
 
 

 
 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد
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 و چرخش سیاسي اسالم اباد نزدیكي عمران خان با پوتین
 

 
 

 !یروز را در نقاب دیموكراسي برخ كشیدهامریكا اجماع جنگ سرد د

 ،   با استفاده از كارت پوتین شناسي  نستانامروز بازیگران دوران جنگ سرد و حضور شوروي دیروز را در افغا  و

 نظام ها و ساختار هاي سیاسي را در كشور هاي پیراموني  ورده آهژموني سلطه گرایي خود در    در دام اسارت و استبداد

وارد یك تحول زده گي دراماتیك میسازد ، و سناریو تحقق شوروي دشمن دین و اسالم را امروز با    بشدت  وجهان سوم

و غرب را با   گاه كه سیاست امریكاآبا زیگران خام و نا    دیموكراسي پوشالي را بر شانه   ي جدید ، یعنيژستراتیتغیر  

  .میدهند سر سامان  اندیشمندانه دنبال میكنند كوتا بیني تمام عیار ،

ولي    از هم پاشي فرور رفته ،  دالاوكرایین در گو  میز امریكا و انگلیس سر مسلهآشفته گي جنون  آاروپا سخت در  

  .به اخیر خط رسانیده محا سباتي در منجالب فروپاشي نظام ، و تغیر پاكستان را با شورانیدن مردم حاال

پایه هاي   حمایت شكننده از سیاست هاي پوتین در جنگ اوكرایین تمام عیار بدلیل یستانه یك كودتاآدر    عمران خان

شته بنظر میرسد ، چون قرار داد میلیارد دالري روسیه در زمینه هاي مختلف نظامي و اقتصادي ذقدرت اش متزلزل از گ

  الم اباد و ماسكو میان اس  با اسالم اباد ، كاسه صبر واشنگتن را بیشتر از پیش لبریز نمود ، و این نزدیكي استراتیژیكي

  !منتفي نه میپندارد مقدمه یك كودتاه را

افغا امریكا و غرب را    نستانجنگ شوروي در  از سیاست هاي توسعه طلبانه  تازه شكل گرفته  بته هاي  توانست 

دكي سیاست ها  ، ولي امروز ان، نفوس شوروي را گارگر تر و كار شناسانه تر تبارز دهد  رهایي سیطره كه  بمنظور

متحول تر و تغیر تر در پرتو تغیر سیاست ها در چارچوب تغیرات ژیو پولتیك و ژیو اقتصادي ، وارد یك صفحه نوین  

البي را در جهت منافع امریكا    در چار پاهي و دهل ناتو و امریكا نمایش  ،، حتي پاكستان و تركیه كه یك دوران  گردانیده

شعور زده گي سیاسي و شناساندن ماهیت اصلي و ترفند امریكا را در رابطه با روابط استراتیژیك    ، امروز  ندبروز میداد

ما نشانه هاي از این عقب زده    جا دادن  خارجي شان با كشور هاي دیگر ، جز از برنامه جامع و پر از زرق برق شان 

تركیه فاصله    در یابیم ، بطور مثال ،  ست هاي اخیر رجب اردوغان در تركیه و رهبران اسالم اباد میتوانیمگي را در سیا

در پرده هاي از تردید سازمان یافته كه توسط مخالفین اردغان در واشنگتن طراحي    2016فاحشي را بعد از كودتاه سال  

ولي حاال عمران خان كمر مقابله را با واشنگتن   ،ساختشده بود ، بشدت اردوغان را نسبت به واشنگتن بي اعتبار  
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ست كه در مقابل هژموني طلبي اولي بعید    ،در اورده  هاي نوكر منشانه را به یك استقامت گرا ،  راست كرده و پنجه

  .واشنگتن و غرش امرانه كاخ سفید تاب بیاورد

   : ر ما چه خواهد بودتاثیرات اش بر كشو پاكستان اگر دستخوش تحول جدید شود

پایه   و حرف اخیر و نخست را بر   پاكستان پیوسته توسط ارتش و سازمان استخباراتي اش اداره و كنترول میشود

در مسند قدرت انتخاب ارتش این    عمرا خان   انتخابارتش میزند ، هر چند    تحقق پزیري در ساختار حكومت و دولت

تنها   یملنتالش پوتین و كر  در عرصه بین المللي در حال تغیر أست و   سیاست  كشور بود ، ولي همان طوریكه گفتم

ست ، چه روسیه از عقب جنگ اوكرایین  اوانجام یك نقطه بر جهان یك قطبي  جدید تصفیه اوكرایین نیست ، بلكه چهره

، بنابرین ست  اشكل گیري  ، اما نظم جهاني در انكشاف عمیق ساختاري و بنیادي در  با دستاورد قابل ژرف بر اید یا نیاید

 ! داشت ستراتیژیك صد در صد خواهدرا در این تغیر پزیري  خاصپاكستان بمثابه یك نقطه عطف تاثیرات 

چشم یك حریف خونخوار نسبت به مسایل   چون هر زعیم پاكستان از  نچناني نخواهد داشتآ  اما بر ما چندان تاثیر،

، و مسله حل بحران پشتونستان به یك مسله حیاتي و خط سرخ بر نخبه گران پاكستان مدت ها  نستان نگاه خواهد كردافغا

در سیاست پاكستان در مورد وضعیت ما دگرگوني ایجاد كند ، عبارت   ، تنها مسله كه بطور تاریخي میتواندمبدل شده  

با توجه به قدرت گرفتن    در داخل پاكستانساختن ثبات    گاز گسترش بنیاد گرایي و فلسفه رادیكالیزم در منطقه و كمرن

، در این صورت بنفع یاطالبان پاكستاني را افزایش دهد     ttp  و جزبه نفوسي  ، بیشتر ارایش قوا  طالبان در افغانستان

و جلو تمركز   نهادینه شود ،  هبيذزبان تیره بنیاد گرایي و سلفي ها م  هر دو طرف مرز  پاكستان نخواهد بود كه در

طالبان افغاني از عدم حمایت   ، اما اگرزادي خواهان را در پاكستان بیگرد  آ  زادي هاي نیم بند و شكنند،آدیموكراسي و  

  كامالً   وسط یك راهكارت  ورزند ، بسرعت  ءااب  سیاست گزاري جدید میكند  در پاكستان  انچه امریكا در این چند روز

و این مسله در یادگار ذهني برنامه سازان تغیر نظام در امریكا از   طراحي شده سركوب و از قدرت كنار زده میشوند  

اري شده ، ولي اگر كابل نشانه هاي از حمایت تغیر سیاست امریكا در رابطه با پاكستان ابراز  ذهمین اكنون سرمایه گ

 .میت شناختن طالبان در دستور كار كاخ سفید قرار خواهد گرفت، احتمال برسبدارند 

  روسیه و چین وحتي هند ، بر سلطه گرایي و یك   یم كه هر چه باشد ظهور قدرت هاي بعديدر جمع بندي باید بگو

شدن است ، و روسیه پوتین با توجه به ازمون جدي    گدر حال كمرن   در منطقه و تمامي دنیا  قطبي سیاست هاي امریكا

، دنیا را از باطالق   ، دچار یك بازبیني عمده سیاست هایش در قبال متحدین و رقباي خود خواهد شد ، واین امر  پیشرو

  وارد یك فصل جدید سیاسي خواهد نمود چند دهه غرب و ناتو دسایس

 

 نپایا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

