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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١۴
 

 فقدان رشد اقتصادی در افغانستان
 در افغانستان سرمايه گذاری اتفساد در افغانستان آنقدر بيداد می کند که حتا کشور ھای حاکم به آسانی حاضر نمی شوند 

دھد، از  اگر فساد ھمچنان ادامه يابد، سرمايه گذاری خارجی که ستون فقرات دولت مستعمراتی را تشکيل می. نمايند

 ۀقسمت اعظم سرماي. افغانستان ناپديد خواھد گرديد و وضع اقتصادی  اين کشور نسبت به حالت کنونی بدتر خواھد شد

  . شود و د ربانک ھای کشور ھای عرب ذخيره می گردد  و کمپرادور از افغانستان خارج میکشور توسط عناصر فاسد

مقامات امور تجارت و صنايع کشور در مورد کاھش سرمايه گذاری خارجی اظھار تشويش نموده و خطر آن را در افق 

 ساختن خارجی ھا در سرمايه فساد و بی امنيتی دو عامل عمده در بی جرأت. اقتصادی افغانستان مشاھده می نمايند

  .گذاری در افغانستان می باشد

الن دولت مستعمراتی تا حال قادر به تأمين امنيت نشده که بتواند فضای آرامی را برای رشد اقتصاد ناتوان کشور و مسؤ

چھار طرف کشور دست به تعرض و يورش برده و حيات نورمال مردم را برھم می گروه ھای مخالف در . آماده سازد

کشور افزوده و فضای قضايا در سراسيمگی رھبران ضد ملی و بی اعتمادی آنھا بر يک ديگر بر ابعاد بغرنج . زنند

بر پايه ھای لرزان يک کشور مستعمراتی مانند افغانستان که اقتصادش . ًسياسی و اقتصادی را کامال مکدر ساخته است

الن ومسؤ.  استوار بوده و از خود توليد ندارد، فقدان سرمايه گذاری خارجی ضربۀ جدی بر اقتصاد آن تلقی می گردد

اگر برای حل مشکالت فرا راه سرمايه گذاری ھا درکشور بی درنگ اقدام نشود، افغانستان "دھند که  امور ھشدار می

 سال اشغال کشور توسط امرپاليسم امريکا و شرکاء، ١۴در خالل بيش از ".   شدبه بحران اقتصادی سوق داده خواھد

اين يک طرح . کمتر مؤسسۀ توليدی قابل اعتبار در افغانستان اعمار گرديده که بتواند کار برای بيکاران خلق نمايد

  .   مزدور و دست نگر استعمار گران باشدهقصدی است که افغانستان برای ھميش

 تداوم يابد، افغانستان روز ھای ٢٠١۶اگر ھمين حالت در جريان سال . به  وضع کنونی کشور بد بين ھستندمردم نسبت 

  .  دشواری را در پيش خواھد داشت

 

 

 
 


