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 ٤از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م١٧/٠٩/٢٠٠٨                         کانديدای اکادميسين سيستانی

 

» جان کندن لغمانی، خوراک مغول «  
 
 خود ونيزي سپتمبردر تلو١٢ نگاه ،روز ی افغانستان ، در برنامه شامگاهاناي آرونيزي گرداننده تلوار،ي ني مسکلي نبیآقا

 دومکتوب ني از ایکي ی دادفر اسپنتا طنين افشا نمود که رنگ  وزارت امورخارجه افغانستایبا قرائت  دومکتوب رسم
 درکابل ومشکالت ی مواد غذائمتيبه سفارتخانه افغانستان درخارج رسمًا ابالغ کرده است که به نسبت بلند رفتن ق

 بعد به  که چند روزیگري مکتوب دی اما طد،ياي به عمل نلي از روز استقالل کشور تجلیعنياسد ٢٨ امسال از یخشکسال
 هفته  از احمدشاه کي داده شده است که مدت تي افغانستان درخارج صادر شده، هدایاسي سیندگيسفارتخانه ها ونما

  . به عمل آورندلي تجلتواننديمسعود مطابق دستورالعمل جداگانه تا م
 ميرعبدالرحي جناب داکتر مهينما که بقلم دانشمند گرادهي به نشر رسيی مقاله اني هردو مکتوب در پاني ای فوتوکاپاتفاقًا
 آزاد -افغانستان آزاد "تي سپتمبر در سا١۶ خيدرتار»  کابلی حکومت مستعمراتیطاني شتيهدا«  عنوانزتحتيعز

 . استدهيبه نشر رس"  افغانستان
هردو   متن خواهمي می کرزی حکومت پوشالی ضد ملمي کار وزارت خارجه  وتصاموهي خواننده  به ششتري بی آشنائیبرا

 ی شورا١٣٨٧/ ۴/ ١٧ جلسه مي از تصمیبتاس«: استنيمتن مکتوب  اول چن:  نقل کنمتي از آن سانجايمکتوب را درا
 مي قشي وافزای از خشکسالی ناشدهي به مشکالت عدیدگي در مصارف ورسی اصل صرفه جوئنيبمنظورتام.ا.ا. جرانيوز

 اسد صرف نظر ٢٨ از روز ليت و انجام مصارف به مناسبت تجل دعوبي تا از ترتابدي ی ارقام ملهينوسيمواد واجناس بد
 «.دينمائ
 سالگرد ني هفتمدي مراسم هفته شهی برگزارونيسي کمی داشت داراالنشاادي «:  آمده استني چنی در مکتوب دومیول
 ديته شهدرخارج از کشور از هف.ا.ا. جی واصل ومشعر است که تمام سفارتخانه های احمدشاه مسعودقهرمان ملديشه

 تي وزارت هداني ا١٣٨٧/ ۶/ ١۴ مورخ ٢۶۴ شماره نامه بيبنابه تعق.ندي نمالي کشور تجلیوسالروز شهادت قهرمان مل
 یندگينما. ندي روز را برگزارنماني الشان، امي مراسم ختم قرآن عظري ربع وار با تدوصي تا در چوکات تخصشوديداده م
 شده دهي جداگانه که قبًال به سمع شان رسانیباد ودوشنبه، طبق رهنمودها درواشنگتن، تهران، مشهد، اسالم ایافغان

 «.ندياجراآت نما
 از احمدشاه لي سالگرتجلني مراسم هفتمی برگزارونيسي داشت کمادي براساس ی مکتوب دومشودي مدهي که دیطور

 از قتل لي تجلونيسي کممي که تصمايگو. استدهي کشور صادر گردیاسي سی هایندگيمسعود، بطور متحدالمال به نما
  بوده باشد،وزارت امورخارجه بالدرنگ وبدون یرز کی پوشالنهي وکابراني وزی شوراصلهياحمدشاه مسعود باالتر از ف

