
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ فبروری ١٣

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٣(  
  

  :ھشت ميليارد دالر برای مشاوران اشغالگران

رای خلق ھای زحمتکش و طبقات محکوم بوده است، ولی در عين زمان بھشت افغانستان در ده سال گذشته دوزخی ب

اشغالگران، مشاوران ملکی و نظامی خارجی و داخلی، جھاديان اسالميست، تکنوکرات ھای پوشالی، انجوبازھا و 

  .نمايندگان جامعۀ مدنی بوده است

ور اوسط مصارف مشاوران خارجی در نشان می دھد که ساالنه به ط» يک«گزارش تازه ای از شبکۀ تلويزيونی 

در عين زمان در ده سال گذشته ھشت مليارد دالر را .  ميليون دالر می رسد۵٠٠بخش ھای ملکی در افغانستان به 

ھمين اکنون . مشاوران اشغالگر به نام ھای گوناگون از قبيل معاش و مصارف بودوباش و غيره به جيب زده اند

  .ت داخلۀ پوشالی کشور ما مصروف کار می باشند تن به نام مشاور در وزار۵٠٠

 مليون دالر می رسد ۴۵ مشاوری که حکومت پوشالی استخدام کرده است به ١٢٧بر بنياد اين گزارش معاش دوسالۀ 

 ھرزه، نوکر، ۶٠و رئيس دولت پوشالی يکی از رؤسائی است که در مملکتی که مردم از فقر و سرما ميمرند، 

ی مثل خود را به نام مشاور وزير استخدام کرده است و معروف است که محمود کرزی برادر غالم، مفتخور و خاين

اين پوشالی بارھا گله نموده است که او آشپز به ارگ روان می کند و چندی بعد می بيند که  آشپز ارسالی اش مشاور 

  .وزير می برآيد

در بخش ھای مختلف کار می کند که در حدود ) جاسوس( ھزار مشاور ۵در تمام افغانستان ھمين اکنون در حدود 

  . تن آن در بخش ملکی مصروف کار می باشند و معاش آنان در دو سال گذشته به دو ميليارد دالر می رسد١۵٠٠

در کشور استعمارزده ای مثل افغانستان که ھمين چند روز قبل تنھا در شھر کابل در چند کيلومتری گوش اين ھمه 

ليارد دالر معاش ي م٨ليون تن با گرسنگی روبرو ھستند، ي م٩ک از سرما مردند و در حدود  کود٢٢مشاور کثيف 
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 مدنی و ۀ بر پيشانی استعمارگران، دولت پوشالی، جامعی ديگرۀ ننگين خارجی، لکۀبرای جواسيس کار کشت

 زحمتکشان بيشتر انجوھای کثيف آنان است که می قاپند، چور می کنند، می خورند و شب و روز دعا می کنند تا

  . باشندانکشته شوند و آنان بيش از پيش چاق و چله مست و خرام

  

  :سفير پوشالی لت و کوب شد، پورتال افغانستان آزاد گزارش داد، رسانه ھای پوشالی ھياھو دارند

ی  ھا و رسوائۀ جنايت کنندء آزاد افغانستان که اکنون به يکی از مراجع قابل باور و افشا–پورتال افغانستان آزاد 

تبديل »  مدنیۀجامع«ھای اشغالگران و دولت پوشالی و ساير نوکران و مشاطه گران زرخريد اشغال مثل انجوھا و 

پس از نشر .  و گزارش دادءی سفارت دولت پوشالی در امريکا را افشادر اين اواخر تازه ترين رسوائشده است، 

 ھشت صبح ھياھو ۀای سرکاری و استعماری به شمول روزنام آن رسانه ھی پورتال، فرداۀوسيله اين گزارش  ب

نام سپنتا  در وزارت خارجه وانمود کردند و ه بای برپا کردند و تقصير اين لت و کوب را عدم حضور مزدورچه 

که سپنتا از پست وزارت خارجه برطرف شده، اين وزارت به محل واسطه ھای سياسی تبديل نوشتند که پس از آن

