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 !اشِک تأثُری برحاِل مسلمانان

 
 !بار بهتراست از ثروتی که درمیان مردم تخم نفاق بپاشد وبرادر را دشمِن برادر سازد ُغربت صد

)منظورش شوروی  تسکه زده بود ومیگفت:»این دوابرقدر  را یاِد استادغوریانی به خیرکه اصطالحِ ودکا کوال
یک  و برسِرتقسیِم جهان باهم سازش میکنند هکه توانایی بالنسبه همساِن نظامی واقتصادی دارند باالخر وامریکابود(

وم سیاست درهمین خط افتاد وآلماِن مغلوب بعد ازجنگ عمومی د شیوهٔ استعماری ودکاکوالدرجهان ظهور میکند.«
یمن به یمِن شمالی ، ویتنام به ویتنـــــــــاِم شمالی وجنوبی، کوریابه کوریای شمالی وجنوبی، به آلماِن شرق وغرب

 با لقب جمهوریهای دموکراتیک سرافرازساخته بودند وجنوبی تقسیم شد که معموالً بخش طرفدار شوروی را روسها
  این کشورهای تقسیم شده رازِ  وکراتیک بود ولی برهمه دکتاتوریهای تک حزبی فرمانروایی داشت.که ناِم شان دمـ

ضعف خود را دریافتند وپس از فروپاشیدِن نظاِم شوروی به وحدِت خود نایل آمدند وآلماِن غرب که ازنظِر اقتصادی  
  برلین را  دیوار ری به جان آمده بودندمردم بخِش شرق کــه ازدکتاتو به یک قدرِت درجه اوِل اقتصادی بدل شده بود

رژیِم دست نشاندهٔ امریکا رادرویتناِم جنوبی سرنگون   ویتنام بعد ازده سال جنگ باامریکا  فروریختند وباهم یکی شدند.
کرد وبه وحدت رسید.امروز جمهوری فدراتیف روسیه که مستعمراِت سابِق خودرا ازدست داد ودید که برخی  

سابق به ناتو پیوستند پوتین که یک سیاستمداِر کار ُکشته است روسیه رامتکی براقتصاِد   ازکشورهای زیرلوای شوروی
خود نگاه داشت وکم کم دامنهٔ نفوِذ خودرا درشرِق میانه ُگسترد وعلیرغم ارادهٔ امریکا رژیم بشار اسد را برپای نگاه 

 .داشت
ِِ یک دکتاتوِرتازه نفس افتاد باز ومصر وقتی بهاِرعرب دربسیاری ازکشورهای عرب زبان شکست خورد  به دامِن

وآتِش جدال شیعه وسنّی را پکه   ستارهٔ تلویزیونهای گوناگون طلوع کرد که قبرستاِن تاریخ را می کافتند درامریکا
حتی   سوریه و  ، یمن، لیبی .جدال ها ازنیِت خیر برخوردار نیستند نکه ای میگفتمر روزگا ومن درهمان میکردند

 جنگ خویشتن رامسلمان میخوانند ولی این مسلمانها  گرفتاِرجنِگ داخلی استند وهردو طرفِ   افغانستان که همین اکنون
این قیم ها وباال بین ها که بوی   باالبین نجات دهند. ازشر این همه قیم و  اوکشوِرخـودر بنشینند میاِن خود نمیتوانند

 نوا هخواهد ازاین ماِل بی صاحب بذخیرهٔ یانزده بلیون دالر نفت بی صاحب لیبی را استشمام کرده اند وهریک می
وملل متحدیک   غربی یبرسدعمالً درلیبی دوحکومِت با هم درجنگ َعلَم کرده اند.امریکا وبرخی از کشورهــا

ازجنگساالِر لیبی خلیفه حفتر/هفتر جانبداری می    هحکومت راحکومِت قانونی لیبی می پندارندولی روسیه؛ایتالیا؛فرانس
این دورقیِب قدرت را درمسکو باهم کله به کله کرده بودند تا میاِن شان آتش   موترکیه باهــــ  کنند وهمین امروز روسیه

ولی به دنباِل امریکا؛ روس وچین   بیایند  کنند.درافغانستان طالبان با برادراِن مسلماِن خود نمیتوانند کنار  ربس برقــــرا
رسیدندکه افغانستان رابه شمال وجنوب  هوروسیه بدین نتیجمیدوند ومن با اطمینان میتوانم بگویم که اگر فردا امریکا 

به این تقسیم رضایت میدهند وبا خود میگویند حاال که قدرت   متقسیم کنند آن گرسنگان قدرت را که من می شناس
درنیِم کشورهم غنیمت است. من هیچ حرفی ندارم جز اشک تأثری که برنفاق وچند  درهمه کشور برای من نمیرسد

وما با آن تاریخ پنج هزار    ددرس گرفتند وقافله ها ازما پیشی گرفتن  سلمانان بریزم که همه مردم ازتاریخِ خوددستگی م
کرده است زیر گرد وخاِک قافله های که از ما   اساله که برای طوالنی شدن خواِب مان ُحکِم َحِب تریاک را پید

 :را تکرار کنم که عبدالواحد مصرع یمیگذرند نا پدید شدیم. میخواهم شعِر حاج
 

 .ما بدخشان طلبیدیم وبه راغ افتادیم  همِت پست چو کرگس به زمین زد مارا 
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