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یازدهم سپتمبر و بازار گرم سالح فروشی
فاجعۀ یازدهم سپتمبر  2001میالدی در سرزمین دیموکراسی ،فاجعۀ هولناک ،دلخراش و غیر
انسانی بود که نه تنها امریکا ،بلکه دنیا را تکان داد و به وحشت فرو برد.
از چند و چون و اما و مگر های آن که بگذریم ،می رسیم به تأثیرات هالکت بار آن بر کشور جنگ
زده ،ویران و فراموش شدۀ افغانستان .کشوریکه بعد از از شکست تجاوزگران روس در افغانستان
و بعد از سقوط رژیم دست نشاندۀ شان در کابل ،از سوی جامعۀ جهانی بصورت مطلق تنها گذاشته
شده و به فراموشی سپرده شد.
فاجعۀ یازدهم سپتمبر ،پلنگ خفته را بیدار کرد ،رو به سوی کشور به خاک و خون افتادۀ ما آورد،
راه بس طوالنی را درنوردید ،قدم رنجه کرد و کشور ما را مورد تهاجم قرار داد ،این در حالی بود
که میگفتند ،تروریستان همه عرب بودند و از عربستان و حتی یک افغان هم در آن میانه نبود که
نبود.
و اما چون امریکا رفیق شفیق شیخکان آل سعود بود ،بر آنها چشم ببست و چهار چشمه به کشور ما
خیره شد و چون ملک بی صاحب دید ،خاکش را به توبره کرد و از کشته های ما ،پشته ها ساخت
و یک درجن زیردار گریختگی را حاکم ملک و ماوای ما نمود.
این وضعیت ناهنجار بیست سا ِل تخت ادامه یافت و هر آنچه پول و سرمایه و امکانات بی حد وحصر
بود ،در اختیار چند فاسد و مفسد و دزد و رهزن و جنگ ساالر و جنایتکار و قومگرا و تبعیض
طلب قرار داده شد که از گاو شیرد ِه امریکا و متحدین ،قطره شیری به دهان کودک افغان نرسید و
غدودی در افغانستان باقی نماند و همه و همه دوباره به مرجع نخستین خود واریز گردید و دگر هیچ.
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اندرین میانه چند بی کار و بی روزگار و ایله گرد و الابالی ،مرغ شان تخم طالئی داد و صاحب
آرگاه و بارگاه و کرچ و کاله شدند و حساب پول های باد آوردۀ شان در بانک های امریکا و اروپا
و دوبی و امارات و ،...از محاسبۀ دوصد مامور و محاسب هم پوره نیست.
پس دیده می شود که در بدل واقعات یازدهم سپتمبر در امریکا ،این فقط افغانستان و مردم مظلوم و
بی گناه آن بودند که تقاص پس دادند و خون عزیزان شان ریخت و کشور جنگزدۀ شان پامال عساکر
تا دندان مسلح و تام االختیار بیش از چهل کشور جهان گردید و خاک پاکش به توبره شد.
امریکا و متحدین آن پس از بیست سال جنگ و کشتار در کشور ما ،با فرار شرم آور شان ،تمام
آنچه را از قرارگاه های نظامی ،مراکز سوق و اداره ،مراکز بی سر و پای جاسوسی و تمام آالت و
اسباب نظامی را که به کشور ما آورده بودند ،همه را تخریب و نابود کردند و همان مخروبه ایکه
در زمان تجاوز شان به افغانستان بوجود آورده بودند ،همان خرابه ،بلکه بدتر از آنرا از خود بجا
گذاشتند .طالبان دوباره برگشتند و اینبار قدرتمندتر و با تجهیزات نظامی بیشتر که از اردوی افغانستان
بجا مانده بود .القاعده همچنان در افغانستان فعال است ،داعشی ها بیداد میکنند و چند سازمان و
گروپ دیگر تروریستی نیز به آنها افزوده گردیده و دیری نخواهد بود که بازهم افغانستان را النۀ
تروریس ت ها بسازند و جنگ دیگری را در منطقه به راه بیندازند .امریکا و متحدین مانند هر
تجاوزگر دیگری ،همیش در تالش گرم ساختن بازار پر رونق اسلحه فروشی هستند و بهانه های
مختلفی در کنج و کنار دنیا به وجود می آوردند تا جنگ از روی زمین هرگز برچیده نشود.
پس می بینیم که امریکا و متحدین هیچ ارمغانی جهت بهبود اوضاع افغانستان و منطقه با خود
نیآوردند و چرخ زمان را بار دگر به عقب برگشتاندند و افغانستان دوباره به بیست سال قبل برگشت.
بیشتر از دو تریلیون دالر در بیست سال گذشته وارد افغانستان گردید ،اما قطره آبی شد و به زمین
فرو رفت .بیشتر از  150هزار افغان مظلوم قتل عام شدند ،حدود سه هزار عسکر امریکائی کشته
شد ،بیست سال خون ریخته شد و ،...اما حاصل آن فقط به آنانی معلوم است که غالمی امریکا کردند
و کشوری را برباد دادند و خوب هم میدانند که امریکائی ها از کشور ویرانۀ ما چها به غارت بردند.
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