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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۴ فبروری ١١
  

  چھار ميليون انسان فقير اما بيکار در کشور چه می خورند؟
 يک کارگر را بيکار می خواند اما وزارت کار و امور اجتماعی در حالی که ادارۀ احصائيۀ مرکزی از ھر چھار کارگر

 ميليون افغان واجد شرايط کار ھستند که از اين ميان ١٠اين آمار را نادرست می خواند و باور دارد که در حال حاضر 

  . ميليون آن بيکار ھستند۴

زحمتکشانی که آرزو .  زحمتکشان تھيدستبيکاری در کنار ده ھا فاجعه  و بالی ديگر، بالئی است برای تھديد زندگی

دارند کار کنند و با توان بازوی خود نان به دست بياورند در حال حاضر ساعت ھا در چھارراھی ھای شھرھای بزرگ 

 شان ۀو خرد افغانستان، گرد می آيند ولی کاری پيدا کرده نمی توانند و با دست خالی و چھرۀ خسته به خانه ھای فقيران

  .ندبر می گرد

لۀ زندگی و مرگ ء به مسأزند و سرپناه برای فقرا اين خيل بيکاران در کشوری که قيمت مواد اوليه سر به آسمان می

تبديل شده است، باالخره چه می خورند، چه می کنند و چگونه زندگی می کنند؟ اين را فقط زحمتکشانی که طعم تلخ 

ين دولتی که در خدمت ستمگران قرار دارند، نه سرمايه داران و ولؤبيکاری را چشيده اند به خوبی می دانند، نه مس

 ۀتاجران و فئوداالن و اربابان چپاولگر، نه اينجو داران مزدور و نوکران سفارت خانه ھا و اربابان دونر و نه ھم جامع

  .مدنی دالر گير

گاه برای » ژوندون«زحمتکشان می دانند که کودکان ايشان بر زباله ھای يورش می برند و بر اساس خبر تلويزيون 

ی د و گدائلقمه نانی با حيواناتی مثل سگ و پشک نيز درگير می شوند، کودکان و زنان زحمتکشان بر جاده ھا می برآين

ی جنايت و جرم ھای جنائزنان و مردان اين خيل بيکاران برای ی سرمايه داران از کودکان، باندھای مافيائمی کنند، 

  .استفاده می کنند و آنان را با عفريت جنايت تھديد می کنند

 ۀاز اينرو نمی توان بر آمار ارائه شده ادار. سر می برنده اين وضعيت دردناک تھيدستانی است که در فقر مطلق ب

 ميليون انسان ۴ درصد ارائه کرده، باور کرد، زيرا موجوديت ٣٧قر را  مرکزی که تعداد افغان ھای زير خط فۀاحصائي

 اينست که تعداد بيشتر مردم افغانستان  زير خط فقر قرار دارند و اين فيصدی با گذشت ھر روز بيشتر ۀبيکار نشاندھند

ر و اين خارجی ھا و رود زيرا بر اساس نظام اقتصاد بازار بيکاری جزوی از اين بازار است و تا اين بازا شده می

نوکران داخلی آن ھستند، زحمتکشان و تھيدستان به بھروزی و رفاه نمی رسند و ھر روز تعداد بيشتر تھيدستان به خيل 

  .بيکاران افزوده خواھند شد

  

  


