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 ظاهر پژمرده و حسرت بر دل در دیدار شان و شوکت کشور همسایه

 
 

جمهور جانی و   رئیسجمهور متعصب و یک   رئیسجمهور خاین یک  رئیسکی ها این چهره را چهره یک 
 تمامیت خواه میدانند ؟؟؟؟ 

ین تصویر و این نگاه ها در جمهور دارید با ا رئیس آیا آن فکر و اندیشه های منفی که نسبت به شخصیت
   مطابقت است ؟؟؟؟

 ت که حسرت ها در نگاه هایش نهفتهرئیس جمهو رئیساین چهره یک 
آبادی و آزادی حسرت قدرتمندی کشوری حسرت پیشرفت و ترقی حسرت  حسرت فرهنگ زیست نشینی حسرت

 ..... دانش پروری و دها حسرت دیگر
الگو های فیسبوکی از جاده مستقیم منحرف شده اند و جای دانش و   اینکه امروز عده یی از جوانان مان با شمار

 جمهور است ؟؟؟  رئیستحصیل را پاچه بلندی و کاکه گی های بیهوده گرفته مقصر 
 رئیسکشوری که خود را از شیر کم نمیداند و پس منظره یی چهل سال تباهی را در خود دارد مقصر آن 

 جمهور است ؟؟؟
فا ها باالی بیست سال است که ابرو را سر راه گذاشته و دست خود را نزد جهانیان کشور که از ناحیه همان ج

 جمهور است ؟؟؟؟ رئیسبرای امداد رسانی بلند کرده مقصر آن 
 ریشه همه تقاصیر در چیست ؟؟؟؟ 

فردی در رهبری سی و پنج میلیون نفوس و یا بی توجهی و بی مسولیتی سی و پنج میلیون نفوس در قبال کار  
 فرد ؟؟؟؟ یک 

 کشورهای از جهان را نام ببرید که تمام تقاصیر اش و یا تمام آبادی اش به یک فرد تمام شود ؟؟؟ 
 آیا ما مسوول نیستیم ؟؟
 این است که با جیب خالی خود را از هیچ کسی و هیچ کشوری کم نمیدانیم تنها افتخار پوشالی ما

 ولی با کدام دستاورد و کدام داشته ها ؟؟؟؟ 
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که بدون استعمال توپ و تانگ   تخاراتی یوده فخر آن هم برمیگردد به نیاکان یک دست و یک پارچه مااگر اف
میالدی از وطن خویشتن  ۱۹۱۹در   بیگانه ها را چگونه با داس و شمشیر و با ایمان راسخ و توکل به پروردگار
  اکاری های مداوم اخذ نمودندراندند و استقالل کشور شان را با جبین پر ز عرق و زحمات بی پایان و فد

 اگر امروز تویی هموطن مسوولیت گریز، استقالل کشور ات را قبول نداری و با تمسخر میگویی کدام استقالل 
اینجاست که تو حافظ خوبی برای آزادی نبودی و هر دایه را مهربان تر از مادر دانسته و در مسیر اش حرکت  

کردی دها رهبر ساختی که همان دها رهبر با همدستی کشورهای که امروز در افغانستان مستقر اند و حرف  
را مقصر نداسته و در عین زمان با   اول و آخر صلح را میگویند مشروعیت استقالل ترا برهم زدند و اینکه خود

 تمسخر خاک بر سر زحمات گذشته گان ات می اندازی که کدام استقالل ؟؟؟؟ 
خوب در همه این گیر و دار کشور فریب خورده گان چون ما مقصریم و یا هم شخص بنام اشرف غنی که از  

  آمدن اش در اریکه قدرت شش سال میگذرد
ین یک کشور ست که مردم اش عامل چهل سال تباهی کشور را در شش  جمهور هم چن رئیسدقیقا این شخص 

  سال کاری اشرف غنی میدانند
  ممکن این نگاه ها در دیدار اقتدار باشکوه که قطعه تشریفات تاجیکستان گوشه از آن شکوه بود باخود گفته باشد

  چه میشد که جنگی نمیبود
  از این خوبی ها را میداشتیم تا ما هم در زیر سایه صلح و آرامی چون گوشه یی
   چه میشد که به دهه های پنجاه و شصت برمیگشتیم

  جالب است
 دیگران به آینده خوشبین اند

  اما ما تنها کشوری هستیم که در آینده نامعلوم قرار داشته و از گذشته که گذشت خوشبین ایم
حرکت اند اما در این عصر مدرن   دیگران با تکنالوژی سرو کار دارند و پرسرعت در مسیر فناوری در

   سالهاست که مصروف جنگ و صلح کشور خود هستیم
   مقصر کسی نیست
 ما فریب خورده ایم

 سید میالد محمود یار 
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