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نبرد طبقاتی اوج می گيرد
موجوديت يک دولت ضد ملی و ضد مردمی و اشغال کشور سبب شده است که فاصلۀ طبقاتی ميان طبقات نادار و دارا
افزايش يابد .افراد استفاده جو و فاسد با بھره برداری از وضع نابسامان کشور دست به خيانت زده و جيب ھای خود را
از پول ھای غير مشروع پر کرده اند .فقر و بدبختی در ھمه جای کشور بيداد می کند و به موازات آن بورژوازی
کمپرادور در اوج چور و چپاول ثروت کشور بوده و خون مردم را می مکد .دولت مستعمراتی کابل که نمايندۀ
امپرياليسم جھانی است ،آنقدر در فساد غرق است که اصالً در فکر آسايش مردم نبوده و نبايد ھم باشد.
تفاوت ھای طبقاتی در افغانستان بيرحمانه رو به ازدياد است .فقير ،فقير تر می شود و ثروتمند ،ثرومند تر .خصوصاً
در شھر ھای بزرگ که بورژوازی کمپرادور خون مردم را می خورد ،فاصله ھای طبقاتی بيشتر وسعت می يابد .اين
وضعيت باعث شده است که وجدان طبقاتی در مردم بيدار شده و از آن در مبارزه عليه فساد ،ظلم و نابرابری ھای
اجتماعی استفاده نمايند .مردم فقير ديگر ھيچ عايداتی ندارند که بتوانند از حيات دست به دھن نجات پيدا کنند .ھمانقدر
که به دست می آورند ،آن را مصرف می کنند .اين گروه نه خانه دارند و نه سرپناھی که يک حيات انسانی را به راه
اندازند .به عکس ،افراد فاسدی که از راه غير مشروع مانند قاچاق مواد مخدره ،رشوت و يا جاسوسی پول به دست می
آورند ،صاحب خانه ھای مجلل و شرکت ھا شده اند و ھنوز ھم به چپاول مردم ادامه می دھند .اين ھا کسانی اند که
دزدی ،سود خوری ،رشوت ستانی و قاچاق جزء حيات روزمرۀ آنھا گرديده است .تفاوت ھای طبقاتی باعث شده است
که عدۀ زيادی از مردم خصوصا ً قشر جوان به فقدان مساوات و نابرابری ھای اجتماعی اعتراض کنند و خواستار
عدالت گردند.
بيداری وجدان طبقاتی سرآغاز مبارزات طوالنی برای رھائی از وضع ضد بشری در افغانستان است .اميد که نبرد
طبقاتی گسترش يابد و اوج گيرد.
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