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بدبختی مردم در شمال افغانستان
نارامی ھا در شمال کشور ،ھزار ھا فاميل را بيجا ساخته و صد ھزار ھا تن ديگر را در سرگردانی قرار داده است.
نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل بيھوده سعی می ورزند که امنيت را تأمين نمايند ،اما در واقعيت با دزد دھن
جوال را گرفته اند.
گزارش ھا از حالت رقت بار مردم در شمال که قربانی جنگ و ستيز اخير شده اند ،خبر می دھد .نظر به احصائيۀ
دولت مستعمراتی کابل به تعداد  ٣ھزار فاميل منازل ِگلی شان را ترک نموده و به سوی شبرغان ،ميمنه و ساير شھرھا
فرار نموده اند .اما مردم اظھار می کنند اين رقم به مراتب بيشتر از  ٣ھزار فاميل است .به عالوه صد ھزار تن ديگر
ھم محالت مسکونی شان را از ترس جان رھا کردند تا به جا ھای به اصطالح امن تر برسند.
حمالت اخير طالبان و يورش داعش مردم را سخت مضطرب و پريشان ساخته است .مردم حيران اند به کدام سو رو
آورند .مردم از يک جانب با نيرو ھای فاسد دولت مستعمراتی کابل مواجه اند که کمترين خدمتی برای شان انجام نمی
دھند و قادر با تأمين امنيت شان نيست و از طرف ديگر ،وحشيان داعش و طالب خواب را از چشمان شان ربوده و
آرامش را از آنھا گرفته است.
ھمچنان جنگ ساالران بيرحم ھم بر آنھا رحم نمی کند و و دار و ندار شان را در وقت فرار چور و چپاول می نمايد .با
اين شرايط ضد بشری و ضد کرامت انسانی ،چطور ممکن است که مردم ما بتوانند زندگی انسانی داشته باشند؟
گفته می شود که اين حالت وحشتناک عمداً با توطئۀ امپرياليسم بر مردم شمال کشور تحميل شده که در عقب آن طرح
ھای بزرگتر منطقه ئی امپرياليستی نھفته است.
مردم دشمن شکن ما بايد متحد شده و صفوف مبارزاتی خود را مستحکم سازند تا بتوانند با مشت محکم بر دھن خاينان،
تروريستان و امپرياليسم بکوبند.
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