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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ١٩
 

  لودۀ توی: "امين فرھنگ"

  

مردم می گويند که . عقل و لوده است که در کابل به لودۀ توی معروف است، يک آدم واقعاً بسيار بی" امين فرھنگ"

وکيل شورای دورۀ شاھی بود که زمانی " صديق فرھنگ"پدرش . بق افغانستان بوداو باجۀ ظاھر شاه پادشاه سا

لوده در ابتدای تجاوز امريکا به افغانستان از جانب استعمار به حيث وزير " امين.  "مشاور ببرک کارمل ھم شد

. عتماد شدارگی و رشوت خوری سلب اکتجارت مقرر گرديد که بعداً توسط شورای دولت مستعمراتی به دليل بي

  .  سيس نموده تا گاه گاھی به سر زبان ھا بيفتدأکابل ت" نھاد خدمت گزاران "سسه ای را به نام ؤم" امين فرھنگ"

سابق وزير تجارت دولت مستعمراتی کابل لب به انتقاد از نظامی می گشايد که خودش در آغاز " امين فرھنگ"

  بدون ترديد که يکی از بی"فرھنگ". وز امريکا به افغانستانجزء اين نظام کثيف بود، آنھم در روز ھای اول تجا

با ادعای داشتن دکترای اقتصاد، نه صحبتش و نه عملش به يک داکتر . عقل ترين افراد دولت مستعمراتی بوده است

که اين  او فکر می کند که کسی او را نمی شناسد، در حالی. لوده لوده گپ می زند و زياد خيلگی می کند. می ماند

بعد از برطرفی از پست وزارت، نھادی را به . عقل بايد بداند که مردم پوست وی را در چرمگری می شناسند بی

به وجود آورد تا  از ياد مردم نرود و گاه گاھی خود را مطرح بسازد که ھنوز ھم " نھاد خدمت گزاران کابل"اسم 

، نھايت درجه متعصب ضد "صديق فرھنگ" پدرش مانند" امين فرھنگ"مردم می گويند که . موجوديت دارد

 نسبت تعصبش انتقاد "اشرف غنی"از " فرھنگ. "پشتون است که اين تعصب او را به سرحد جنون رسانيده است

اين سفله به .  عمل می کند و تعصب را تشويق می نمايد"غنی"می کند که به جاست، اما شخص خودش عکس 

ھمان شرافت و صداقتی که در حکومت " چنين اعتراف می کند و می گويد، لودگی و بی صداقتی خود غير شعوری
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چه در دوره ای که من در حکومت بودم و چه بعد . وحدت ملی برای فساد اداری بايد وجود می داشت، وجود ندارد

  ". آن اراده ای برای اين موضوع وجود نداشته استاز 

 . اين است لودگی اين لودۀ توی. راف کرديدممنون از شما که بار اول به بی شرافتی تان اعت

 


