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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٢ اگست ١۴

   زيارکښانو ضد دولتدد پاکستان دولت، 
  

په يو ډول د ستم او زورواکې مونږ په دې باور يوو چې زيارکښان ھر چيرې وي، په ھر ھيواد پورې تړلي وي، 

د ھمدې امله بايد د دولتونو او زيارکښو . الندې د شتمنو او بډايو لپاره کار کوي او په بيرحمۍ سره استثماريږي

د پاکستان زيارکښو ولسونو د کارګرانو، د ھقانانو او کسبګرو په ګډون، کله چې افغان . ولسونو تر منځ فرق وکړو

ان او کسبګر پاکستان ته مھاجر شول، په عملي ډول د زيارکښانو اتحاد او وحدت وښود او زيارکښه کارګران، دھقان

  .خپل کلی، ځمکه، بانډه، ښکار او د کار ځای يې د افغان زيارکښانو سره شريک کړ

د پاکستان . خو د پاکستان د ارتجاعي دولت ظلمونه د ھغه د زيارکښو ولسونو د خواخوږۍ څخه جال ګڼل کيږي

ې د خانانو، چوھدرانو، سردارانو او ميان ګانو دولت دی، د دې تر څنګ چې د پاکستاني زيارکښو ولسونو دولت چ

سره دښمني لري، زمونږ د زيارکښانو افغانو کډوالو دښمن ھم ګڼل کيږي چې په تيرو دريو لسيزو کې د دغه ھيواد 

  .بيالبيلو دولتونو دا دښمني په ډاګه ښودلی ده

 د پښتونخوا ايالتي دولت، د ھغو افغانو کارګرانو او زيارکښانو سره چې د مجبوريت له مخې په پاکستان کې دا وخت

د دې . ژوند کوي، ډير بد چلند کوي او زمونږ زيارکښه کډوال د پوليسو لخوا په بيالبيلو بھانو او پلمو ځورول کيږي

د پيښور په توده .  ډير شمير افغان کډوال ژوند کويتر څنګ اوس په ھغو کمپونو بريښنا ھم غوڅه شوی چې په کې

ګرمۍ کې پر افغانانو باندې د بريښنا غوڅول، د دې دولت د زيارکښانو ضد پاليسۍ ھغه لړۍ ده چې کلونه مخکې 

  .پيل شوی ده  چې ھدف يې د زيارکښانو د مجبوريتونو څخه ناوړه استفاده ده

زيارکښو ولسونو ته له بيوزلۍ، فقر او نادارۍ  څخه بل څه نشي د پاکستان دولت، ھمغسې چې خپلو بيوزلو او 

ورکوالی او ھمدا اوس راپورونه ښکاره کوي چې په دغه ھيواد کې زرګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله مري، 

انانو مونږ باور لرو چې د سرمايه دارانو او خ. نو څنګه کوالی شي افغان زيارکښانو ته د ژوندانه آسانتياوې ورکړي

دولت چې په ھر ھيواد کې وي، په ھغه ھيواد کې زيارکښان له بدمرغۍ او ستونزو او کړاونو بل څه نشي تر السه 
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