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 وسعت فاصلۀ طبقاتی
  

، ثروتمند ثروتمند. روز وخيم تر شده و فاصلۀ طبقاتی گسترش می بايده مناسبات اجتماعی و طبقاتی در افغانستان رور ب

تواند سرآغاز يک جنگ طبقاتی در افغانستان باشد که اکثريت  اين خود می. شود تر شده و فقير، فقير تر می

 . روشنفکران واقعی منتظر آنند

 ھا دالر ميلياردامپرياليسم .  افغانستان، در مناسبات اجتماعی تغيرات ناسالم  وارد شده استربا تجاوز امريکا و شرکاء ب

.  و فاسد  ساختن گروه معينی از مردم، کشور را به سوی عبوديت دايمی ببردتنستان آورد  تا با اعطای رشوبه افغا

آمدن ان جی او ھا که يکی از ابزار عمدۀ امپرياليسم در تسخير يک کشور است، افغانستان را ھم در حلقۀ بردگی امريکا 

م أتو. ا فاسد ساخت و از آنھا کمپرادور ھای بی وجدان بار آوردقرار داد ھای چند ميليونی يک عده از مردم ر. قرار داد

با رشد نا ميمون سرمايه داری کمپرادور، قاچاق مواد مخدره، غارت منابع طبيعی و رشوت ستانی ھمه جانبه، قشر 

  . مردم را به طرف غربت سوق دادۀمعدودی را ثروتمند ساخت و بقي

که عايد نا چيزی داشتنند يا فاسد شدند و ثروتمند  گشتند،  و يا ) البته به تناسب افغانستان(رده بورژا  طبقۀ متوسط و خ

که از صنعتی شدن کشور ھنوز خبری نيست، اما عاليم زندگی  با وجودی. که به صف مردم بی بضاعت پيوستند اين

و جنگ ساالران، بروکرات ھای فاسد، قاچاقبران قشر زورمندان، . خورد نکبت بار استثماری سرمايه داری به چشم می

 مردم در جناح ديگر قرار گرفته و صف آرائی ھای جديدی را به وجود ۀل و اوباشان در يک سمت و بقيساير اراذ

  .آورده اند

زيادی از مردم، نشانه ھای مثبتی از خيزش ھای مردمی و بيداری شعور طبقاتی به ۀ  علی رغم زندگی فالکت بار عد

ترسند که با تشديد جنگ  امپرياليسم و نوکران سخت از ھشياری طبقاتی مردم در ھراس اند و می. خورد شم میچ

  .طبقاتی  در افغانستان، منافع طبقاتی خود شان نابود خواھد شد

بردگی وجيبۀ روشنفکران و مردم با وجدان کشور است که بر مبنای منافع مردمی و ملی به پا خيزند و زنجير انقياد و 

  .  امپريالييتی را بشکنند

 

 


