
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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۰۶/۰۲/۲۰۲۰                 رسید عبیدهللا ناد 
                   
  

 هغنیمت وختون
 

 ي وخت په چټـکي ، له مخــــــــي مو تیریږ
 ي د چــا د پاره ، نه ودریــــــــــږ  زمانـــه،

 
 ی خو افسوس ، زمونږ په حال باندی همدا د
 ي چې په قدر ، د زمان، څــــــوک نه پوهیږ
 رناد

  
 

دا یو څرګند حقیقت دی ،او ټولو ته ښکاره ده چی مونږ د وختونو څخه ښه ګټه نه ده اوچته کړی .حتی که وختونه 
زمونږ په ګټه هم راغلي ،خو مونږه تری ښه استفاده نه ده کړی .یعني وختونه مو نه دي مهار کړي .یا دغفلت له 

  ،تللي   زمونږ له السه د عوامو په اصطالح په مفته کې  وجهی او یا هم د کم استعدادۍ له وجهي، فرصتونه او وختونه
 

 ي وخت غنیمت دی ،خو له السه وځ
 ه ژرشه چې وخـت په تیریدو دی ګل

 

 ږ تبـاه برباد له جهــــالته یـــــو مـون
 ه دغه دوران، د پــــــــوهیـدو دی ګل

 

او هغوی د وختونو په قدر تر مونږ خو بر خالف دښمنانو ډیر د وختونواو فرصتونو څخه ښه ګټه اوچته کړی، 
پوهیدلي،اوپوهیږي ،یعني حاال تو څخه یی دخپل ملک او خلکو د پاره ښه کار اخیستی .نو راځئ چې د فرصتونو  ښه

او وختونو څخه ښه ګټه پورته کړو ،او شرایط د خپل په ګټو وڅرخاوو ،د زمان څخه ښه استفاده وکړو ،لکه دا نورو 
  . نو چې کړې او کوی یيملکونو خصوصا ګاونډیا 

 

 ي دښمـــــنانو په خپل پوهه ، ښه وختونه مهار کړ
 ي هر لمحه زمونږ له مخي ، فرصتونه د دوران ځ
 رناد

 

په اوسني شرایطو کې د خپلو سترګو په وړاندي ښه وینو،چې زمونږ د چارواکواو رهبرانو څخه ښه وختونه په تیریدو 
لو خلکو او خپل ملک د خدمت د پاره تری هغه ګټه اوچته کړو چې الزمه ده دي .او باید مونږه هم و خت څخه د خپ

.مونږ په دي څلورو لسیزو کې د خپلو سترګو په وړاندی ولیدل ،چې دښمنانو هغه کوم موقف چې مونږ دنیا ته درلود، 
او وطن یې آباد کړ وکړ ، او خپل ملک     د هغی نه په استفادې سره یې خپل ملک او خپلو خلکو د پاره کار او خدمت

استفاده چې     ،او ال تر اوسه هم لګیا دي ،خو برخالف مونږ او زمونږ رهبرانو او مشرانو د دي فرصتونو څخه هغه
الزمه وه،و نه کړه ،همدا وجهه وه چې زمونږ مصیبتونه ، او کړاونه ورځ تر بلي زیات شول ،اومخ په زیاتیدو دي  

په خپل زړه او په خپل خیر مخکي بو ځي ، نو زمونږ د مشرانو په مینځ کې  ،د دي له پاره چې دښمن خپل پروګرام
واچوله زمونږ ساده مشران یو تر بله سره وغورځیدل ،هغه کوم وختونه چې دوي د سوکالۍ او   یې هم بی اتفاقی

ې زمونږ په رغاونۍ د پاره درلودل هغه یې هم د السه ورکړل ،په دي څلورو لسیزو کې ډیر وختونه داسي راغلل چ 
د سپتمبر څخه وروسته هم حا الت زمونږ په ګټه څرخیدلي ۲۰۰۱ګټه ول ، مګر مونږ ترې ښه ګټه او چته نه کړه ، د  
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مونږ ته راغلې ، ټوله دنیا مونږ سره ودریدله ، خو مونږ دلته هم وختونه نه دي   ، د دنیا په یوه لویه پیمانه مرستي
  ،مهار کړي 

