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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١۴ جنوری ٢٣
 

 

  :دولت ھای چپاولگر
   دوستان غارتگران جھانی و دشمنان زحمتکشان

  

ا ھم سرمايه داران خونريز ياد می شوند، ھميشه کوشش می کنند که در نام امپرياليست ھا يه غارتگران جھانی که ب

کشورھای فقير و نادار دولت ھای چپاولگر را بر سر قدرت نگه دارند تا از طريق اين دولت ھا زحمتکشان را چپاول 

  .نموده و خود به ثروت بيشتر برسند

جنگ خونريز غارتگران جھانی جريان دارد، قربانيان ی از قبايل پاکستان ئدر حال حاضر که در افغانستان و قسمت ھا

در افغانستان اين زحمتکشان ھستند . اين جنگ غير عادالنه و به شدت ارتجاعی را زحمتکشان ھر دو کشور می سازند

 ی، آوارگی و کشتار چيزی نديده اند و ھمين گونه در مناطق قبايلی پاکستان اينرکه در سيزده سال گذشته جز فقر، دربد

  .زحمتکشان ھستند که  ھر روز کشته می شوند و درد و رنج می کشند

 در دست  امريکا و ناتو شده است تا زحمتکشان را ه ایروند، وسيل  دشمنان زحمتکشان به شمار میۀطالبان که از جمل

گر منطقه که ھميشه در خدمت غارتگران درجه يک جھان دولت ھای چپاول. را برباد کنند بمبارد نموده، دار و ندار آنان

 کشتار و قتل عام زحمتکشان دريغ نورزيده، ھمدست و ھميار امريکا و ناتو بوده و  خون زحمتکشان ازقرار داشته اند، 

  .را تعيين نموده و با دالر پرداخت می کنند را بی پروا می ريزانند و بعد ھم قيمت آن

ی است که ئ دولت ھاۀکه در خدمت سرمايه داران، فيوداالن و تاجران بيرحم قرار دارد، از جملدولت ارتجاعی پاکستان 

 حمالتی را عليه طالبان در وزيرستان واخر ظاھراً ااين دولت چپاولگر، در اين . در خدمت غارتگران جھانی قرار دارد

 ھزار آن به ٢۵قه آواره شده که بيش از  ھزار  زحمتکش اين منط٧٠شمالی آغاز کرده است که در نتيجۀ آن بيش از 

  . کشور ما، کشور دربدر و زندان بزرگ زحمتکشان پناه آورده که دل ھر افغان زحمتکش را سخت می رنجاند

 بزرگ زحمتکشان جھان می داند که تنھا ۀانجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان، زحمتکشان پاکستان را جزوی از کتل

بر . ير زحمتکشان می توانند خود را از زير يوغ ستم دولت ارتجاعی و چپاولگر نجات بدھندو تنھا با ھمبستگی با سا

زحمتکشان افغانستان است که با وجود فقر و دربدری و به ماتم نشستن روزانه، از اين زحمتکشان با صميميت و احترام 

  .پذيرايی نموده ھمبستگی شان را نشان بدھند
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