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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢٣
 
 

 معضالت بی حساب سياسی، اقتصادی و امنيتی افغانستان
  

ن مشکالت اين کشور در سال جاری ملل متحد بار ديگر گزارشی در مورد افغانستان صادر نموده که به موجب آ

ھمچنان تداوم فساد مانند ساليان گذشته فضای سياسی و اجتماعی افغانستان را به .  در تمام ابعاد بيشتر شده است٢٠١۶

. کشند و تخريب می نمايند دھند و می مخالفان بيرحمانه به حمالت خود ادامه می. طرز خفقان آوری مبدل ساخته است

معلوم نيست که .  در صد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است١۴لل متحد، خشونت در مجموع نظر به گزارش م

 .افغانستان سرانجام به کدام سو خواھد رفت

. کند، گزارش بدبينانه ای در مورد افغانستان داده است حيث آلۀ دست امپرياليسم عمل می  مناکنونملل متحد که خود 

، اقتصادی، اجتماعی و امنيتی افغانستان طبق ديد ملل متحد به تحليل انتقادی گرفته شده درين گزارش تمام ابعاد سياسی

از نظر گاه اين گزارش، جريان مذاکرات صلح با طالبان با مشکل مواجه گرديده و شک و ترديد فضای سياسی . است

مکدر ساخته که به اين زودی مرفوع ) در حقيقت امريکا(را بين تحريک سياه انديش طالبان و دولت مستعمراتی کابل 

 ھر روزبيشتر شده و حيثيت ملی و جھانی خود را از غنی و عبدهللا" حکومت وحشت ملی"بی اعتباری .  نخواھد شد

ًرشد اقتصادی که تابع وضع امنيتی در کشور است، آھنگ بسيار بطی داشته و اصال در بسا ساحات . دست داده است

اگر کمک  و قروض کشور ھای خارجی نباشد، دولت مستعمراتی کابل حتا توان پرداخت . در آن ديده نمی شودتحرکی 

 فيصد ١۴گزارش ملل متحد می رساند که بی امنيتی در مجموع بيش از .  مورين خود را نخواھد داشتأمعاشات م

يشترين نارامی ھا در واليات جنوب و شرق ب.  تن را گرفته است۶٠٠دھد که تا حال جان بيش از  افزايش را نشان می

فساد پيشگی جزء فرھنک دولت مستعمراتی شده که بدون آن مزدوران اجنبی زندگی . افغانستان به وقوع می پيوندد

درين ترديدی ھم نيست که تجاوزات امپرياليستی و تحميل يک نظام مزدور و غير مردمی،  نقش . کرده نمی توانند

سسه ای شده است که به اعمال امپرياليستی صحه می ؤملل متحد ھم م. د در افغانستان داشته استاساسی در ترويج فسا

 . ئيد می کندأگذارد و آن را ت

  . اين است حالت زار کشور که در دست چه نا کسانی افتاده است که رھائی از آن مستلزم پشت کار متداوم است

 
 


