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  ٢٠١٨ می ٠۶
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠١ 

  :افزايش بيکاری و حرافی دولت پوشالی

 هستمديد عنوان مھلک ترين امراض غير قابل کنترول در برابر طبقۀ کارگر و در مجموع زحمتکشان فقر و بيکاری به 

ًکامال خارج » ملی«پوسيدۀ وحشت  و بيچارۀ ما قرار دارند که مداوای اين دو مرض مزمن از توان دولت فرسوده و

در کابل و سراسر کشور، در بيکاری مطلق به سر می برند  ليون ھا تن از واجدين شرايط کاريدر حال حاضر م. است

 که در ظاھر امر کار دارند و ليون ھا تن ديگر با وجود آنيکار اند؛ از جانب ديگر م و از بام تا شام، چشم انتظار

و در واقع ھيچ نوع  شتزار ھا مصروف می سازند، اما در بيکاری مخفی به سر می برندخودشان را در مزارع و ک

که از ) ليون تنيسه و نيم م(ھا تن ديگر  ليونيعالوه بر آن م. ثريت کاری برای خود و خانواده ھای شان ندارندؤم

دھند، نه تنھا بار  يل میدرصد نفوس جامعه را تشک١٢گرديده و بيش از  نظام پوشالی به مواد مخدر مبتال» برکت«

ھزار تن با  نبايد از ياد برد که صد ھا. زانه يک ساعت کار را ندارندشان گرديده، بلکه يارای رو دوش فاميل ھای

خورند که روزانه صد ھا تن از  می پيوستن به صفوف طرف ھای جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری، از لولۀ تفنگ نان

 .آنھا کشته و يا معلول می گردند

فيض هللا " س آن شخص مفعولی به نامأکه در ر» کار و امور اجتماعی«کفايت و نام نھادی به نام  وزارت ناکارا، بی

را در چھار ديواری » کنفرانس ملی کار«  روزه ای به نام تکيه زده با صرف ده ھا ھزار دالر، کنفرانس دو"ذکی

» برطرف«ه و در روی کاغذ، گويا معضل بيکاری را عوام فريبان راه اندازی کرد و با جمله پردازی ھای» ارگ«

   .ی کردئ اين مار خوش خط و خال نيز ياوه سرا"عبدهللا عبدهللا"کنفرانس  در اين. ساخته است

 می ليون نفري درصد نيروی کار کشور که تعداد آنھا به دو م٢۴می گويد که » امور اجتماعیوزارت کار و «که  با آن

 ٨گذشته و از مجموع نفوس  درصد ۵٠ت امر آن است که مجموع بيکاران کشور از مرز رسند، بيکار اند، اما واقعي

 اندکی از اين صدردبيکاری به سر می برند، ھرچند  ليون نفر دريليونی نيروی کار کشور، چيزی بيشتر از چھار ميم

 در ھفته قادر به رفع ابند، اما ھرگز چند ساعت کار يکار ھای نيمه وقت دست می تعداد بيکاران به صورت مقطعی به

   .ترين مايحتاج لشکر بيکاران کشور ما نمی باشند یئابتدا
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زھر  ما که ده ھا کشور امپرياليستی و غير امپرياليستی روزانه ازطرق مختلف ۀاشغال شد معضل بيکاری در کشور

ھرگز و » ارگ«دروازه ھای پشت  کشنده را به پيکر زخمی آن می ريزند، با برگزاری چنين کنفرانس ھای تشريفاتی و

کنونی، اتحاد و ھمبستگی  ۀفقر و بيکاری وسيع و گسترد ھرگز حل نمی گردد، بلکه يگانه راه برای بيرون رفت از

  دموکراتيک–زير پرچم واحد مبارزه عليه استعمار و استبداد و راه اندازی انقالب ملی  طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان

آزاديخواھان و استقالل طلبان  تشکل از تمامی نيرو ھای انقالبی، مترقی، روشنفکران متعھد،تحت رھبری جبھۀ واحد م

  .واقعی اند

  

  :!»با گذاشتن نام رستم، کسی رستم نمی شود«

پافشاری  زياد روی آن» حکومت وحدت ملی«پس از ايجاد حکومت دست نشاندۀ امريکا تحت نام  ی کهئيکی از کار ھا 

نھاد ھا و ادارات و تغيير نام  يار به مصرف رسيده، ايجاد نھاد ھای موازی، حذف يکتعدادصورت گرفته و انرژی بس

» ارگ«مغز متعفن اين حکومت دو سره از روزی که به  .برخی از وزارت خانه ھای اين حکومت دوسره بوده است

که نه در » تغييراتی«ت، به مصرف رسانده اس» بنيادی«را صرف آوردن تغييرات  راه پيدا کرده، بيشترين وقت خود

حذف برخی ادارات و نھاد ھای   توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين کشور بلکه در کاغذ ھا و نامگذاری و زندگی

به تکيه کالم اين  بيشتر» بنيادی« برد که استفادۀ کلمۀ داالبته نبايد از ي. حکومتی متمرکز گرديده است حکومتی و غير

  .جرثومه مبدل گرديده است

را به  »وزارت تجارت و صنايع«، طی فرمانی نام »تغييرات بنيادی«متعفن جھان به سلسلۀ آوردن  ًيرا دومين مغزاخ

 ادارۀ«، »تغييرات بنيادی«نيز به سلسلۀ آوردن   البته قبل از آن!!! تغيير داده است» وزارت صنعت و تجارت«نام 

صنايع، معادن و زنان را طی  تاق ھای ھای متعدد تجارت،را منحل نمود، ا» آيسا«يا » حمايت از سرمايه گذاری ھا

وجود ه را زير اثر وزارت تجارت و صنايع ب» جواز دھی مرکز واحد« به نام  ایهفرمان ھای جداگانه ايجاد و ادار

ی را انجام داده که ئھا» شاھکار«اقتصادی، در ساير بخش ھای حقوقی و سياسی نيز   از بخش ھایبه جز. آورده است

کميسيون «ايجاد  ،»یادارۀ مبارزه عليه فساد ادار«، انحالل »محکمۀ اختصاصی«توان از ايجاد  جمله می از آن

   .وغيره ياد آوری نمود» تدارکات ملی

حقوقی  ادغام ادارات و نھاد ھای حکومتی و غير حکومتی در بخش ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ايجاد، انحالل و

چوته انداز در پی عملی کردن آن  ی باشد که اين جرثومه به شکل عجوالنه وئوغيره شايد يکی از آسانترين گزينه ھا

و سخت توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به بار نياورده  است که کوچکترين اثری نه تنھا روی زندگی طاقت فرسا

   .عداد و گسترش بيشتر فساد و دزدی مھيا ساخته استت برای چور و چپاول يک  آن زمينه راکسعاست، بلکه 

بيکاری   از آنھا دریزحمتکشان کشور که اکثريت آنھا زير خط فقر به سر می برند و جمع وسيع طبقۀ کارگر و ساير

دانند و توده ھا به  می» چشم مردم خاک زدن به«مطلق قرار دارند، چنين حرکت ھای نمايشی و تشريفاتی را به عنوان 

و به اين باور است که ھرگز نظام ھای سياسی فاسد، » نمی شود گذاشتن نام رستم، کسی رستم«دانند که با  ی میخوب

 تغييرات مثبت در زندگی و سرنوشت توده ھا را ندارند، چراکه تمامی فکر و ذکر چنين وابسته و پوشالی توان آوردن

  .است و بسی، غارت و چپاول طبقات زحمتکش و ستمديدۀ جامعه ئحکومت ھا

  

   

 


