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ميراث اوباما برای افغانستان :اشغال ،نا امنی و دولت مزدور

اوباما رفت و از خود ميراث ضد بشری در افغانستان به جای گذاشت .اوباما در شروع کار خود وعده داده بود که
اشغال کشور ما را پايان خواھد بخشيد و نيرو ھای متجاوز اين کشور را از افغانستان خارج خواھد ساخت .اوباما به
وعده ھای خود وفا نکرد و به اشغال کشور تداوم بخشيد .وضع امنيتی افغانستان ھر شب و روز بدتر می شود .دولت
مزدور کابل که ميراث خوار اوباما است ،از بی کفايت ترين ھا در جھان محسوب می گردد .با تداوم اشغال کشور،
جنگ در افغانستان سال ھا دوام خواھد کرد و نيرو ھای اھريمنی ساخت امپرياليسم به کشتار و ويرانی ادامه خواھند
داد.
اوباما چه به افغانستان به ارمغان گذاشت؟ ھشت سال قبل يعنی زمانی که اوباما بر اريکۀ قدرت امريکا نشست ،وعده
کرده بود به جنگ عراق و افغانستان پايان دھد و عساکر امريکا را از اين کشورھا خارج سازد .اوباما ھرگز به وعده
ھای خود پايبند نماند و به اشغال ھر دو کشور ادامه داد .در افغانستان ،حکومت ضد ملی ميراث بوش تا سال ٢٠١۴
تداوم يافت و بعداً يک حکومت مبتذل ديگری به اسم "وحدت ملی" روی صحنه آورده شد که از فاسد ترين حکومتھا در
جھان معرفی شده است .در جريان رياست جمھوری اوباما ،ھزار ھا از تن مردم بی گناه ما در حمالت درون در
افغانستان کشته و صد ھا ھزار تن ديگر بی خانمان گرديدند .روش ضد و نقيض اوباما برای افغانستان فاجعه آميز بوده
است .باوجودی که اوباما می دانست که مرکز فساد و تروريسم در پاکستان است ،الکن ھرگز اين کشور را در زير
فشار واقعی قرار نداد تا از حمايت طالبان دست بکشد و افغانستان را اذيت نکند .شايد مداخالت پی در پی پاکستان در
امور افغانستان به اشارۀ امريکا صورت گيرد تا اين کشور برای مدت طوالنی محتاج "حمايت" امريکا باشد و اشغال
کشور طبيعی معلوم شود.
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تا زمانی که افغانستان در اشغال باقی بماند ،جنگ وستير و ناامنی ادامه خواھد يافت و مردم ما مانند ساليان قبل قربانی
جنايت امپرياليسم جنايتگستر خواھند شد.
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