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اين ازگفته شد که تعداد زيادی . اندسربسته درمرزاين کشورباايران يافته يک کانتينر وچھارنفرراازدرون
افراد شھروندان افغانستان بوده اند که قصدداشتند به شکل غيرقانونی ازطريق پاکستان، به ايران بروند وبه 

ھمچنان گزارشھا حاکی است که حدودچھل . جان داده اندوای کافی به آنان دردرون کانتينردليل نرسيدن ھ
داشتند، ازدرون کانتينربيرون کشيده شده وبه بيمارستانھادرشھرکويته قرار نفرديگرنيزکه درحال بيھوشی

ادثه ابرازتأسف کرده وگفته است  که گفته شده که دولت افغانستان نسبت به اين ح ھمچنين .منتقل شده اند
  ."بامقامات پاکستان اين حادثه را موردبررسی دقيق قرارمی دھندوزارت خارجه اين کشور

ه زحمتکشان افغانستان يادرجستجوی کارويا فرارازشروحشت وجنايت رژيم ھای دست اين باراول نيست ک
درطی . بقتل رسيده ويادراوقيانوسھا غرق شده وجان می دھند نشانده درکشورشان درعبورازمرزکشورايران

درشرايط ِرژيم وحشت وترورخلقی . ھای شانراازدست داده اندباين طرق جان تن سی سال اخيرھزاران
که به ايران فرارمی کردند دروقت عبورازدريای  اززنان ومردان ھا واشغالگران روسی صدھا تن پرچمی

وياھم توسط  .گرفته شده وبه دريا رھاشده وغرق گرديده اند ھرات نقود وزيورات آنھا توسط قاچاقبران
 ھم که زمانی. ده اندپاسداران دولت اس3می ايران بنام قاچاقبربه گلوله بسته شده وکشته ش سپاهمرزبانان و

رھزنان بعضی ازتنظيم ھای جھادی   کارگران بامقداری وجه زحمتکشی شان به کشوربرمی گشتند توسط
بقتل  بوضع فجيعیومليشه ھای دولت مزدورخلقی پرچمی ھا پول زحمتکشی شان به سرقت برده شده و

   .رسيده اند
ه استعماردرکابل ودولت ارتجاعی ايران مسئول قدرت ھای امپرياليستی اشغالگرودولت دست نشاند درحقيقت 

درشرايط  بيدادمی کند؛درکشوروستم وجنايات بيش ازھرزمان ديگر سنگیفقروگر .قتل اين زحمتکشان اند
افغانستان درفقرمطلق بسرمی  کنونی ھشتاددرصد نيروی کاردرکشوربيکاراند وبيش ازھفتاددرصد مردم

به  چندين ميليارد دgری را »ھای کمک« ھا،NGO مول به شداره ھای دزد خارجی وداخلی . برند
بخش عمده اقتصادتوليدی  .تقسيم می کنند دربين خود» ان وگوسفند gغرحق چاکرگاوک3ن حق سلط«تناسب

برای تعدادی رفصل شيره کشی ترياک د درسال فقط برای چندروزیه کشورراترياک تشکيل ميدھد ک
 داخلی وخارجی ين بخش به جيب زمينداران ومافيائیھا دgرعايدا ليارديباقی م ؛ميسرمی شود مزدوریکار

اين کشور اقتصاد ه تنھا دراين بخش که درھمه بخشھاین. می ريزد وسران طالبان وگروه گلب الدين وحقانی
درسايه حمايت امپرياليست ھا  اند که باشرکت دردولت دست نشانده مسلط قدرت مند باندھای مافيائی

حمايت دولت پاکستان وايران عوايد وياباھمکاری باداره ھای طالبان وگلب الدين وحقانی درسايه 
ی دولتی ومعادن کشورکه ده تصدی ھا .به جيب ميزنند کشورراازھمه عرصه ھا باغارتگران خارجی

ستگان عالی رتبه ھای رژيم دست نشانده واب کاربودند درواقع به نرخ شلغم به ھاھزارنفردرآن ھا مشغول
صدھا ساgنه درکشورگرسنه ازمليون ھا نفر .است ارمنجمله برادران کرزی فروخته شدهامپرياليسم واستعم

 باچنين تعدادی دربين سه کشوردرمنطقه سرگردان اند که گاھیبرای پيداکردن لقمه نانی ھزارنفرآن 
بعدازشيره کشی  سط  رِژيم ضدانسانی جمھوری اس3می ايرانتو سرنوشت فاجعه باری روبرو می شوند ويا

وحشيانه  روش غيرانسانیباحاصل عرق ريزی آنھاتوسط مامورين دولت ايران چپاول شده وازآنھا
 ستق3ل وآزادی شان وخ3صیاينست سرنوشت مردمی که برای حفظ ا .ازمرزبيرون ريخته می شوند

 قرن بيستمدراخير سوسيال فاشيست ھای روسیبندگی ازرھائی رژيم فاشيست خلقی پرچمی ھا وازشر
نه حال نه کاردارند ونه نان نه سرپناه و. معيوب ومعلول شده اند آنھا تن ودومليون ليون تن کشته دادهدوم

گروه و وباداران روسی شان باندھای خلقی پرچمی بالنوبهسياه روزی ھا بدبختی ھاو عامل اين ھمه.امنيت
به سردمداری  ودولت مزدورکرزی وامپرياليست ھای غربیلبان ومليشه ھای مزدور، طاجھادیھای مزدور

درواقع ازمردم افغانستان انتقام می گيرند که اينھا .ايران وپاکستان اند ارتجاعی وضدمردمی ودولتھای امريکا
يورش  لی وعليه ارتش ھای متجاوزاستعمارگرخارجیديگرشورش نکنند وبرعرش ستمگران وجباران داخ

  . بدھند ذلت وخفتیھر وبرده وارتن بهباشند مطيع وفرمانبردار ملتی.نبرند
است که برای سياه روز نگون  بختان دولت مزدوربرمرگ اين» اظھارتأسف«صدورمتحدالمالموضوع ديگر
روزانه ده ھا تن ازمظلومان درطی ھشت سال اخير. نانی باچنين وضع وحشتناکی جان داده اندپيداکردن لقمه 

دولت مزدورشان وياتوسط  گروه ھای طالبان وامريکا وناتواين کشوربوسيلۀ ارتشھای اشغالگريدگان وستمد
 مردم قتلدربرابررژيم مزدوروباداران خارجی اش .بقتل می رسنددرداخل کشور وگلب الدين وحقانی

ان آنھا خون به بازماندگدوھزاردgر الی ترين حد آن مبلغ ودرع عکس العمل نشان داده »بااظھارتأسف«ما
ط دوھزاردgرامريکائی بھای خون شان فق حتی ترنيست کهفاجعه بار اين از برای مردم ما .می دھند بھاء

                                                            .برامپرياليست ھای وحشی وخونخوار ونابودی ومرگ  ننگ ونفرين بررژيم خودفروخته .است شده تعيين
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