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 جائی برای تاجران ملی وجود ندارد
. و ملی باقی نمی ماندشرايط سياسی و امنيتی افغانستان اشغال شده طوری بافت خورده که فرصتی برای افراد مردمی 

بورژوازی کمپرادور بر حيات و ممات کشور حاکم شده و به . تاجران ملی ما ھم آسيپ پذير گشته و در حال فرار اند

اين گروه پارازيت، ھر ماه ميليون ھا دالر را از کشور خارج می سازند و طور . افراد ديگر حق تنفس را نمی دھند

تاجران ملی که آرزوی خدمت را به کشور و مردم خود دارند، آزادی . ی می نمايندراکد در بانک ھای خارجی نگھدار

  .ًاين گروه ھم از فشار زياد اجبارا کشور را ترک می کنند. عمل ندارند

. بی امنيتی، تھديدات و اختطاف ھای بی پايان عده ای از تاجران کشور را مجبور ساخته است که کشور را ترک بگويند

وضع سرمايه . رسد  تاجران ملی اند که کدام پشتوانۀ سياسی و خارجی ندارند و کسی ھم به داد شان نمیًاين ھا اکثرا

تاجران ملی که واسطه ندارند، دل . گذاری خصوصی فوق العاده بحرانی است و به زودی به مرحلۀ سقوط خواھد رسيد

دزدان و . ندازند تا برای مردم کار خلق شود و خود شان ھم مفادی نصيب گردندکار بي خود را به ۀنمی بندند که سرماي

 ملی را تھديد می کنند نی که از حمايت جنگ ساالر ھا و قومندانان جھادی برخوردار اند، تاجراه ئقطاع الطريقان حرف

شود  گفته می. و خواھند کشتکه اگر يک مقدار پول به آنھا تحويل ندھند، شخص مورد نظر و يا اطفال شان را ربوده 

گزارش ھا حاکيست . که مقامات عالی دولت ھم با جنگ ساالران دست داشته و زندگی را به تاجران ملی تلخ ساخته اند

توانند و نه می  نيرو ھای امنيتی نه کاری کرده می.  تاجر در شش واليت افغانستان ربوده شده اند٣۵که در يک ماه 

که خود نيرو ھای امنيتی  است احتمال زياد اين.  به خاطر نجات ديگران به خطر مواجه سازندخواھند که حيات خود را

 در سال ه تاجر ربوده شد٩٠شود که از زمرۀ  ھمچنان گفته می. مستقيم و يا غير مستقيم در اختطاف دست داسته باشند

 گشت و گذار می نمايند و غير مشروع در مقابل سرمايه دار کمپرادور آزدانه.  تن آنھا به قتل رسيدند١٣، ٢٠١۴

 اين گروه خاين به ميھن از حمايت اشغالگران خارجی برخوردار اند و بی ترس به خيانت ادامه می. تجارت می کنند

  .  دھند

. فقدان يک نظام مردمی و ملی و اشغال کشور باعث شده است که جائی برای فرد و يا افراد ملی و مردمی باقی نماند

  . لی ھم قربانی اين حالت اندتاجران م

 

 


