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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠۵
 

  معضلۀ بيکاری و فساد در کاريابی
دوند ولی  ه ھر سو می نانی بۀجوانان به خاطر لقم. داده استقرار بيکاری و بی سرنوشتی جوانان ما را زير فشار 

خويش خوری و فساد پيشگی جريان کاريابی را به سوی انحراف کشانيده و صرف . شود چيزی دستياب شان نمی

به عبارت ديگر، افرادی که به گروه خاص قومی . کسانی کار می يابند که به حلقات خاص سياسی و قومی مربوط باشند

که  فرصت کار يافتن را دارند، بقيه يا در غربت به سر می برند و يا اينو نژادی متعلق بوده و واسطه داشته باشند، 

 . کشور را ترک می گويند

قسمت اعظم تحصيل کرده ھای ما، کشور را از بابت فقدان کار و آسايش زندکی ترک می کنند و از راه ھای دشوار 

ود را از دھن نھنگ ھا و مار ھای خوشبخت کسانی اند که می توانند خ. رسانند خود را به کشور ھای غربی می

اين آوارگی و بدبختی نتيجۀ حاکميت دولت مستعمراتی است . برسانندامن خطرناک صحرانی نجات داده و به يک محل 

خواھند که در کشور باقی بمانند، الکن  جوانان ما می. که امپرياليسم امريکا و عمال داخلی شان بر ما تحميل کرده است

برای يک تعداد معينی از تحصيل يافتگان . بيکاری، بی امنيتی، بی غذائی و بی خانگی آنھا را مجبور به فرار می سازد

شود و آنھم کسانی که به جنگ ساالران، افراد سياسی مھم، گروه ھای سياسی و  کم و بيش زمينۀ کار و فعاليت پيدا می

دروازۀ وزارت خانه ھا و مؤسسات معتبر اول به روی .  فاميل ھای متمول وسرشناس ارتباط داشته باشندنظامی و

اين جاست جوانان ما تصميم می . يوس و سرگردان از نعمت کار محروم می مانندأمحصالن وابسته باز است، بقيه م

ند و با ھزار ھا خطر رھسپار ديار بيگانه گيرند که خاک ميھن را به خاطر بی عدالتی و فساد در استخدام ترک گوي

کسی که واسطه ندارد، بايد پول داشته باشد و رشوه . وقت کشی و رشوه ستانی در جريان استخدام بيداد می کند. گردند

توان متوقع بود که جوانان ما ميھن دوست بار آيند و روزی  با اين فساد و بی عدالتی آيا می. دھد تا چيزی برايش برسد

 باره در خدمت مردم و وطن خود قرار گيرند؟  دو

اميداورم که روزی سرنگونی  نظام فاسد و مستعمراتی کابل و آزادی کشور را از قيد اجانب و مزدوران داخلی به چشم 

  .  سر ببينم

 

 

 
 


