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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٠۶
 

 يورش فرھنگی روسيه به سوی افغانستان
دين قرار داشته و حتا ھند و از زمان تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان، کشور ما در حيطۀ فرھنگی امريکا  و متح

لمان و فرانسه و برتانيه اکا و ترکيه و ھند و کم و بيش از بورس تحصيلی از امري. ترکيه درھمان چوکات عمل کرده اند

ايران از .  سرازير شده تا به جوانان ما مسير جديد بدھند و آنھا را به راه ورسم زندگی متمايل به غرب  آشنا سازند

تا اين اواخر روسيه کمتر در ساحۀ فرھنگی و  تعليمی افغانستان . ی تحصيلی ھدف خاص خود را دارداعطای بورس ھا

کن نسبت اوج گرفتن جنگ سرد، روسيه می خواھد به افغانستان برگردد و در ساحۀ تعليمی ل. داد مندی نشان میه عالق

 .رب خارج خواھد شدی جوانان ما از دست غزشوی مغ و تسانحصار ش. ھم سرمايه گذاری نمايد

 بورس تحصيلی به اردو و ١٠٠ ھای قبل از تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان، اين کشور ساالنه هدر دھ

که شوروی به افغانستان تجاوز نمود ، اين کشور  زمانی. صد ھا بورس ديگر در اختيار محصالن افغانی می گذاشت

را در اختيار داشت که در جريان اشغال ده سالۀ افغانستان در خدمت سوسيال امپرياليسم ھزار تن دست پرورده  

 تن ديگر را در جريان اشغال به روسيه فرستاد  تا يک کادر قابل اعتبار در انالبته روسيه ھزار. شوروی بودند

موطن ما را برای آيندۀ خود امريکا و متحدين غربی ھزار ھا ھ. اکنون نقش عوض شده است. افغانستان داشته باشد

در صحنۀ رقابتی، روسيه می خواھد بار ديگر به افغانستان  بر گردد ودر ساحۀ تعليم و تربيۀ جوانان ما . تربيه کرده اند

 بورس به ١٨۵از جملۀ .  بورس تحصيلی در اختيار افغانستان خواھد گذاشت۴٨۵شود که روسيه  شنيده می. سھم بگيرد

ن سھم تعليمی روسيه بعد از اين بزرگتري. ه در اختيار محصالن غير نظامی قرار خواھد گرفتوزارت داخله و بقي

شود که رقابت امريکا و روسيه در افغانستان ھم عمق گرفته و  معلوم می.  در افغانستان است مفتضحانه اششکست

  .شايد ھم عميق تر گردد

 تحصيل جوانان را ستايش می کنم، اين خطر را ھم می بينم که باوجودی. افغانستان اشغال شده از خود صالحيت ندارد

  . که جوانان ما به سوی کشور ھای خارجی کشانيده شوند و منافع ميھن خود را فراموش کنند

 

 


