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 اخترمحمد یوسفی 

؟دارد متیقنزد مفسدین  مگر دروغ گفتن ،گرامی انطنهمو  

دروغ می تواند  جنگ  را به  حرکت درآورد، مگر برخالف  آن  حقیقت می تواند  

 تمام اردوهای جنگی را در میدان  جنگ متوقف سازد. )اتوفون  بیسمارک(.  

در   زمستانسردی در آغاز  ،است  باورکردنی نا خبر جالب و حیرت انگیر
امسال از برکت مرض ، ستا باریدهکابل  حالیکه پشمکهای برف بروی زمین 

و شگوفه  گل  سرد در زمستان در افغانستان  پرثمردرخت بخت و طالع کرونا 
 ، انداعالم کرده افغانستان ۀ "دولت" تازو   جدیدسروی  یک خبراست. در نموده 

     
 " کاهش یافته است.( هفت فیصد 7)سطح فقر و بیکاری در افغانستان امسال "
 

https://www.bbc.com/pashto/55218066 
 

 

مرض   این ، مبتالیان و وفیات کوید نوزده )کرونا(خطرناک امسال نسبت شیوع  ویروس دنیا در برعکس 

  اکنون  سرسام آور فقر افزایش سطح بیکاری و سیر صعود   . میلیونها انسان تجاوز نموده است از فراگیر 

نشان    معتبر بین المللیمنابع  دقیق و پیشرفته  گیریاحصائیه  عصرین سیستم هایجهانگیر شده است.  

رین کشورهای  ه تدرسراسر جهان حتی در پیشرفت کوید نوزده )کرونا(مرض  امسال نسبت  میدهد که 
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اعالم کرده   سرسام آور صعود فقر را و سیر بیکاری  قابل مالحظه سطح  افزایش ( 7)جی صنعتی جهان 

صنایع   ع یدر تمام بیست کشور راه رشد سر اند. در چین، هندوستان، افریقای جنوبی، ارجنتاین، برازیل 

وضع افزایش سطح بیکاری و    .نزول نموده است کشورها آن نیر شاخصهای پیشرفت اقتصادی  جهان 

بدتر و  از همه روبه انکشاف و عقب مانده مانند افغانستان  سرسام آور صعود فقر در کشور های  سیر

کاهش سطح بیکاری و   ، رشد اقتصادی ملی با درافغانستانموجود جنگی  است. بنابر وضعیت  تر فالکتبار

  " اند که گفته  در ماه دسمبر افغانستان خبر ارقام سروی جدید "دولت" . ناممکن است   در کشور فقر

  های   با دروغاین خبر    است."  هفت فیصد کاهش یافته ( 7)سطح فقر و بیکاری در افغانستان امسال 

دروغ   روز اول ماه اپریلدر معمول است که همه ساله  درغرب  .ماند  می  در غرب  روز اول ماه اپریل

    .  مجاز است برای تعجب فگاهی مانند گفتن 

 

اعالم نموده اند، میخواهم   در کشور افغانستان  کاهش بیکاری و فقر را  " دولت" برای رد این خبر که 

 چند فاکت گذشته قریب و حال را در کشور بنویسم که عدم سقم این خبر دروغ شاخدار را ثابت می کند. 

اعالم کرد که شمار افرادی که در افغانستان امنیت غذایی   (WFP)برنامه جهانی غذای سازمان ملل    -*
دیوید بیزلی، مدیر اجرایی این برنامه امروز در یک نشست خبری  . است  میلیون نفر رسیده ۱۳ندارند به  

میلیون نفر،   ۱۳ او گفت از مجموع . میلیون نفر بود  ۹در کابل گفت که سه سال پیش این ارقام حدود 
دانند که وعده بعدی غذای آنها چطور فراهم  هشت میلیون آن با عدم امنیت غذایی حاد روبرو هستند و نمی 

 خواهد شد. 
  ثور ۱۶یکشنبه روز  ، وقت   وزیر اقتصاد افغانستان  )خواهر زاده عبدهللا عبدهللا(  مصطفی مستور  -*

درصد    ۳۸  که میزان فقر بر اساس آخرین آمار  ه بود گفتسالنه در مراسم نشر این گزارش ش  1398
 افزایش یافته است.  افغانستاندر  درصد   ۵۴بود که در گزارش جدید به  
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. راپورهای  پیشرفت  چند سال اخیر نشان میدهد که  وزارتخانه ها  ل پروژه های انکشافییعدم تکم   -*
خود را  %( پیشرف 50حد اقل )بسیاری وزارتها و ادارات دولتی %(  پروژه انکشافی 80بیش از )

 تکمیل نکرده است. 
کشور فاغ  داخل فرار سیل بیکاران بخصوص نسل جوان افغانستان که تازه از موسسات تعلیمی  -*

 ه در آبهای ابحار غرق می شود و طعمه ماهیان بحر هستند. شده است. بأسف عد التحصیل 
 

 
 
 . در کشور نسبت فساد کسترده دولتی و نبود امنیت  افغانستان فرار میلیاردها سرمایۀ ملی ساالنه از  -*
و سرنکون کردن پایه های    از خارج  ت کاهش برق وارداتی بمسدود شدن صدها دستگاه تولیدی نس -*

 . توسط طالبان  برق
 

دولتها   افغانستان میباشد. در کنونی   و سیاسی   اقتصادی،اجتماعیمشکالت بیکاری یکی از مهمترین  
 .را برای رفاه بهتر مردم آماده سازند کار ند تا آنرا به نحوی از انحا کاهش بدهند و زمینه کتالش باید 
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را  در کشور کاهش بیکاری و   و فقیر   "دولت" افغانستان  کار این کودکان مظلوم سروی جدید  ممکن

  در کشور  ، سند  فوق کار کودکان نشاندهنده افرایش فقر است برعکس اینکار خیر فقر بداند ، مگر نه 

.  هستند کارهای شاقه  مصرف است. میلیونها کودک سن مکتب در افغانستان به مکتب نمیروند و   

 پای.
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