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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٣١
 

  پيامد مصرف سرمايۀ عرب در افغانستان
  

کشور ھای عربی ساالنه ميليون ھا دالر در افغانستان مصرف می نمايند، اما نه به منظور پالن گذاری ھای 

طالبان، داعش، ساير .  بلکه برای پيشبرد اھداف سياسی و مذھبی اعراب در افغانستاناقتصادی و پيشرفت کشور،

 تندرو اسالمی و حتا دولت مستعمراتی کابل از پول کشور ھای عرب برای بی ثباتی افغانستان استفاده می یگروه ھا

 مزدور کابل را در رئيس جمھور دولت" اشرف غنی" کانديدی مصارفبه ياد داريم که عربستان سعودی . کنند

  .  تمويل می کرد٢٠١۴جريان انتخابات رياست جمھوری سال  

 خيز فعاليت ھای تعليمی، سياسی و نظامی عربستان و ساير کشور ھای ۀگزارش ھا حاکيست که افغانستان تخت

  عرب شخصی و يا از طريق دولت شان گروه مورد نظر خود را دریشيخ ھا. امارت نشين خليج گرديده است

را در " وھابيت"  مذھبی ۀاھداف آنھا بيشتر مذھبی و سياسی است تا طريق. افغانستان تمويل و تقويت می نمايند

تأسيس مکاتب و مدارس مذھبی در چھار کنج . کشور ما بيشتر تقويت نموده و عليه رخنۀ ايران يک سد ايجاد نمايند

 مدرسه ١٣٠٠شود که تا کنون بيش از  گفته می. ريک در افغانستان دانستتوان نشانه ای از آيندۀ تا کشور را می

ھای  پول: " افغانستان شناس ايرانی چنين اظھار می کنديک" امرهللا پناھی. "در افغانستان اعمار گرديده است

کشتار به ی که برای ناامن سازی، جنگ و ئھا پول. زا شده است  اعراب حاال برای منطقه مشکلۀھنگفت و بادآورد

از  ای بخش گسترده دريغ کشورھای عربی از تروريسم باعث ھای بی ھا وحمايت اما، اين پول. رسد مصرف می

سبب تقويت تروريسم و رونق گرفتن مدارس دينی و تفکر تندروانه  افغانستان شده زيرا نابسامانی منطقه و به ويژه

ايران برای مقابله با .  مخرب ايران در افغانستان چه استالکن اين آقا نمی گويد که نقش". در منطقه گرديده است

يورش سياسی و پولی اعراب در افغانستان ھم به مقابله برخاسته است و عناصر مربوطۀ خود را تمويل و تقويت 

 .می نمايد

ر فعاليت نسبت نبود يک دولت ملی و مردمی، امپراليسم امريکا و کشور ھای رقيب منطقه افغانستان را به البراتوا

  . قيام مردمی سرتاسری برای نجات کشور حتمی است. ھای سياسی، نظامی و مذھبی خود تبديل کرده اند

 
   

 
 


