى صاحب په ډول د كالو د غاړي .ندی چه په همدې مفکوره مړ سي

د اشرف غني په ډول دا لس كته پر یوه اوږه پروت پټو دي ایسته كړه، كه رښتیا ددوی په ډول كیدل او الره تعقبول 

دریم گرانه  .غواړي، نو هغه څه وكړه چي دوی په ځوانۍ)ستا په عمر( كي كول یعني لوړي او ال لوړي زده كړي وكړه

ماډل سیالي تر اوسه وختي دی اوس دي د علم او پوهي د سیالي وخت دي، پریږده دا د ولسوالۍ پریږده داد نوي موټر پر 

د پوهي او زده كړو په اړه چي كوم قرآني آیاتونه  .د مدیریت د بست پر سر سیالي، ځان دي د وزارت سیالي ته چمتو كړه

خو د شكر ځاي دی ډېریو ځوانانو د لیسانس زده څلورم گرانه اوس  .او حدیث شریفونه سته كه هغه دلته ولیكم نه ځایږي

كړي تر سره كړي دي اود ماسترۍ زده كړو لپاره هم زمینه مساعده ده، د ماسترۍ زده كړو دا دی زه د یوي )پریمو( 

او) ټو ډي( موټر په قیمت ضمانت كوم په تركیي، هندوستان او ځینو نورو هېوادونو كښي. كه چیري خارج كښي په 

د زده كړو امكان نلري د بورسونو شرایط پر ځای كړئ او نوم لیکنه ورته وكړئ او كه هغه نه سي شخصي لګښت 

كوالي كابل، جالل آباد او هرات پوهنتونو كښي د ماسترۍ پروگرامونه پیل كړئ. او كه د هغه امكانات هم نلري نو د 

نو كي د ماسترۍ پروگرامونه شروع سي له مطالعي او لوستلو څخه ځان مه لیري كوي ډیر ژر به مو په خپلو والیتو
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او اخیركي گرانه دا درته وایم كه خداي مال دوه دري وړوڼه یاست په نوبت یو كار او بل زده كړو ته ادامه  .خیره

وركړئ. زه به خپل مثال دركړم د حاجي بابا یواځني مشر زوي وم او اوالدونه مي هم درلودل،بابا د بازار دكانداري 

د كندهار پوهنتون كي لیسانس تر كچي زده كړي پوره كړې، زما له ټولګیوالو څخه پوښتنه كوالي سئ، چي كول او ما 

كوم وخت د كندهار څخه كورته راتلو د سراچي موټر د ډكني پر سر به مو سره دعوه وه، پدي خاطر چي كرایه یي لږ 

او نورو لوړو زده كړو لپاره یي بورسونه وه. د فراغت وروسته ټولو خپل مسلك كي كارونه وكړل، استادان سول 

واخیستل وړونو زه مو په پوره ډول د تركیي په هیواد كښي د ماستري او دوكتورا زده كړو د پروگرامونو په پیداكولو 

او یوه بله خبره هم، دا وزونونه مو هم څه نا څه زیات دي. په اندازه  .او پوهنتونو سره د تماس په برخه كښي همكاره یم

  .وراك او ورزش كول یي د حل الره دهخ

 په درنښت 

 

 یو البراتوار کیپه  ( تركیه) ازمیر ښارد ق په حال د تحقی"  علمی "محمد موسی ښاغلی 
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