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گزارشھا
عبدﷲ امينی -کابل
 ٢٣فبروری ٢٠١٥

امين فرھنگ :دولت گذشته از لحاظ اقتصادی پيشرفتی نداشت
دير فھميدی؟ امينی.

امين فرھنگ يکی از وزرای فاسد دولت مستعمراتی کرزی حاال اظھار می کند که دولت گذشته که خودش ھم منحيث وزير
در آن عضويت داشت ،پيشرفتی نداشت .اين موضوع را ھر کس می داند و ضرورت به گفتار يک اقتصاد دان احمق مانند
فرھنگ نيست .او گفت که "با وجود مصرف نزديک به بيست ميليارد دالر از کمکھای جھانی ،وضعيت اقتصادی نه تنھا
رشدی نداشته بلکه در بعضی قسمت ھا وخيم تر ھم شده است .از لحاظ وضعيت اقتصادی و اجتماعی اکنون ما در کجا قرار
داريم و آيا در حکومت وحدت ملی چيزی به نام سياست اقتصادی تعريف شده است يا خير؟ مشکل توسعه نيافتن وضعيت
اقتصادی افغانستان در کجا است؟ اين گفتار امين فرھنگ که از نگاه نظری درست است ،مگر به ضرب المثلی می ماند که
می گفتند که " ...زدن و چھار زانو نشستن".
امين فرھنگ پسر صديق فرھنگ است که در زمان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی مشاور ببرک کارمل بود .خود
امين فرھنگ بعد از تجاوز امريکا به افغانستان فرستاده شد تا منافع استعماری اجانب را تأمين نمايد .يعنی خودش يکی از
دست چين ھای استعمار )شاخۀ المان( برای افغانستان اشغال شده بود .مردم نمی دانند که چرا امين فرھنگ در وقت و
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زمانش چنين مطالبی را بيان نکرد .فکر می شود که جواب بسيار ساده است .خودش يکی از وزرای فاسد آن دوره بود که
در خورد و برد ميليون ھا دالر دست داشت و ھنوز دوسيه اش تحت دوران است .امين فرھنگ در رشتۀ اقتصاد از المان
دوکتورا دارد ،اما با در نظر داشت تحصيلش ،کمترين کار مفيد برای کشورش انجام نداد .بالفطره آدم تنبل وبيکاره است و
فقط گاه گاھی سر و کله اش از تلويزيون ھای کابل می برايد و نظری می دھد .برای اين که به سر زبان ھا باشد و يا به وی
از جانب دولت مستعمراتی کابل التفاتی شود .ھر فسادی که در دولت مستعمراتی کرزی وجود داشت ،ھر وزيرش در آن
شريک بود .سخنان مفت امين فرھنگ ھويت کثيف و ضد ملی او را تغيير نمی دھد و از گنده کاری دولت فاسد کرزی خود
را رھائی بخشيده نمی تواند.
مردم منتظراند که محاکمۀ افراد مفسد و الفوک مانند امين فرھنگ را ببينند تا برای ديگران درس عبرت شود.
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