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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٢٣

  

   نداشتیشرفتي پیدولت گذشته از لحاظ اقتصاد: ن فرھنگيام
  . امينی؟یدير فھميد

  

 
  

ر يث وزيخودش ھم منحکند که دولت گذشته که  ی حاال اظھار می کرزی فاسد دولت مستعمراتی از وزرایکين فرھنگ يام

 احمق مانند  ک اقتصاد دانيداند و ضرورت به گفتار  ین موضوع را ھر کس ميا.  نداشتیشرفتيت داشت، پيدر آن عضو

 نه تنھا یت اقتصادي، وضعی جھانیارد دالر از کمکھايليست ميک به بيبا وجود مصرف نزد"او گفت که  .  ستيفرھنگ ن

 اکنون ما در کجا قرار ی و اجتماعیت اقتصادياز لحاظ وضع. م تر ھم شده استيا وخ قسمت ھی نداشته بلکه در بعضیرشد

ت يافتن وضعير؟ مشکل توسعه نيا خيف شده است ي تعریاست اقتصادي به نام سیزي چیا در حکومت وحدت مليم و آيدار

 ماند که ی می ضرب المثلبه ، مگر درست استین فرھنگ که از نگاه نظرين گفتار امي ا افغانستان در کجا است؟یاقتصاد

  ". زدن و چھار زانو نشستن "... گفتند که یم

خود .  مشاور ببرک کارمل بودی شورویق فرھنگ است که در زمان اشغال افغانستان توسط قواين فرھنگ پسر صديام

 از یکي خودش یعني. دين نماي اجانب را  تأمیکا به افغانستان فرستاده شد تا منافع استعمارين فرھنگ بعد از تجاوز امريام

ن فرھنگ در وقت و يدانند که چرا ام یمردم نم.  افغانستان اشغال شده بودیبرا)  المانۀشاخ( استعمار ین ھايدست چ
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 فاسد آن دوره بود که یارز از ویکيخودش . ار ساده استيشود که جواب بس یفکر م. ان نکردي را بین مطالبيزمانش چن

لمان ا اقتصاد از ۀن فرھنگ در رشتيام. ه اش تحت دوران استيدست داشت و ھنوز دوسون ھا دالر يليدر خورد و برد م

کاره است و يلفطره آدم تنبل وببا.  کشورش انجام ندادید  براين کار مفيلش، کمتريدوکتورا دارد، اما با در نظر داشت تحص

 یا به ويکه به سر زبان ھا باشد و  ني  ایا بر.دھد ی مید و نظريبرا ی کابل میون ھايزي سر و کله اش از تلویفقط گاه گاھ

رش در آن ي وجود داشت، ھر وزی کرزی که در دولت مستعمراتیھر فساد.  شودی کابل التفاتیاز جانب دولت مستعمرات

 خود ی دولت فاسد کرزیدھد و از گنده کار یر نميي او را تغیف و ضد مليت کثين فرھنگ ھويسخنان مفت ام. ک بوديشر

  . تواند یده نميش بخیرا رھائ

  .       گران درس عبرت شودي دینند تا براين فرھنگ را ببي افراد مفسد و الفوک مانند امۀند که محاکمامردم منتظر

  

 


