
 
﷽ 

  
  سم؟ أم اتمساعد    

  :الخبر

 دوالر مليون 5.35 قدرهاً إضافياً مبلغ )USAID( الدولية للتنمية األمريكية الوكالة خصصت

 تمثلو .كستانيأوزب في العام التعليم وزارة مع الحالي التعليم نظام لتطوير )DOAG( منحة التفاقية

DOAG الدولية للتنمية األمريكية الوكالة التزام )USAID( لدعم دوالر مليون 55 تثمارباس 

 .2026-2019 للفترة العام الثانوي التعليم لنظام الشامل اإلصالح يدستور وزارة التعليم العام ف

)ANHOR.UZ، 17 /2022 أكتوبرتشرين األول.(  

  
  :التعليق

 إلى التسلل تحاول أمريكا أن على ،األموال هذه الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تخصيص يدل

 الصدد هذا وفي. التعليم ذلك في بما المجاالت جميع في كستانيأوزب وخاصة الوسطى آسيا لدو

هذه  على تقبض تزال ال والتي ،أوكرانيا في الحرب في روسيا إضعاف بالتأكيد ستستغلفهي 

 في كستانيوأوزب كازاخستان رغبة ترى أمريكا أن GIS منشور أخبرقد ف .براثنها يالمنطقة ف

  .الوسطى آسيا في الكبيرين البلدين مع التعاون زيادة تنويفهي  المناسبة وبهذه ،روسيا نع االبتعاد

 مدير بقيادة أكتوبر/األول تشرين 16 في رغيزستانق إلى أمريكي عسكري وفد وصول يدل كما

 ،المنطقة يف تحدق أمريكا أن على أونغر روبرت األمريكية المركزية بالقيادة والتحليل الموارد

  .هافي نفوذها زيادة تريد تصارباخو

 في سيما وال المنطقة في تغلغلها هو الصدد هذا في األمريكية الخطط من جزء أخطر ولكن

 قبل يتم أن يجب األدمغة وغسل الفكر تغيير أن المستعمر يدركحيث  .التعليم مجال في كستانيأوزب

ً  وجعلها غاللهاواست الشعوب استعباد في مهمته تسهل عندئذ ألنه ؛آخر مشروع أي  دوامة في دائما

 المشهور:الهندي  وهو الشاعر والمفكر هللا رحمه إقبال دمحم قال لقد. والثقافية الحضارية التبعية

 تقتلهم وكليات مدارس لهم يفتح ولم األوالد، قتل سياسة استخدم الذي فرعون من أذكى فاالستعمار"

 .وبراقة طنانة بكلمات هذا سمه المستعمر رسغوي. "...المستعمرون فعل كما يشعرون ال حيث من

 الفقر من للحد قوية أداة "التعليم: ميريديث ميكايال الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مديرة قالتقد ف

 للذهاب مستعدين والشباب األطفال يكون عندماو. واالستقرار والسالم واإلنصاف الصحة وتحسين

 أفضل مستقبل بناء يمكنهم والعمل للعيش إليها يحتاجون التي راتالمها واكتساب وتعلم المدرسة إلى

  ".وبلدهم ومجتمعاتهم وألسرهم ألنفسهم

 فيها تغلغلت تركيا أن المعروف ومن ،المنطقة هذه في نفوذها لزيادة تركيا أمريكا تستخدم كما

ً وفقف .المشروع هذا وراءهي  أمريكا أن شك الو ،العظيم" "توران مشروع إطار في  منشور لمقال ا

GIS: سيقبلون الوسطى آسيا سكان أن تعتقد حيث أكثر المنطقة إلى تركيا بوصول أمريكا ترحب 
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 سنوات خالل أنه إلى المنشور وأشار .المشتركة وثقافتهم جذورهم بسبب تركيا وصول سرور بكل

 مساوية إصالحاته جعل إلى كستانيأوزب اقتصاد ونمو تطور أدى ييفاميرزي شوكت الرئيس حكم

 أن مالحظة يمكن هذا منف .جيدة نتائج أعطى وهذا األوروبية الدول في إجراؤها تم التي لتلك

  .ييفاميرزي للرئيس االتجاهات متعددة السياسة على توافق أمريكا

 ييفاميرزي فترة خالل كستانيأوزب اقتصاد ونمو تطور كان إذا: نفسه يطرح الذي السؤال اآلنو

 ارتفع فهل األوروبية الدول في تجر يتال تلكل مساوية إصالحاته جعل حيث ةعالي نتائج أعطى قد

 في نموا األقل البلدان سكان معيشة مستوى إلى األقل على كيياألوزب الشعب معيشة مستوى

 .ةواضح كذبةهو  األمريكي المنشور من دعاءاال هذا إذن! ال بالطبع أوروبا؟

 الرئيس جيوب إلى تذهب الكفار المستعمرون عطيهاي يالديون الت معظم نإاً أيض يقال أن يجب

  .الشعب أكتاف على ديونمن ال المليارات تقع بينما اآلخرين والمسؤولين

 مبّطن تدجين وهو هجوم أخطر هو يوالثقاف يالحضار المستعمرن هجوم إكما قلنا من قبل 

اً أيض ندرك أن ويجب ،اً دجي هذا ندرك أن كستانيأوزب مسلمي نحن علينا يجبلذا  .محّسن وإرهاب

 الراشدة الخالفة ظل في اإلسالمية الحياة ستئنافا هيالوضع  هذا من للتخلص الوحيدة الطريقة أن

 قال سبحانه وتعالى: !حسرة عليهم تكونس الكفار هاأنفق ياألموال التفإن وحينئذ  ،النبوة منهاج على

 ثُمَّ  َحْسَرةً  َعَلْيِهمْ  تَُكونُ  ثُمَّ  فََسيُنِفقُونََها َِّ  َسبِيلِ  َعن ِليَُصدُّوا أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿

  .﴾يُْحَشُرونَ  َجَهنَّمَ  إِلَى َكفَُروا َوالَِّذينَ  يُْغلَبُونَ 

  
  التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب إلذاعةكتبه 

  نأوزبيكستا – خليل أبو إسالم


