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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارش ھا

  
  يک ھوادار پورتال: فرستنده
  ھمکار پورتال: مترجم 

  تلويزيون الجزيره: منبع خبر
  ٢٠٠٩شنبه چھارم اپريل 

  
  

   نو جوان افغان 60كشته شدن 
  ة پاكستاني در كويتكانتينردر داخل 

  

 افغانستان  اداره مستعمراتی مسؤول اين تراژيدی انسانی شناخته شود، آن مرجع عبارت است از ھرگاه مرجعی

  !وحاميان جنايت گستر آن
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د بيشتر از شصت افغان که اکثريت شان اطفال و نو جوانان بودند، در داخل کانتينری دربسته در جنوب غرب اجسا

اين افغانھا که به منظور قاچاق انسانی در داخل کانتينر جا بجا شده بودند، پس . پاکستان نزديک شھر کويته يافت شد

  . جان دادند،از خفه گی ناشی از نرسيدن آکسيجن

 کيلومتری شھر مرزی کويته يافت ٢٠ه به تعداد صدتن از مھاجرين غير قانونی در درون کانتينری در امروز شنب

  .شد که از بيرون قفل زده شده بود

، موجوديت اين مھاجرين در داخل کانتينری در ايستگاه "کمال حيدر"زيره در پاکستان  الجطبق اظھار خبرنگار

  .ی را شنيدندروصداھائی از داخل کانتينر سالری ھا زمانی کشف شد که باشندگان محل

 ديده قربانيانبيشتر قربانيان اين حادثـــۀ غم انگيز را نو جوانان افغان تشکيل داه و پنج طفل خورد سال نيز در ميان 

  .ميشود

  :اظھار ميدارد" رسول بخش"وی پوليس منطقه به اسم يک سخنگ

  ."ن شايد چندين روز قبل مرده باشندتعفن داخل کانتينر ميرساند که بعضی از مھاجرا"

  :گان در حالت اغماءنجات يافت

ن برای  اين گروه مھاجرا.ن افغان از طريق پاکستان عازم ايران بودنديشود که اين گروه فلک زدۀ مھاجرافکر م

د  يک افسر ارش"وزير خان ناصر". ساعت داخل کانتينر مانده و به اثر نرسيدن آکسيجن جان باخته اند٢٤مدت

  :پوليس کويتۀ پاکستان در زمينه چنين اظھار ميدارد

در جريان انتقال وقتی حال افراد . ما قادر شديم با بعضی از افراد نجات يافته از داخل کانتينردربسته صحبت کنيم"

  ." گير مانده در کانتينر وخيم شد، راننده فرار کرد

قرار گفتۀ . ا به شفاخانه منتقل شدنديھوش بودند و جھت مداون کانتينر بگان در اثنای باز شدده ھا تن از نجات يافت

  . مقامات محلی تعداد قربانيان اين فاجعۀ انسانی ممکن است افزايش يابد

  

  :يادداشت

در اينجا سؤالی مطرح می گردد که ھرگاه بنا بر ادعای مشتی ميھن فروش ھمه چيز در افغانستان گل وگلزار است، 

  ؟چرا اين مردم به استقبال مرگ می روند

نيروھای اشغالگر ناتو ، مناديان ظلمت . در داخل افغانستان از چھار طرف مرگ می بارد. ًپاسخ کامال روشن است

د را به استخوان مردم ، کارجنگ ساالر ھابرادران تنی طالب يعنی ، اداره مستعمراتی ووارتجاع يعنی طالب

  .آن شيرجه ميروندکام رسانيده اند ؛ به ھمين اساس مردم خانه وکاشانۀ خويش را گذاشته به اميد نجات از مرگ ، به 

مراجعه نموده اند، در "  افغانستان آزاد-افغانستان آزاد"آنھائيکه طی روز ھای اخير به گزارشات تصويری پورتال 

 اثری باقی نمانده، سر نشينان ھمچو مناطقی نه به "نوزاد"ی مانند ئآنجا بر رويت تصاوير ديده اند که از ولسوالی ھا

 که اگر چنان ھم باشد، باز ھم لکۀ ننگيست بر دامان ناپاک ادارۀ مستعمراتی –اميد کار وفعاليت اقتصادی 

 مليارد دالر ٣٣ آن در داخل وخارج از افغانستان که با وجود مقروض شدن کشور به بيش از ومزدوران جيره خوار

 بلکه به خاطر نجات جان شان از بمباردمان ھای نيروھای -ھنوز ھم در افغانستان فقر و گرسنگی بيداد می کند

  .اشغالگر مجبور به ترک وطن ورفتن به کام مرگ گرديده اند
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 قربانی جنايات ددمنشانۀ نيروھای اشغالگر ھستند، از جانب ديگر نتيجۀ مستقيم جنايات اسالم اين افراد اگر از سوئی

سياسی ، مزدوران روس ودولت ھای ارتجاعی ايران وپاکستان بوده، بايد آنھا را نيز درکنار اداره مستعمراتی 

  .ونيروھای اشغالگر به پاسخ گوئی کشانيد

ھردم "ضمن آنکه عميقترين تسليت ھای خويش را خدمت بازماندگان " انستان آزاد افغ–افغانستان آزاد "پورتال 

 خويش را عليه مسببين مستقيم وغير بی پايانآن قربانيان تجاوز واشغال تقديم می دارد، نفرت وانزجار " شھيد

 اين سکوت را مستقيم اين تراژيدی انسانی ابراز داشته از ھموطنان رزمنده وآزاديخواه کشور می خواھد تا بيش از

در مقابل نيروھای اشغالگر ومزدوران آنھا جايز ندانسته ھريک در حد توان، بکوشند تا عمر اين مصيبت را با کار 

  .وپيکار انقالبی شان کوتاه تر سازند

  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "                    پورتال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