 ږ اږي زمونخواږه وختونه ، انتظار ک
 ر خوند له وختونو اخیستل دي په کا 

 

 ر چې پس له دي شي دا وختونه مها
 ر د غنیمت وخت رانیول دي په کا

 رناد  
مونږ د څلورو لسیزو د دي حاالتو څخه هیڅ درس او تجربه وا نه خیسته ، د رودکی د فارسي د دي شعر په 

    :مصداق
 

 ر هرکه ناموخت از ګذشت روزګا 
 ر ز هــــیچ آمـــوزګانیز ناموزد ،  

 یرودک
 

که زمونږ د ګاونډی ملک کې حاالت خراب شول ، او ټولو دنیا د ترهګرو د روزلو په سر وغنده ،لکه دریاب په 
شان هغه مرستی یې پرې بندی کړې ،او تحریمونه یې پرې جاري کړل ، بیا هم ، مونږ د خپلی ګټی کار مو د خپلو 

یست ،ډیر لوی لوی مثالونه د عبرت د اخیستو مو مخي ته راغلل خو مونږ ترې خلکو او ملک د پاره ترې وانه خ 
  ،عبرت وانه خیست 

 

 ي هره پاڼه د تاریځ ، د آزمایښ بابونه ســــتای
 ي ګذرګاه کې د عبرت لوی ، مثالونه دي راځ

 

د ګاونډیانو په کور دننه مو لګیا دي ، انقالبونه راروان دي ،او دنیا یي ټول یواځي پریږي خو بیا هم مونږ د دي  
حاالتو څخه په خپله ګټه ترې کار نه شو اخیستالی ،یعنی دا هغه وخت دی ، چې مونږ یی په خپله ګټه و څرخاوو ، 

دي ، او داخلي اړیکي  خارجی اړیکی ، مخ په شلیدو   ایراندغه او اوس اوس دا څو ورځو کې زمونږ د بل ګاونډی ،  
، خو مونږ بیا هم حاالت نشو مهارولی ،خپله کمزوری     یې هم ښه نه دي ، یانی د قوی بحران سره مخامخ دي ،

هم په دي کې ښایو ، څومره چې ځان کم زور وښایو ، په هماغه اندازه وروسته پاتي کیږو ،یعنی الزمه ده چې د 
یطو سره سم ځانونه جوړ کړو ،او یا خپل سیاست د زمان په مطابقت سره وکړو ،د جهاد د پیرڅخه باید ټولي شرا

چاری د جهاد مونږ په الس کې نیولی وای ، خو د جهاد د کاروان رسۍ هم مونږ خره د لکۍ پوري وټړله ، ، د جهاد 
ډی ملکو سره پاکستان هر هغه افغانی شخصیت د ګاون  او مقاومت پوره صالحیت باید زمونږ د خلکو سره وای نه

چې دوی ته مطلوب نه وو ، د خپلو تربیه شوو مسلکي جالدانو په واسطه له مینځه یوړل ، چې د ټولو نومونه اخیستل 
به په دي مختصر کې یې د ځاییدو امکان نه وي ، په هغه وخت کې هم باید زمونږه مشرانو احتجاجونه کړي وای ، 

داسي ونه شول ،اوس هم حاالت داسي روان دي چې باید مونږ ورته سیاسي تدبیر ولرو ، اګرکه تر یوه  خو متأسفانه 
حده ښه ګته اخیستلی هم شوي ، یعني دا چې پاکستان الرې بندې کړي او د طورخم د الررې څخه نوري ، مظبوطي 

بولم .خو آخوا پاکستان په ډیره یوه کمیدي  الرې پیدا کړې او ال لګیا یو پیداکوو یې هم ،دا یوه لویه السته راوړنه 
ل ، او د دوي څخه یې ډیرې پیسي ټر السه کړې ، دا هم د دوی د ځان په  ییان ، او عربان وغولوا کډرامه کې ، امری

 . يګټه د دوی په تصور یو ښه سیاست وو ، او اوس هم په همدې کار لګیا دي ،او دې مداریتوب ته دوام ورکو
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