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 تجاوز امریکا به افغانستان با تخریب آغاز و با تخریب انجام یافت

 امریکا به افغانستان چه به ارمغان آورد؟!
 

ستان لشکر کشی نمودند، بیشتر از یک زمانیکه امریکا و متحدین به بهانۀ مبارزه با تروریزم به افغان

ماه تمام افغانستان را زیر ضربات مهیب بمب های مختلف النوع، درهم کوبیده و خورد و خمیر 

شوری باقی بود و آنچه از چور و غارت و تاراج ایله  سیۀساختند. آنچه از تجاوز  بی شرمانۀ رو 

هوا کردند و از َگردش برای یک مشت جاران تنظیمی هنوز کم و تُم بر جا مانده بود، َگردش را به 

 زیردار گریختگی، کلچه پختند.

افغانستان در خون خفته از تجاوز روس ها، باردگر دستخوش تجاوز بیشتر از چهل کشور جهان 

تریلیون دالر در آن کشور مخروبه، از در وارد و از  2و...، بیست سال گذشت، بیشتر از  گردید

هزار از هموطنان شریف ما، قربانی امیال این جنگ ناخواسته  150دریچه ها ناپدید شدند. بیشتر از 

ز گردیدند، هزاران هزار هموطن ما معیوب و معلول گردیدند، ده ها هزار از هموطنان مظلوم ما ا

 خانه و کاشانه و قریه و جای و جایداد شان آوره و در به در گردیدند و...

بیست سال"تالش" مالی و نظامی بالوقفۀ بیشتر ار چهل کشور جهان، لحظۀ باعث قطع جنگ و ایجاد 

 یک صلح نسبی، حتی در ده فیصد خاک افغانستان نگردید.

رنوشت یک درجن افراد دزد و جانی و زانی و جنگ جو و جنگ زده و جنگره و فراری و...، به س

 کشور حاکم ساخته شدند و همه مقدرات یک ملت مظلوم، قربانی امیال شوم از خود و بیگانه گردید.

در تمام دستگاه با طول و عرض حکومات ساختۀ امریکا و متحدین غربی آن در افغانستان، به مشکل 

 می شد چهار نفر صادق و باوجدان یافت.
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عود گرفته، تا برادران و از برادران کرزی گرفته تا برادران و فرزندان قسیم فهیم، از برادران مس

فرزندان قانونی و بی قانون و قانون گریز، از فرزندان رشید دوستم گرفته تا...، همه و همه یک 

 ملت و یک مملکت را به گروگان گرفته بودند و چون کنه، خونش را بالوقفه می مکیدند و...

جاد تفرقه های خلص کالم آنچه امریکا و متحدین در افغانستان انجام دادند، به غیر از ویرانی، ای

قومی، چور و تاراج و قتل و کشتار و ایجاد حکومات فرمایشی و فرسایشی و دو سره و سه سره، 

 چیزی بیش نبود.

( سه صد و پنجاه هزار نفری تا دندان 350000امریکائی ها در ظرف بیست سال یک اردوی )

 20که در ظرف  ایجاد کردند که بیلیون ها دالر در ایجاد آن مصرف شدمسلح و منظم و تعلیم دیده 

که مانند یک قطره آب، به زمین فرو به وجود آوردند ز ازهم پاشید. یک قوای پلیس و امنیت رو

فشار اندک، باد شد و به  . یک حکومت"انتخابی" مشارکتی ایجاد کردند که با یکرفت و ناپدید شد

 هوا رفت. اگر این لیست را ادامه دهیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.

آنچه در افغانستان اما انجام دادند، دامن زدن به تفرقه های قومی بود و از چند کیسه بُر و دزد سر 

ر گردنه و قاچاقچی و جنگ ساالر و زورگو و شریر و فاسد، بلیونر های منطقه ساختند، بلیون ها دال

و پوند و یرو که بنام بازسازی افغانستان وارد کشور می کردند، به جیب های قراردادی ها و ان 

جی او ها و وزرا و سفرا و وکال و چند رسوای دیگر ریخته می شد و دوباره از کشور بیرون ساخته 

مؤسسۀ می شد و مقامات امریکائی به خوبی و بصورت مستند از همه اطالع داشتند و حتی هر سال 

بنام"سیگار" تمام اسناد آنرا در اختیار مقامات مسؤل امریکائی و افغان قرار می داد و خواستار 

تحقیق در مورد می گردید، اما از یک گوش آنها داخل و از گوش دیگر شان خارج می شد و مقامات 

که جریان ارسال سرمایه به افغانستان به نام بازسازی، شکل دایروی  امریکائی کامالً واقف بودند

وب افغانستان ارسال می صدارد، یعنی از همان نقطه که پول های هنگفت و سرمایۀ سرسام آور به 

جهانی  نکند و آب از آب تکان نمی خورد و به چشم ناظری شوند، دوباره به همان منبع برگشت می

 هم خاک پاشیده می شود و...

آیا همین جو بایدن نبود که در زمان معاونیت ریاست جمهوری خود، باری چرند گفته و اظهار نموده 

 بود که مشکل افغانستان را فقط تجزیۀ آن کشور حل میکند؟
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را بشرماند، همین چرند  نظر به گزارشات تازه، "سترجنرال" بسم هللا محمدی، که هللا و محمد او

 های بایدن را تکرار کرده که افغانستان باید تجزیه شود.

