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اتژیک رانی دکتور غنی در مرکز مطالعات استرنگاهی به سخن
 پاکستان

 

 

رانی اهمیت زیادی رانی دکتور غنی در این مرکز را با دقت مشاهده کردم. به باورم پنج عنصر در این سخنسخن
 :برای افغانستان، هند، پاکستان و آسیای میانه دارد

 
 محورفکت .۱

 
جمهور افغانستان با این  گفت. شاید این نخستین بار است که رییسها و اطالعات سخن میی فکتدکتور غنی با ارایه

ها در محور اقتصاد سیاسی، گوید. فکتهای سیاست خارجی پاکستان سخن میی علمی در یکی از پایگاهپشتوانه
ی چرخیدند. دکتور غنی دریافته است که جوهر و وزنههای استراتژیک در منطقه میمناسبات اجتماعی و دشواری

رانی دورنمای ی ما سازنده و اساسی است. این سخناستراتژی منطقهاقتصاد سیاسی بر حاکمیت سیاسی در ژیو
ای را به نمایش گذاشت. اقتصادی را برای ثبات سیاسی در منطقه به بررسی گرفت و نقش بازیگران اصلی و حاشیه

  .ای توضیح داده شدجایگاه افغانستان در این دورنما بصورت حرفه

 

 منتقد سازنده .۲

 
اش یک منتقد متخصص و سازنده بود. او بر نقش پاکستان در دهلیز عبوری افغانستان میان نیرادکتر غنی در سخن

ی جنوب و آسیای میانه نقد دقیق و سازنده ارایه کرد. او با صراحت جایگزینی برای نقدش مطرح کرد و نقش سازنده
یه کرد. تا حال، ما چنین نقدی را از رییس افغانستان را در منافع اقتصادی پاکستان بر این مسیر حیاتی و با اهمیت توج

جهور افغانستان در مرکز فکری پاکستان نشنیده بودیم. به یقین کامل باید گفت که این نقد مشروعیت ملی دارد و در 
  .مند شودالمللی نیز بهرهتواند از مشروعیت بینکه باالی آن کار و البی صورت گیرد میصورتی

 

 ساختارمند .۳

 
ام. گاهی احساسات و گاهی رانی وی را بار ها نقد کردهدکتور غنی ساختارمند و متسلسل بود. من سخنرانی سخن
ها، سفارشات و ها، بازدهبار دکتور غنی اهداف، چالششود. اما اینهایش حاکم میرانیگری بر مفاهیم سخنتفوق

ی فکری ها را در یک زنجیرهست به خوبی این حلقهتوانای گره زده بود. شنونده میی زنجیرهپیشنهادات را به گونه
  .را با بینش خود مقایسه کندوصل کند و آن
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 حاکمیت بر افکار .۴

 
اندکاران سیاست خارجی، ها که اکثرا دستهایش اثر گذاشته بود. شنوندهرانی مدلل بر افکار شنوندهاو با سخن

ران با تجربه و متخصص علوم که به زبان انگلیسی ه با سخنفهمیدند کگران سیاسی بودند، میپژوهشگران و تحلیل
اش را به پاکستان و های جهانیکرد تا تجارب و آموزهجا دکتور غنی تالش میگوید، مواجه هستند. اینعلمی سخن می

ین نشست های شنوندگان اتوان در سیما و کنشرانی دکتور غنی را میافغانستان گره بزند. تاثیر این روش در سخن
  رد.مشاهده ک

 

 انعکاس .۵

 
رانی، من در شهر های پاکستان و هندوستان انعکاس باالیی داشت. اتفاقا حین سخنجمهور در رسانهرانی رییسسخن

گران ها و تحلیلهای منطقه دسترسی داشتم. رسانهبرم به رسانهکه به سر میدوشنبه تاجیکستان بودم و در هوتلی
رانی خوب رانی رییس جمهور را با دقت بررسی کردند. به باور من سخنسی و آسیای میانه سخنپاکستانی، هندی، رو

رانی در رانی دکتر غنی چنین باری را با خود داشت. اما این سخنوشنود شود. سخناست که سبب تحلیل و گفتآن
 .های افغانستان مورد بررسی و کنکاش دقیق و تخصصی قرار نگرفترسانه

 

 :یادداشت

رانی را از دیدگاه تخصصی در های سیاسی موجود در کشور ندارد. من این سخنتحلیل من هیچ ربطی به گرایش

ام. به باور من منصفانه نیست که جوانب سازنده را در روند سیاسی ی علوم و فرهنگ سیاسی بررسی کردهزمینه

 افغانستان نادیده گیریم
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