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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ١٩
 

 اقتصاد ناتوان افغانستان
  

. نی کرده است رشد اقتصادی افغانستان را در سال جاری بسيار بطی توأم با تورم پيش بيۀسازمان ملل متحد درج

، بی امنيتی، فقر و فساد معضالتی است که در پيش روی دولت مستعمراتی کابل در سال جاری ميالدی هاقتصاد شکنند

مھم تر از ھمه تضاد ھای درونی . ھيچ عالمه ای از بھبودی ديده نمی شود که بتوان آينده را مثبت نگريست. قرار دارد

  . اول آن مردم افغانستان اندهاست که قربانی درجنظام کنونی بر مغلقيت اوضاع افزوده 

اقتصاد شکننده، " عاليرتبۀ  سازمان ملل در کابل به شورای امنيت در نيويورک اعالم کرد که ۀ، نمايندنيکوالس ھيسوم

، رئيس جمھور افغانستان اشرف غنی ھای در حال صعود و نخبگان سياسی متمرد مھمترين مشکالت  مقابل   شورش

ھای خارجی کافی و دستيابی به صلح  متداوم  نيز از معضالت  ديگر  فشار برای دريافت کمک". گردد محسوب می

رد و بزرگ دست و پنجه راتی کابل بايد با صد ھا معضلۀ خبنابران دولت مستعم. افغانستان در سال کنونی خواھد بود

که امريکا به افغانستان تجاوز نمود به فکر اين بود که با استخراج معادن افغانستان  زمانی.  نرم کند تا بتواند بقاء نمايد

امنيت بيشتر خراب گرديد و . دست نيامده ًمی تواند اين کشور را از حالت رکود خارج سازد، اما واضحا که اين ھدف ب

  صندوق وجھی بين المللی . ن به ناکامی مواجه اندًامريکا و ناتو کامال در افغانستا. مقاومت عليه تجاوزکاران بيشتر شد

  . صد سقود خواھد کرد و غربت بيشتر خواھد گرديددر پيش بينی نموده است که عايد سرانه در افغانستان  سه 

 سال تجاوز ١۵ نتيجۀ تاين اس. با اين دولت و با اين تجاوزکاران، افغانستان ھرگز روی سعادت و ترقی را نخواھد ديد

  .  يل يک نظام مزدور در افغانستانو تحم

 

 

 
 