این همان"بسم هللا محمدی" است که قبل از سقوط کابل به نحوی وزیر دفاع شد و باری همین جو 

بایدن در یکی از بیانات خود بصورت ضمنی، یاد خیری از او کرد و گفت که او" مرد جدی" است، 

نام خدا محمدی، سر از پنجشیر درآورد بنگذشته بود که کابل سقوط کرد و و چند روزی از آن بیانات 

. و حتی کوچکترین دستوری برای دفاع از کابل و مردم مظلوم و دربند کشیده شدۀ آن صادر نکرد

 واقعاً هم "چه مرد جدی"!!!

قبل از اینها، ترمپ رئیس جمهور قبلی امریکا که در بین امریکائی ها به دیوانه مشهور است، باری 

ظرف ده دقیقه، افغانستان را از نقشۀ دنیا حذف جفنگ گفته و اظهار نموده بود که وی قادر است در 

تمام تجهیزات نظامی باقی مانده در کند. او اکنون هم به مقامات نظامی امریکا مشوره میدهد که 

افغانستان را یا باید تخریب کنند و یا هم با حملۀ طیارات بمب افگن، همه را نابود کنند. او اما غافل 

 به مقامات مسؤل نظامی امریکائی در افغانستان داده شده است و با است که چنین دستوری قبالً 

خروج آخرین نظامی امریکائی از افغانستان، تمام قرارگاه های نظامی امریکا در سر تا سر 

افغانستان، همه تخریب گردیده و آالت و اسباب و ادوات و وسائل نظامی، از کار انداخته شده و 

تی طیارات جنگی و هلی کوپتر ها در میدان هوائی کابل را نیز تخریب تخریب گردیده اند، آنها ح

 کرده، فرار نموده اند.

، اما الزم به تذکر است تا از بحث بیشتر در مورد میگذریم، چون همه از آن باخبر و مطلع هستند

گفته شود، هجوم و لشکر کشی امریکا به افغانستان با تخریب آغاز گردید و با تخریب به انجام رسید 

به نان و نوائی رسیدند و صاحب همه  ،و اندرین میان یک مشت دزد و رهزن و فاسد و جنایتکار

، فقط این مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان بودند که هست و بود و دار و ندار شان نیست چیز شدند

هزار افغان مظلوم و بی دفاع افغانستان بودند که  150به تاراج رفت و این بیشتر از  و نابود شد و

 قربانی این آمد و رفت خود سرانه و بی نهایت غیرمسؤالنه و غیر انسانی شدند.

ن بودند و بیست سال بعد هم همین طالبان هستند، و اما و مگر، بیست سال قبل هم همین طالبا

را از مردم مظلوم افغانستان گرفتند، 2001امریکائی ها تنها و تنها انتقام واقعات یازدهم سپتمبر
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درحالیکه طیاره ربایانی که باعث واقعات دلخراش یازدهم سپتمبر گردیدند، همه عرب بودند و 

 .ن سعودی که به افغانستان هیچ ارتباطی نداشتندبیشترین شان هم از عربستا

هزار افغان، معیوب و معلول ساختن ده ها هزار  150امریکا به افغانستان به جز کشتار بیش از 

زمین از افغانستان، سر و سامان دادن به کشت کوکنار و قاچاق  ر  زمین و زی ر  ر سافغان، تاراج ذخائ

مواد مخدر، رائج ساختن فساد اداری، خویش خوری، قوم پرستی، ایجاد تفرقه های قومی و زبانی، 

یک مشت دستان خونین  چور و غارت و فساد اخالقی و سپردن سرنوشت یک کشور جنگ زده به 

 یختگی و فاسد و جانی و جنایتکار و جنگ ساالر و...افراد و اشخاص فراری و زیردار گر

و وسائل جنگی  التآکوپتر ها، سامان امریکائی ها با فرار از افغانستان، تمام طیارات جنگی، هلی

را تخریب و نیست و نابود کردند، آنها حتی وسائط نقلیۀ غیر نظامی را چنان تخریب کردند که به 

ی بیندازید به میدان هوائی کابل و بگرام به منزلۀ هزودی و به آسانی قابل ترمیم و استفاده نیستند. نگا

 مشت نمونۀ خروار.

ی آنها تاپه شده بود که عالمت اردوی افغانستان باالنیز آنها حتی طیارات و هلیکوپتر های جنگی را 

 ، کامالً تخریب کردند.و مال ملت به حساب میرفت

و امنیت اتباع تضمین تحت نام  امریکائی و انگلیسهزار عسکر  نجپچنان به نظر میرسد که ارسال 

خروج آنها از افغانستان، فقط به آن منظور نبوده، بلکه وظیفۀ اساسی شان تخریب و نابود سازی 

 بوده است. میدان هوائی کابل شاهد این مدعاست.

امروز با فرار عساکر امریکائی از افغانستان، ما چه داریم و به کدام چیز باید اشاره کنیم که به نفع 

 مردم و مملکت ما در بیست سال گذشته تمام شده باشد؟

 و دنیائی از مشکالت و نابسامانی ها!!! !!!هیچپاسخ روشن است. 

 

 

 


