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انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان )نوشته از ھارون(
 ١۶فبروری ٢٠١٧

تاجران »ملی«،
غارتگرانی که زحمتکشان را با رنج و فالکت و بيماری نيست و نابود می کنند
تاجران که اصطالح ملی را به دم خود بسته اند ،غارتگرانی ھستند که مردم ما را چور می کنند ،اجناس بی کيفيت را به
مردم می فروشند ،کاالھا و اجناس را به قيمت بسيار بلند به بازار عرضه می کنند ،احتکار می کنند تا سودھای افسانه
ئی به جيب بزنند.
تاجران »ملی« غارتگران بی احساس و کرختی ھستند که وجدان شان را در معامالت تجاری غارتگرانه از دست داده
اند و با توريد کاالھای بی کيفيت ،نه تنھا که پول مردم را می دزند ،بلکه صحت و سالمتی مردم را نيز ضربه و لطمه
می زنند .تاجران فعلی که روابط تنگاتنگ با قدرت حاکمه دارند ،به شکلی از اشکال با مافيای تجاری نيز روابط عميق
دارند .اين انسان ھای غارتگر ،به خصوص آنانی که در اين شانزده سال توانسته اند ميليون ھا دالر به جيب بزنند ،در
قدرت مھره ھائی را با پول خود می خرند تا قراردادھا و توريد مواد بی کيفيت آنان را تأئيد نمايند.
توريد شماری از اجناس بی کيفيت سبب شده است که مردم ما با رنج و فالکت و بيماری دست و پنجه نرم کنند و ھر
سال ھزاران تن قربانی امراضی مانند شکر ،عدم فعاليت گرده ،سرطان و  ...شوند .تاجران ،دوا ،روغن و مواد غذائی
را در ارتباط تنگاتنگ با سرمايه گذاران کشورھای ھمسايه و منطقه با کيفيت بسيار پائين و در حد ھيچ توليد می کنند و
وارد کشور می سازند و از ادارۀ "نورم و ستندرد" تأئيدی آن را گرفته وارد بازارھای افغانستان می سازند که
خريداران آن اکثراً زحمتکشان کشور ما ھستند.
تاجران مواد نفتی ،يا بھتر است بگوئيم مافيای مواد نفتی با وارد کردن تيل بی کيفيت که دارای فيصدی باالی سرب
است ،صحت و سالمتی اکثريت مردم افغانستان را با خطر روبه رو ساخته اند .يکی از علل افزايش سطح بيماری
سرطان در کشور ما توريد مواد نفتی با فيصدی باالی سرب است و در عين زمان توريد روغن ھای بی کيفيت.
وزارت صحت دولت سرمايه داران و تاجران و فيوداالن که حمايت امريکائی ھا و ناتوئی ھا را با خود دارد ،اعالن
کرده است که ھر سال  ١۵ھزار تن در اثر بيماری سرطان جان می دھند .به اساس آمار وزارت صحت عامه ،ھر سال
 ٢٠٠٠٠تن به سرطان مبتال می شوند که اين آمار در حال افزايش است.
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وزارت صحت عامه رژيم غذائی غير مناسب ،اعتياد به مواد مخدر و تنباکو ،فقر و ھوای آلوده را از عوامل مبتال شدن
به سرطان در ميان مردم افغانستان می داند .توريد مواد غذائی و روغن ھای بی کيفيت به وسيلۀ تاجران صورت می
گيرد ،توريد مواد نفتی بی کيفيت که سبب آلودگی ھوا می شود به وسيلۀ تاجران صورت می گيرد ،سرمايه گذاران با
فابريکه ھای شان محيط را آلوده می سازند ،فقر مردم ھم ريشه در چپاول و غارت سرمايه داران و تاجران و فئودال
ھا دارد و در کنار اين بم و بمبارد امريکائی ھا نيز سبب آلودگی ھوا می شود که بدون شک در افزايش بيماری سرطان
نقش عمده دارد.
تا چپاولگران ،سرمايه داران و اشغالگران حاکم ھستند ،در کنار قتل و قتل و اسارت و شکنجه ،توريد مواد غذائی و
نفتی و ادويۀ بی کيفيت ،به حيث يک سونامی خاموش جان ھزاران ھموطن عزيز ما را می گيرد .نجات از ھر نوع ستم
و زجر و بدبختی ،به دست خود زحمتکشان ميسر است .اتحاد ،ھمبستگی و مبارزه و کار برای رھائی از ستم و جنايت
يگانه راھی است که بايد زحمتکشان بر آن به پيش روند تا به آسودگی و رفاه و بھروزی برسند.
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