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   ل از کاب.س –نشريۀ زيار 
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  د را وادار به خودکشی کر"نقيب هللا"فقر و بيکاری، 
شھر تالقان واليت » ُورته بز«نام نقيب هللا از ساکنان روستای فقير آباد   جوانی به١٣٩٨ حمل ١٩نيمه ھای شب دوشنبه 

گردن خودش را حلق آويز  ده از دستمالدنيا اميد و آرزو به آينده ، از فرط فقر، تنگدستی و بيکاری با استفا تخار با يک

  .کرد و به زندگی پر از مشقت خود پايان داد

سفبار حاکم در افغانستان می باشد، کشوری که با وجود أاز وضعيت   ایهبازگو کردن خودکشی نقيب هللا در واقع نمون

 شمار می کشور ھای جھان به کماکان يکی از فقير ترين ،ميليارد دالر در جريان ھجده سال گذشته سرازير شدن صد ھا

ليون ي م١٧که چيزی در حدود   درصد توده ھای بيچاره و فقير ما۵۴د که بيشتر از ندھ احصائيه ھا نشان می. رود

اين در . خوردن بيشتر از يک وعده غذا را ندارند یئکنند و روزانه توانا زندگی میمطلق گردد زير خط فقر  انسان می

 ھزار نيروی تازه نفس، وارد بازار کار افغانستان گرديده که فقط جذب ۴٠٠ حاليست که به گفتۀ وزارت کار ساالنه

  .آن در ادارات دولتی و غير دولتی امکان پذير می باشد  ناچيزصدرد

رود و از مجموع جمعيت  جوان ترين کشور ھای جھان به شمار می د که افغانستان يکی ازندھ احصائيه ھا نشان می

اين  روند و به تن مطابق معيار ھای جھانی به عنوان نيروی قانونی کار به شمار میليون يم ٨ليونی آن بيش از ي م٣٠

   . ھزار نيروی جديد کار اضافه می گردد۴٠٠تعداد نيرو ھمه ساله چيزی در حدود 

کافی و مناسب در کشور باعث گرديده تا از يک طرف مھاجرت ھای  افزايش روز افزون نيروی کار و نبود کار

را به  جوانان با استفاده از ھر وسيله و ھر راه ممکن برای پيدا نمودن قوت اليموت خودشان ش يافته واقتصادی افزاي

طعمۀ ماھی ھا گرديده و يا  آنھا  آب و آتش بزنند و راھی کشور ھای دور و نزديک گردند که در اين راه ھا ھزاران تن

ديگر طيف وسيع تری از اين جوانان با پيوستن به جانب  از. می دھند  راه ھا جان ھای شان را از دست در مسير

که  امنيتی دولت کابل تصميم گرفته اند تا از لولۀ تفنگ نان بخورند، به ھمين دليل است جنايتکاران طالب و يا نيرو ھای

مواجه نگرديده و با وجود  گاه دو طرف جنگ با کمبود گالدياتور ھای جنگی در جريان نزديک به دو دھۀ اخير ھيچ

  . از شدت جنگ کاسته نشده است تن از طرفين کماکان٢٠٠کشته و زخمی شدن روزانه بيشتر از 

اساس آن  روزافزون قتل و کشتار افغان ھا در سرتاسر کشور که  فقر، بيکاری، وضعيت بد اقتصادی و افزايش

 ٢٠نايتکاران طالبی، داعشی و امريکا، ناتو، رژيم ھای سفاک و خونريز ھمسايه، ج مداخالت پيدا و پنھان امپرياليزم

مزدوران تنظيمی، جھادی   عبدهللا، جنايتکاران و–تروريستی ديگر، حاکمان مفلوک دولت پوسيده و فرسودۀ غنی  گروه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

باعث گرديده تا از يک سو جرم ھای جنايی، دزدی  و غير جھادی و باالخره ساير سرسپرده ھا و جواسيس می باشند،

يافته در سطح کالن شھر ھا افزايش چشمگير يافته و از جانب ديگر توده ھای   سازمانھا، اختطاف ھا و قتل ھای

فرزندان شان را در بدل  که ناگذير يا سفبار شان را سپری نمايند، تا جائیأستمديدۀ ما با بدترين حالت زندگی  بيچاره و

پر از درد و رنج شان خاتمه بدھند که که به زندگی  اين  و يارازکننددی ئپول ناچيز به فروش برسانند، يا دست به گدا

و  يگانه راه بيرون رفت از وضعيت ناھنجار کنونی اتحاد. به شمار نمی روند و خردمندانه ًمطمئنا راه ھای معقوالنه

  . باشدت تصميم گيری در حق سرنوشت شان توسط خود توده ھا میأتشکل پذيری توده ھا و جر

 

	
  