  .شده است و مستشاران بنابر اھليت شان استخدام نمی شوند

ن سياسی ھستند که از رئيس آنان حامد ی دانند که جناوران پوشالی لومپنا ما به خوبی مۀدر حالی که مردم ستمديد

ی اند که درجلسات شان مادون ھای شان را با ئالدشان و خليلی خونريز ھمه لومپن ھاکرزی گرفته تا مارشال ج

دشنام استقبال و با دشنام با آنان خداحافظی می کنند و برای مردم جای شگفتی نيست که می شنوند که در سفارت 

ه و زير لت و کوب می ھای دولت پوشالی سفيران و مستشاران يکديگر را از يخن گرفته دشنام مادر و خواھر داد

  .گيرند، پوشالی ھا ھمين طور اند و بايد باشند

  

  : آن حق قدم گذاشتن ندارندۀقصرھا بازسازی می شوند، اما توده ھا بر آستان

را » ملی«باز سازی قصرھای » ابتکار«ی شده است، در اين اواخر کابل که يکی از پرچمی ھای امريکائشاروال 

او تحسين کرده و شاروال ھای » ابتکار«ته است که رئيس دولت پوشالی نيز از اين روی دست گرف» ملی«از پول 

  .ديگر را نيز تشويق به ھمين کار کرده اند

محمد يونس نوانديش شاروال کابل اعالم کرده است که با کمک مردم قصرھای داراالمان، چھلستون و تاج بيگ را 

اين پرچمی رسوای . را از مردم آغاز کرده است معاوری پول آنبازسازی خواھند کرد و به ھمين منظور کمپاين ج

ی شده بايد بداند که نخست اين قصرھا را بايد جالدان و قاتالنی چون محسنی، خليلی، گلبدين، فھيم و سياف ئامريکا

  .بسازند که با شليک توپ و راکت و گلوله اين قصرھا را به ويرانه تبديل کردند

ليون افغان ھمين اکنون درگرسنگی ي م٩سر می برند و ه داند که مردم افغانستان در فقر جانکاه ب اين احمق بايد بثانياً 

سر برده و سرما جان ده ھا تن را می گيرد، اين برزخيان روی زمين چگونه می توانند برای ه وحشتناک ب

  .  پا بگذارند آنۀی پول بدھند که پس از بازسازی يکروز ھم اجازه نخواھند يافت بر آستانئقصرھا

  

  : جالدان استعمارگرۀوسيله و باز ھم کشتار فرزندان زحمتکشان ب

 ٨ دلو حينی که ١٩روز چھارشنبه، . جنايت و کشتار استعمارگران در کشور ما روز تا روز شدت بيشتر می يابد

ن در  ساله مصروف چراندن رمه ھای شان در يک کيلومتری خانه ھای شا١٨ سال و يک پسر ١۴کودک زير 

  . نيروھای کثيف فرانسوی ھا بمباردمان شدند و به قتل رسيدندۀوسيله ولسوالی نجراب واليت کاپيسا بودند، ب
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ی کشته می شوند و بعد وحشيان آدمکش با ۀ جنايتکاران ناتوئوسيله اين بيش از صدمين باری است که کودکان ما ب

اما در اين ميان تعدادی . يله را ختم شده اعالن می دارند آنان غاۀھزار دالر برای خانواد٢معذرت خواھی و اعالن 

را بر اطالع دھی غلط  از جاسوسان افغان که در آبشخور استعمار کالن شده اند اين جنايات را اشتباه گفته بار آن

  .مخبران ناتو می اندازند

ا پيش بر رف ھای دفاتر شان چيده  ھای دولت فرانسه را سالھجايزهی که ئولی اينجا از افراد، گروه ھا و سازمان ھا

 جوايز آن ،اند، بايد پرسيد آيا وقتش نرسيده است که تنھا و تنھا با کشتار اين چند کودک مظلوم و معصوم زحمتکشان

کثيف راآتش زده و به گوش ھموطنان عزيز ما برسانند، البته در اين مورد از شورای نظاری ھای کثيف که خادم 

  . بوده و ھستند، ھيچ انتظاری نداريم فرانسهیبی چون و چرا

  

 

 

 


