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 توليد جنرال در افغانستان
يع جنرال در توليد سر:  کشور ھای جھان پيشرفته تر استۀعنايت الھی که افغانستان در يک ساحه از ھمو به فضل 

 ه بين المللی که ھميشیسفم که سازمان ھاأمت. رسد در توليد جنرال ھيچ کشور در جھان به پای افغانستان نمی. اردو

ين خصوص تجديد نظر نموده  و افغانستان را از نظرگاه توليد اافغانستان را فاسد و عقب مانده معرفی کرده اند، بايد در

آخر اين بی عدالتی است که زحمات جنرال سازی دولت مستعمراتی کابل را ناديده گرفته . جنرال، کشور اول دنيا بدانند

  . آن خط بطالن بکشندرو ب

دانند که چرا و  شود که در افغانستان بيش از ھزار جنرال وجود دارد که در دھن شان مگس خانه کرده و نمی گفته می

 به کشور و خدمت به معيت اسالمی اند که در بدل خيانتجو اکثر اين ھا از عمال شورای نظار . در کجا جنرال اند

فقط در خانه . تعداد زياد اين جنرال ھا نه کار دارند و نه دفتر. يکائی صاحب رتبه ھای جنرالی شدندن امرامتجاوز

ند و در صرف در روز ھای جشن و يا ايام  عيد  لباس جنرالی را می پوش. شود ھستند و معاشات شان ھمانجا آورده می

 غلط پوشيده و کرچ و نشان را سرچپه بر شان را  لباس  ھابار ھا واقع شده که جنرال. سرک ھا گشت و گزار می نمايند

استعمار می خواھد که با توليد جنرال يک عده از فاسقان را رشوت داده و آنھا را خاموش . سر شانه نصب کرده اند

اين نوع پول باد کردن ھا  . رود ھمچو راه ھا ضايع شده  و به ھدر میدر " جامعۀ جھانی"پول ھای کمکی . نگھدارد

زمانی صورت می گيرد که  صد ھا ھزار زن و کودک از فرط بی خانگی و گرسنگی در کوچه ھا می لولند، ولی 

رال ھای ساختگی مانند جنرال ھای اعزازی دوران گذشته با خيال راحت زندگی در خانه ھای خود معاشات بی نج

شوند،  که، اگر يک جنرال يک ستاره به جبھۀ جنگ عليه طالبان فرستاده می دلچسپ اين.  وزند آدست میه يرتی را بغ

اين روش عکس ساير کشور ھای جھان در مجازات . شود و ترفيع می کند بعد از شکست جنرال دو و يا سه ستاره می

  .و مکافات است

  . شوند و به بازار عرض می گردند  اضافی، توليد میشکر که جنرال ھای افغانستان بدون خلق ارزش

  

  

 

 


