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  )نوشته از سليم(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۶ مارچ ٠٩
  

  دولت ارتجاعی و فاشيستی پاکستان، دشمن زحمتکشان است
دولت ھای مرتجع و مستبد ھميشه . ار زحمتکشان و دولت ضد زحمتکشاندولت طرفد: در مجموع دو نوع دولت داريم

در خدمت چپاولگران و سرمايه داران و غارتگران قرار دارد، در حالی که دولت ھای مترقی، ملی و دموکراتيک 

  . طرفدار زحمتکشان و در خدمت رفاه طبقات زحمتکش قرار دارد

از حد زياد است، يکی از اين دولت ھا، دولت مرتجع پاکستان است که  دولت ھای مرتجع بيش در دنيای امروزی، شمار

 طبقات سرمايه داران کمپرادور و بروکراتيک و مالکان ارضی می باشد که در ضديت با زحمتکشان در منطقه ۀنمايند

دارای جمھوری اسالمی پاکستان و جمھوری اسالمی ايران ھر دو . در کنار جمھوری آخوندی ايران قرار می گيرد

ی که زحمتکش مربوط به کدام جغرافيادولت ھای ارتجاعی و ضد زحمتکشان است، برای اين دولت ھا فرقی نمی کند 

  .ًخاص است؛ ولی طبعا شدت بيرحمی آن با زحمتکشان مھاجر و آواره بيشتر از ديگران می باشد

چپاولگران، ثروتمندان، غارتگران و : دولت مرتجع و فاشيستی پاکستان با مردم افغانستان برخورد دوگانه دارد

جنايتکاران را در آغوش گرفته، برای شان خانه ھای مجلل داده، نمبر پليت ھای خاصی موتر برای  شان تھيه نموده و 

می کنند و پول می دھند،  چون اين طفيلی ھا مزدوران زر خريد شان بوده که در سی سال » انسانی«با آنان برخورد 

زدوری شان را به دستگاه فاشيستی پاکستان به اثبات رسانده و ھنوز از مزدوری و غالمی خسته و گذشته غالمی و م

در حال حاضر بيش از يک و نيم ميليون . ھين، تحقير و آزار و اذيت می کنداما، مردم زحمتکش ما را تو .مانده نشده اند

ًافغان در پاکستان زندگی می کند که  عمدتا به حيث کارگران در کوره ھای خشت پزی، فابريکه ھا، و کارھای 

ن زندگی بر روزمزدی و شاقه و دستفروشی مصروف کار ھستند که زندگی فقيرانه و آزار و اذيت پوليس دولت پاکستا

در تازه ترين اقدام، دولت مرتجع پاکستان به رھنمای معامالت دستور داده است که . آنان را مشقتبارتر ساخته است

 اخذ پول ۀکه سه شھروند پاکستانی ضمانت آنان را بکنند که اين خود زمين برای افغان ھا خانه به کرايه ندھند، مگر اين

  .اکستانی را مھيا ساخته استوسيلۀ شھروندان په از افغان ھا ب

 ناتو در منطقه عمل می کند و بيش – امريکا  امپرياليستیدر کنار اين دولت مرتجع پاکستان، به حيث نوکر امپراتوری

خصوص افغانستان، زحمتکشان ه  امريکا و انگليس در منطقه و بۀاز سه دھه است که با تطبيق سياست ھای خاينان

ان داخلی شان که در تنظيم ھای اسالمی، امارت اسالمی و داعش گرد ھم آمده اند، سالخی  غالمۀوسيله کشور ما را ب

تنظيم ھای اسالمی، امارت اسالمی و داعش اسالمی و ساير جواسيس بی حزب و تنظيم دار با وجودی که . کرده اند
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ت ھای مرتجع پاکستان و ايران طور مستقيم در خدمت امريکا و انگليس قرار دارند، مزدوری شان را با دوله اکنون ب

ه حفظ کرده اند و به دستور آنان کشور ما را برباد می سازند که زيان  اصلی اين بردبادی را زحمتکشان کشور ما ب

  .دوش می کشند

 تن خود می دانند، با کشورھای ھمسايه در فضای ۀدولت ھای مترقی، ملی و دموکراتيک که زحمتکشان را پار

 و برادرانه زندگی می کنند و ھيچ گاه تالش نمی کنند تا مزدورانی را برای خود در کشورھای دوستانه، صميمانه

 زحمتکشان بدون در نظرداشت مرز ۀھمسايه تربيه نمايند، عکس آن تالش می کنند تا مرزھا را از ميان برده، برای ھم

 ما شاھد چنين برابری و عدالت باشد ۀزی منطقاميدواريم، رو. رام و برابر به وجود بياورندئی زندگی آو سرحد جغرافيا

سر برده، ساير زحمتکشان را در راه آزادی و برابری ه و زحمتکش افغان و پاکستانی و ايرانی در ھمبستگی و اتحاد ب

  .ياری برسانند

  

 

  

 

 

 
 


