
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
  Political  سياسی 

  
  کانديدای اکادميسين سيستانی

  ٢٠٠٨ سپمبر ١٧
  
 

 جان کندن لغمانی، خوراک مغول
  

در  سپتمبر١٢روز ، نگاه شامگاهی  ، گردانندۀ تلويزيون آريانا افغانستان ، در برنامۀ مسکين يار نبيلآقای
 نمود که رنگين دادفر اسپنتا ءافشاتلويزيون خود با قرائت  دو مکتوب رسمی  وزارت امور خارجه افغانستان 

رفتن  که به نسبت بلنداست  بالغ کردهخارج رسمًا ا  افغانستان در های به سفارتخانهطی يکی از اين دو مکتوب 
استقالل کشور تجليل به عمل اسد يعنی از روز ٢٨ کسالی امسال ازغذائی درکابل و مشکالت خشقيمت مواد 

سفارتخانه ها و نمايندگی های سياسی افغانستان در خارج  به طی مکتوب ديگری که چند روز بعداما  نيايد،
تا ميتوانند  مطابق دستورالعمل جداگانه شاه مسعود  از احمد مدت يک هفته کهصادر شده، هدايت داده شده است 

   .جليل به عمل آورندت
اتفاقًا فوتوکاپی اين هردو مکتوب در پايان مقاله يی به نشر رسيده که بقلم دانشمند گرانمايه جناب داکتر 

در سايت   سپتمبر١۶در تاريخ » هدايات شيطانی حکومت مستعمراتی کابل« ميرعبدالرحيم عزيز تحت عنوان 
  .ده استبه نشر رسي"   آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

برای آشنائی بيشتر خواننده  به شيوۀ کار وزارت خارجه  و تصاميم ضد ملی حکومت پوشالی کرزی ميخواهم  
بتاسی از تصميم جلسه  «:متن مکتوب  اول چنين است: متن هردو مکتوب را در اينجا از آن سايت نقل کنم 

 مصارف ورسيدگی به مشکالت بمنظورتامين اصل صرفه جوئی در.ا.ا. شورای وزيران ج١٣٨٧/ ۴/ ١٧
عديده ناشی از خشکسالی وافزايش قيم مواد واجناس بدينوسيله ارقام می يابد تا از ترتيب دعوت و انجام 

  ». اسد صرف نظر نمائيد٢٨مصارف به مناسبت تجليل از روز 
هيد هفتمين ياد داشت داراالنشای کميسيون برگزاری مراسم هفته ش «:ولی در مکتوب دومی چنين  آمده است

درخارج از کشور .ا.ا.سالگرد شهيد احمدشاه مسعودقهرمان ملی واصل ومشعر است که تمام سفارتخانه های ج
/ ۶/ ١۴ مورخ ٢۶۴بنابه تعقيب نامه شماره .از هفته شهيد وسالروز شهادت قهرمان ملی کشور تجليل نمايند

ر با تدوير مراسم ختم قرآن عظيم الشان،  اين وزارت هدايت داده ميشود تا در چوکات تخصيص ربع وا١٣٨٧
نمايندگی افغانی درواشنگتن، تهران، مشهد، اسالم اباد ودوشنبه، طبق رهنمودهای . اين روز را برگزارنمايند

  ».جداگانه که قبًال به سمع شان رسانيده شده اجراآت نمايند
راسم هفتمين سالگر تجليل از طوری که ديده ميشود مکتوب دومی بر اساس يادداشت کميسيون برگزاری م

گويا که تصميم کميسيون . احمدشاه مسعود، بطور متحدالمآل به نمايندگی های سياسی کشور صادر گرديده است
تجليل از قتل احمد شاه مسعود باالتر از فيصلۀ شورای وزيران و کابينۀ پوشالی کرزی  بوده باشد، وزارت 

