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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٢١
 

   پدرشزامين فرھنگ  و ستايش ھای دروغين ا
  

  

  

اين ضرب المثل .  - ه خر آورده شود در اين جا بھتر است به جای روبا-  را گفتند که شاھدت کيست، گفت دممروباه

رمورد مجلسی که از جانب امين فرھنگ غرض تجليل از صدمين سالگرد پدرش محمد صديق فرھنگ به راه دعاميانه 

  .رخ بی ھمتا بودؤامين درين محفل گفت که پدرش قھرمان دموکراسی و يک م. افتاده بود، صدق می کند

ستعمراتی کنونی افغانستان است، بی جھت پدر خود را سر زبان ھا انداخته امين فرھنگ که خود از سرسپردگان نظام م

من شخص محمد صديق فرھنگ را نديده ام، اما مردمی که در کابل او را می شناختند، نظر مساعد نسبت به او . است

بدين معنی که خود را ھم مترقی و . ھم به ميخ می زد و به نعليک عده به اين عقيده اند که محمد صديق فرھنگ . ندارند

نظر به . حامی دموکراسی معرفی می کرد، و ھم  در پست عالی دولت شاھی که منتقدش بود کار می کرد و فعال بود

شھادت مردم مسن تر نسبت به من، محمد صديق فرھنگ ھمچنان مشاور ببرک کارمل اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ 

درين محفل خود گردان، بيش از ده نفر ديده نشدند که شش نفر . سکو بعد از اشغال افغانستان توسط قوای شوروی بودم

انسان ھائی که گذشتۀ تاريک و خاينانه دارند، بھتر است که نام آنھا را زبانزد عام . آن از اعضای فاميل فرھنگ بود

مردم واقعبين از دروغ . پدرش به حق پدر خود جفاء کرده استامين فرھنگ برای بزرگ جلوه دادن خود و . نسازند

مردم مجبود اند که به گذشتۀ سياه محمد صديق فرھنگ مراجعه کنند و سوانح . گفتن و دروغ بافتن نفرت عميق دارند

   . شاه سابق افغانستان است که پدرش سفير او بود،شخص امين فرھنگ باجۀ ظاھر شاه. کذائی او را برمال سازند

  .  من به امين فرھنگ می گويم که از ھر گونه کثافت کاری دست بکش و دروغ نگو که عاقبت ترا شرمسار می سازد

 


