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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٨۵
بيکاری ھشت ميليون جوان ننگ ابدی بر جبين حکومت وحشت ملی
بعد از روی کار آمدن فاسدترين دولت پوشالی جھان در کابل ،روند رو به رشد بيکاری در کشور به شکل بی سابقه
افزايش يافته است .عنايت ناصر رئيس شبکۀ نھاد ھای جامعۀ »مدنی« در اجالس )فاجعۀ بيکاری ،بی پروائی حکومت
و عکس العمل جوانان( می گويد که ھر سال  ۴٠٠ھزار نيروی کار به بازار ھای کشور عرضه می گردد در حالی که
بازار ظرفيت جذب چند ھزار نيروی کار محدود را دارد.
افزايش بيکاری و فرار توده ھای زحمتکش از کشور به دليل بيکاری به شکل گسترده ای افزايش يافته و رياست
پاسپورت دولت پوشالی از افزايش بيش از  ٢٠٠درصد متقاضيان پاسپورت خبر می دھد .صف ھای تشکيل شده پشت
دروازه ھای رياست پاسپورت از فرار وسيع توده ھای زجر ديدۀ کشور ،خبر می دھد .سه ميليون معتاد مواد مخدر که
اکثريت آنھا را جوانان تشکيل می دھند ،خبر ناگوار ديگريست که حکومت وحشت ملی بايد ننگ ابدی آن را بايد بر
جبين انتقال دھد.
افزايش خودکشی بين جوان ھا در افغانستان اشغالی
ناجيه طارق معاون خدمات صحی وزارت نام نھاد صحت عامۀ دولت پوشالی کابل در مراسم پيشگيری از خودکشی
تحت عنوان )کمک رسانی و نجات زندگی( از افزايش ميزان خودکشی در بين جوانان خبر داد .او می گويد که تعداد
واقعات خودکشی در سال  ٢٠١٢که ثبت شفاخانه ھا گرديده  ١٢٠۵نفر می باشد در حالی که اين تعداد در سال ٢٠١۵
به شکل چشمگيری افزايش يافته ،اما ارقام دقيق از آمار خودکشی در اين سال ديده نمی شود.
خشونت ھای جنسيتی ،استعمال مواد مخدر ،نا اميدی ،خشونت ھای خانوادگی ،غم ،اندوه ،احساس گناه و حقارت از
جملۀ عوامل خودکشی از طرف اين خانم عنوان گرديده است ،در حالی که تداوم نکبت بار »جنگ« زرگری جاری و
خود ساختۀ امپرياليست ھا ،فقر گسترده ،افزايش بی پشينۀ بيکاری ،فساد گستردۀ اداری و باالخره پوشالی بودن دولت
دست نشاندۀ کابل که کوچکترين اميدی برای بھبود وضعيت نکبتار زندگی جوانان در آن ديده نمی شود ،منحيث اساسی
ترين و مھم ترين عواملی اند که جوانان ما را وادار به خودکشی می نمايند.
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