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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٧ جوالی ١٢
 

  

  

  

  افزايش بيکاری زندگی را برای زحمتکشان سخت تر ساخته است
تگرانۀ اقتصاد بازار صالحيت نظارت و کنترول قيمت ھا را در در کشوری که بيکاری به اوجش رسيده و سيستم غار

 ۵عدۀ محدود و انگشت شمار  که کمتر از . بازار ندارد، باعث گرديده تا تفاوت طبقاتی به باالترين سطح آن برسد

ده  درصد تو٩۵که اکثريت  دھد با چنگ و دندان در چور و چپاول توده ھا غرق بوده، در حالی درصد را تشکيل می

ھای زحمتکش و ستم ديده ھر روز با رفتن به زيرخط فقر، فشار زندگی پر از رنج و بدبختی بيشتر از پيش بر شانه 

  .  ھای شان احساس می نمايند

توان  کاھش قدرت خريد توده ھای زحمتکش نه تنھا خوشی و سرور را از چھره ھای آنھا ربوده، بلکه با تمام وجود می

ن با چھره ھای خسته ھمچون مرده ھای متحرک احساس می نمايند که با سرنوشت نامعلوم و احساس کرد که زحمتکشا

ًنا فقر گسترده خود و فاميل ئرو گرديده که اگر حمالت انتحاری و انفجاری آنھا را از پا در نياورند، مطمه تاريک روب

  .يت ناھنجار جاری ديده نمی شودی از وضعئھای شان را به نابودی می کشاند و ھيچ روزنۀ اميدی ھم برای رھا

سرک ھای کابل که در طول تاريخ ھرگز شاھد صحنه ھای دل خراش ھجوم گستردۀ توده ھای فقير به نام گدا نبوده، 

دی کتامروز در ھر چند متری گواه کودک، پير، جوان و زن با حاالت بسيار رقت بار می باشند که با آه و زاری دست 

دارای تحصيالت و يا در گذشته صاحب حرفه و که ًدراز کرده و تقاضای کمک می نمايند، بعضا ديده شده افرادی را  

  .  پيشه بودند نيز به خيل توده ھای فقير عالوه گرديده اند

قرار دارد؛ عذری که ھرگز » جنگ با تروريزم«عذر حکومت در برابر افزايش بی سابقۀ فقر شايد اين باشد که در  

عليه » جنگ«پذيرفتنی نيست، چراکه از زمان روی کار آمدن حکومت بيکارۀ وحدت به اصطالح ملی، ھر روز  دامنۀ 

تروريزم گسترده تر گرديده و در گوشه گوشۀ کشور روزانه ده ھا انسان به خاک و خون کشيده می شوند و نه تنھا ھيچ 

که ھر روز نا امنی، قتل، کشتار، انتحار و انفجار بيشتر می تغييری در وضعيت بد و شکنندۀ امنيت رونما نگرديده، بل

  . گردد
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امروز فقر و بيکاری منحيث بزرگترين پديده ھای بدبختی زحمتکشان، سايه ھای شوم خود را بر سر زحمتکشان چنان 

 دسته که جمعيت ھای وسيع از کشور به شکل گسترده ساخته که اگر فکری به حال اين وضعيت نگردد، احتمال اين

 درصد نيروی کار کشور ۶٠در حال حاضر باالتر از . جمعی جان ھای شان را از دست بدھند، دور از تصور نيست

که در کشور با ھزار و يک مشکل مواجه ھم که ھای توليدی  دودی از فابریعدر بيکاری مطلق به سر می برد، تعداد م

  . صد کارگران شان را از کار اخراج نمايند در٧٠اند،  بنابر داليل متعدد ناگذير گرديده تا مرز 

توقع از اين حکومت برای رفع معضل بيکاری و آوردن نان بر دسترخوان زحمتکشان، به دور از واقعيت می باشد، 

گسترش فقر و افزايش بيکاری ھيچ برنامۀ ديگری روی  چراکه تاريخ ثابت ساخته است که اين نوع حکومت ھا جز

  . دست ندارند

 

 


