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 کند بيکاری در افغانستان بيداد می
  

فوس  واجد شرايط کار، اکنون يعنی از  ده ميليون ن.  ميليون رسيده است۴.۵در افغانستان اشغال شده، سطح بيکاری به 

در يک . چھار و نيم ميليون نفر بيکارند که اين عدد  آسيب ھای بزرگ سياسی، اجتماعی و مدنی را در بر خواھد داشت

پاول اند، نه خدمت به چنظام ضد ملی و دست نشاندۀ اجانب، طبقۀ حاکم فاسد صرف در فکر زر اندوزی و چور و 

 . مردم

ھمين قشر بيکار است .  قشر جوان از آن رنج می کشدبيکاری است که اکثراً  برای ھر دولت  يکی از مشکالت اساسی

افغانستان . که در کشور ھای اروپائی و امريکا، علم مبارزه را عليه دولت ھای استثمارگر سرمايه داری بلند کرده اند

ی  برای حل مسايل ل ميھن ما، دولت مزدور کابل اصالً توجھدر سيزده سال اشغا. ين مشکل مستثنی نيستاھم از

  تأسيس نگرديد که از يکسو کار خلق می،مؤسسات توليدی قابل اعتبار برای خلق کار.  اقتصادی افغانستان نکرده است

 مقاصد پول ھائی که متجاوزين به افغانستان آوردند فقط برای.   کرد و از سوی ديگر به رشد اقتصادی کمک می نمود

چھار و نيم ميليون بيکار از ده ميليون نفوس واجد شرايط .  سياسی و اھداف غير توليدی مورد استفاده قرار گرفته است

 کار را به بيرون از یقابل تذکار است که رکود بيکاری، فرار نيرو. دھد کار، رکود اقتصادی چھل درصد را نشان می

  . ران  ناپذير خواھد بودشود که صدمۀ آن جب افغانستان ھم سبب می

 جوانان ماست که خواھند توانست يک نظام ملی، مستقل و مردمی را در کشور راه، مبارزۀ متداوم مردم و خاصتاً يگانه 

  .  در غير آن ملت ما در اسارت دايمی اجانب باقی خواھد ماند. بنيان گذاری نمايند

 

  


