
 در ولسوالی نهرین" دولتی"اعتصاب سراسری کارمندان و کارکنان 

 

ولسوالی نهرین همانند سایر ولسوالی های والیت بغالن در آتش حاکمیت پوشالی و عربده کشی ها و وحشی گری های 

در فضایی خلق های ستمدیده این ولسوالٰی . میسوزد" طالبان"قوماندانان محلی جهادی و گروه های افراطی منسوب به 

حاکمیت پوشالی کرزی این ولسوالی را همانند اکثر ولسوالی های والیات . مملو از رعٰب نا امنی و اختناق به سر میبرند

اوباشان و قالشانی که صاحب زور و زر اند حاکم بر سر . شماٰل در دستان ناپاک جنایت کاران جهادی رها کرده است

 ی به شخصیت و حتی کرامت انسانی توده ها قایل نیستندنوشت خلق های این خطه بوده و هیچ وقع

دانسته و صالحیت عزل و نصب ( "کرزی"آنهم قانون پوشالی  " )قانون"و " شرع"قالشان و اوباشان جهادی خود را تمثال 

در منشی در راستای این قالشی ها و قل. که حامی شان است به عهده دارند" مرکزی"مقامات محلی را در تبانی با مافیای 

مردم بغالن در " وکیل"که از این ولسوالی بوده و " دالور ایماق"های لومپن ساالران این ولسوالٰی ٰ شخصی هرزه بنام 

" وکیل"افراد این . ب خلق ها می پردازدبه سرکوخویش استفاده نموده و " مقام"پارلمان پوشالی است  به گونه فاشیستی از 

اما شکایت و . در ولسوالی برکه والیت بغالن به گونه گروهی تجاوز نموده بودند لومپن چندی قبل بر دختری معصوم

 .عرض و داد بستگان و خانواده آن دختر از سوی کسی شنیده نشد و مافیای قدرٰت موضوع را مسکوت گذاشتند

بر شفاخانه " کیلو"خورشیدٰی افراد دالور ایماق به سرکرده گی برادرٰش به دستور شخص  2931روز شنبه ششم میزان 

حمله بردند و بیرحمانه آمر  -بستر ولسوالی نهرین که یگانه شفاخانه با امکانات ابتدائی در سطح آن ولسوالی است 12

 .شفاخانه و پرسونل آن شفاخانه را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 

 :آمر شفاخانه مذکور میگوید



در کلینکش "تقرر یک خانم، تبعه کشور تاجکستان" پس از آنکه تقاضای دالور ایماق مبنی بر  :"

( ایماق)پذیرفته نشده است، پس از چندین بار تهدید از سوی ایماق، روز گذشته توسط برادر وی

 "و چند تن دیگر که دو نفر از آنها لباس نظامی بر تن داشتند، مورد لت و کوب قرار گرفته 

خورشیدی پرسونل صحی و خدماتی شفاخانه نهرین  2931کس العمل به این حمله وحشیانٰه روز یکشنبه هفتم میزان در ع

دست از کار کشیده و دروازه ی شفاخانه را بستند و اعالم نمودند که تا بازخواست از عاملین آن رخداد صورت نپذیرد 

به داد شان برسٰد اما آنچه تجربه نشان داده و " مرکز"که مقامات آنها امیدواهی بسته اند . دست از اعتصاب نخواهند کشید

" حاکمیت مرکزی"اعزامی " هیات"و " مقامات"از سوی  نست که این مورد توحش نیز ماهیت رژیم پوشالی بر آن است ای

 .مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت

محل قرار   "حکومتی"سایر کارکنان و کارمندان اعتصاب کارکنان صحی آن شفاخانه در دومین روز خود مورد استقبال 

هنوز لب از لب نگشوده و خواهان آن نیست " حاکمیت مرکزی"اما . گرفته و به یک اعتصاب سراسری مبدل گردیده است

 . که آن وکیل پوشالی را مورد بازجویی قرار دهد

ی ورزد که رژیم فاشیست کرزی نه تنها گرهی از بار ها اعالم دا شته و باز ابرام م( م.ل.م)سازمان کارگران افغانستان 

مشکالت خلق ها نخواهد گشود بلکه خود مسبب و موجد وحشی گری هایی از قماش قلدری دالور ایماق بودٰه و 

این رژیم خود . رزالت ٰ و دنائت بوده و دستان شان تا مرفق به خون خلق ها آغشته است" دالوران"سردمداران این رژیم 

به گرگ "( وکیل"دالور ایماق )ا اسٰت چگونه امید واهی باید بست و عرض حال خود را از یک چوچه گرگ گرگ توده ه

برد؟ تا زمانی که خلق ها از دام توهمات و خوشبینی های خرده بورژوایانه نرهنٰد و " حکومت مرکزی"یعنی " کبیر"

شوند نمی توانند خنجر بران دادخواهی خویش را وسوسه " مرکزی"مادامیکه هنوز بوسیله دروغ های سردمداران حاکمیت 

شوریدن و توفیدن بر ضد  از طریق  خلق های آزادیخواه ما باید بدانند که شورش بر حق است و جز. صیقل بزنند

شورش و طغیان  .نمی توان امیدی به بهروزی داشت -شوریدن و توفیدن در مرکز و والیات -حاکمیت پوشالی کرزی

از . هه رهایی بخش خویش را به منصه ظهور رساند که در بستر جنگ خلق و به جنگ خلق تکامل کندزمانی میتواند وج

خلق های ما باید در راستای . تشکیل میدهد "جنگ خلق"همین رو است که استراتیژی مبارزاتی ما را شعار بر حق 

جنگ ممتد خلٰق راه را برای فردای روشن  دست نشانده متحدانه بسیج شوند و با راه اندازی و پیشبرد واژگون سازی رژیم

 .و درخشان باز کنند

 

 !واژگون باد خرگاه ارتجاع مسلط 

 !شرکا -مرگ به اشغالگران امریکایی

 " !حامد کرزی"مرگ به رژیم پوشالی 

 !تکنوکرات-برچیده باد بساط فاشیستان جهادی



 !انقالب زنده باد

 (م.ل.م)سازمان کارگران افغانستان 

 خورشیدی 2931 هشتم میزان

 

 