 درخارج  یاسي سیندگي سفارتخانه  ونماني  به چند،ی اصل صرف جوئتي ورعای به مشکالت ماليی اشاره چگونهيه
 . به عمل آورندلي از داخل بودجه دولت افغانستان تجل داده تا از احمدشاه مسعودتيهدا
 مقصود از کاربرد آن رايکند،زي مداي مصداق پیبخوب"  خوراک مغول،یجان کندن لغمان" است که ضرب المثل نجايدرا
 با اي بدون استحقاق بازور یگري دی ثمره دسترنج او را کسیشود،ولي متحمل می را کسیزي که زحمت وعرق رنستيا

 .کندي نوش جان مريتزو
 احاد ملت افغان را ی افتخاربراهي ماني دادن سروجان خود استقالل، ای افغان با قربانوري باغاکاني پدران ونز،ي ننجايدرا

 به ی اسد ، روز اعالم استقالل کشور که روز حرمت گزار٢٨ از لي تجلیاز کام استعماربه چنگ آوردند، اما بجا
 که کابل دي ای بعمل ملي تجلی  افغانونهايلي با صرف می ، از کسست ما ارتي باغاکاني شده  پدران ونختهي ریخونها

 . استستمي قرن ب٩٠ در دهه ی او وهمفکران واتي جنایاي خود شاهد زنده وگودي هزار شه۶۵ با رانهيو
 ی براري دلیافغانها یهاي سپرده شود و فداکاری کشور به فراموشی اسد، روز استقالل مل٢٨ که ستي چنان نمي تصمايآ

   ونکبت بارگردد؟زي چهره قهار وخونرکي يی بزرگنمای استقالل، فدایکسب موهبت گرانبها
 کشور ی گناه افشارکابل است ، از روزپرافتخار استقالل ملی هزاره  ب۴٠٠٠ قتل احمدشاه مسعود که خود متهم به قتل ايآ

 ی برای آورد ،ولی را بهانه می وخشکسالیسد، حکومت قحط ا٢٨ بزرگداشت از یپس چرا برا! مهمتر است؟ هرگز نه
 انسان وني که پنج ملی درحالکند؟ي  رازاصًال مطرح نمی وصرفه جوئی از احمدشاه مسعود، مشکالت اقتصادليتجل
 پنج ني اینهايرتري هزارفقني پولها به چندني همعي باتوزشدي  ومرگ روبروهستند ومی درکشور با خطرقحطروگرسنهيفق
 . کمک نمودونيمل
 به سران ی از طرف حامدکرزیاسي رشوت سکي مسعود، ی بزرگنمائی برای ورجز خواناهوي هفته هکي ديبدون ترد  

 يی چهي چون  بازگري چهارسال دی کنند و او را براتي حمای بازهم از حامدکرزندهي نظاربود تا آنها در انتخابات آیشورا
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 نظار را برسرنوشت مردم بدبخت ی شورایاي بازهم مافیزان بردارند وکر افغانستی جمهور به رهبرسيبه نام رئ
 شده در راه استرداد ختهي ری نسبت استقالل وخون های حامدکرزی نابخشودنانتي خکي واقعًا نيا. افغانستان مسلط سازد

 احترام ان افغانستیاسي س که به استقاللی محکوم گردد ومردم افغانستان، بخصوص آنهادًاي شددياستقالل کشور است که با
 اگربازهم راي بدهند، زی نظار، رأی دست شوراچهي بازني ، ای به حامدکرزندهي در انتخابات آیستيو باور دارند، نبا

 مناطق پشتون ی موجوده در کشور و ادامه بمباردمانهاتي وضعدي تائی گردد ، به معنندهي برنده انتخابات آیحامدکرز
 وغارت ی فساد اداردي ائتالف شمال  وتشدتکاراني جنای  ظلم وزورگوئزادامهي ونیارج خیروهاي از طرف ننينش

 . جهان به افغانستان خواهد بودی داده شده کشورهای وقاچاق مواد مخدر وغصب کمک های ملیثروتها
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