ره ای به مشکالت مالی و رعايت اصل صرفه جوئی،  به چندين امورخارجه بال درنگ و بدون هيچگونه اشا
سفارتخانه  و نمايندگی سياسی در خارج  هدايت داده تا از احمد شاه مسعود از داخل بودجۀ دولت افغانستان 

  .تجليل به عمل آورند
مقصود از   بخوبی مصداق پيدا ميکند، زيرا"جان کندن لغمانی، خوراک مغول"دراينجا است که ضرب المثل 

کاربرد آن اينست که زحمت و عرق ريزی را کسی متحمل ميشود، ولی ثمرۀ دسترنج او را کسی ديگری بدون 
  .استحقاق با زور يا با تزوير نوش جان ميکند

در اينجا نيز، پدران و نياکان با غيور افغان با قربانی دادن سر و جان خود استقالل، اين مايۀ افتخار برای احاد 
 اسد ، روز اعالم استقالل کشور که روز ٢٨ان را از کام استعمار به چنگ آوردند، اما بجای تجليل از ملت افغ

حرمت گزاری به خونهای ريخته شدۀ  پدران  ونياکان باغيرت ما است ، از کسی با صرف ميليونها  افغانی 
ی جنايات او وهمفکران وی در دهه  هزار شهيد خود شاهد زنده و گويا۶۵تجليل بعمل می آيد که کابل ويرانه با 

  . قرن بيستم است٩٠
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 اسد، روز استقالل ملی کشور به فراموشی سپرده شود و فداکاريهای افغانهای ٢٨آيا تصميم چنان نيست که 
  گردد؟  نکبت بار خونريز و دلير برای کسب موهبت گرانبهای استقالل، فدای بزرگنمايی يک چهره قهار و

 هزارۀ  بی گناه افشارکابل است ، از روز پرافتخار استقالل ۴٠٠٠ود که خود متهم به قتل آيا قتل احمدشاه مسع
 اسد، حکومت قحطی و خشکسالی را بهانه ٢٨پس چرا برای بزرگداشت از ! ملی کشور مهمتر است؟ هرگز نه

 طرح نميکند؟می آورد ، ولی برای تجليل از احمد شاه مسعود، مشکالت اقتصادی و صرفه جوئی  راز اصًال م
در حالی که پنج مليون انسان فقير و گرسنه در کشور با خطر قحطی  و مرگ روبروهستند و ميشد با توزيع 

  .همين پولها به چندين هزار فقيرترينهای اين پنج مليون کمک نمود
زی   بدون ترديد يک هفته هياهو و رجز خوانی برای بزرگنمائی مسعود، يک رشوت سياسی از طرف حامد کر

به سران شورای نظار بود تا آنها در انتخابات آينده باز هم از حامد کرزی حمايت کنند و او را برای چهار سال 
 ديگر چون  بازيچه يی به نام رئيس جمهور به رهبری افغانستان بردارند و کرزی بازهم مافيای شورای نظار را

 يک خيانت نابخشودنی حامدکرزی نسبت استقالل و اين واقعًا. بر سرنوشت مردم بدبخت افغانستان مسلط  سازد
خون های ريخته شده در راه استرداد استقالل کشور است که بايد شديدًا محکوم گردد و مردم افغانستان، 
بخصوص آنهای که به استقالل سياسی افغانستان احترام و باور دارند، نبايستی در انتخابات آينده به حامد کرزی 

ت شورای نظار، رأی بدهند، زيرا اگر بازهم حامد کرزی برنده انتخابات آينده گردد ، به معنی ، اين بازيچه دس
تائيد وضعيت موجوده در کشور و ادامه بمباردمانهای مناطق پشتون نشين از طرف نيروهای خارجی و نيز 

ملی و قاچاق مواد مخدر ادامه  ظلم وزورگوئی جنايتکاران ائتالف شمال  و تشديد فساد اداری و غارت ثروتهای 
    پايان .و غصب کمک های داده شده کشورهای جهان به افغانستان خواهد بود

  
 

           
 


