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  ۲۰۱۵/۰۵/۱۹                              زیارمل پامیر

 استادد مسکو د نړیوالو اړېکو د دولتي پوهنتون 

 امریکا د پوتین د سیاسي وژنې ځانګړې تګالره پلې کوي

د روسیې سوچي ښار ته د امریکا دباندنیو چارو وزیر جان کېري سفر او هلته له والدیمیر پوتین او سېرګي 
اړېکو کې نوی  پهځېنو رسنیو لیکل، چې د امریکا او روسیې الوروف سره خبرې اترې ډېر شناند هېښ کړل. 

د کوبا د کړکېچ  ېد اکتوبر میاشتکال م -۶۲پېړۍ د  زېږدیزېڅپرکی پرانېستل شوی دی او دواړو هېوادونو د تېرې 
خو په حقیقت کې امریکا د روسي ولسمشر والدیمیر پوتین د سیاسي وژنې ځانګړې  په څېر شاتګ کړی دی.

 تګالره پلې کوي. 
 

له دوی سره خبرې اترې امریکایان هیڅکله شاتګ نه کوي او ي سیاست یوه ځانګړنه دا ده، چې نندا د باد امریک
پلې کوي، خو ظاهراً داسې هیڅ ګټه نه لري. امریکایان په خبرو اترو کې یوازې مخکې له مخکې شوې پرېکړه 
ړی دی، چې په خبرو اترو ښکاري، چې واشنګټن بل لوري ته امتیازات ورکوي. د نړیوالو اړېکو پېښلیک په ډاګه ک

کې د امریکایانو شاتګ یوازې تاکتیکي خوځښت وي. له دې څخه داسې ښکاري، چې جان کېري روسیې ته د سفر 
زه داسې انګېرم، چې امریکایان  په ترڅ کې پوتین ته داسې وړاندیزونه کړي دي، چې عملي ګټه مسکو ته نه لري.

 اونه پلي کړي.ړنې د تګالرې ټول پغواړي وخت وګټي، ترڅو د پوتین د سیاسي وژ
 

پورته کېږي، چې امریکا او په نړیواله سیاسي صحنه کې د هغې ملګري څه موخې لري. د راه ندلته دا پوښت
 ورسېدم:ته وروسنیو پېښو له شننې وروسته زه دې پایلې 

 
م: روسي پوځي ایګور سترېلکوف، چې د ځېنو په اند په اوکراین کې یې د کورنۍ جګړې اور بل کړی دی، له یو

د اوکراین وسله وال ځواکونه د دې جوګه به ټولیزو رسنیو سره د مرکې په ترڅ کې وویل، چې یو کال وروسته 
وږدو کې د اوکراین امریکا پلوه وسله وال توګه جګړه وکړي. د یوه کال په ا ۍشي، چې له بېلتونپالو سره په بریال

 ال شي.بپه نوو او پرمختللو وسلو سم و هېوادونو له خوازد لوېدی ځواکونه به
 

امریکا او ترکیه یوه کال ته اړتیا لري، چې د بشر اسد رژیم په بشپړه توګه نسکور کړي او د طرطوس له دوهم: 
 دکه امریکا او ترکیه خپلې موخې ته ورسېږي، دا به وشړي. د تل لپاره ستراتېژیکې اډې څخه روسي پوځیان 

شوروي له نړېدلو وروسته د لوېدیځ تر ټولو ستره پوځي بریا وي او ښکاره خبره ده، چې له طرطوس څخه د 
 مړنې مانا ولري.سیاسي روسانو شړل به په روسیه کې دننه د پوتین د 

 
نېټه په امریکا کې ولسمشریزې ټولټاکنې ترسره کېږي او مه -۸مبر په ام زېږدیز کال د نو-۲۰۱۶درېیم: د 

ولسمشر د سیاالنو له لوري تور لګول کېږي،  ډېموکراتموکراتان غواړي خپل دریځ پیاوړی کړی. پر اوسني ېډ
ګوند د  ډېموکرات تر رایې اچونې مخکې چې په باندني سیاست کې د هغه د ادارې دریځ ډېر نرم دی، نو ځکه

 ته اړتیا لري. برالسۍروسیې په وړاندې سترې 
 

هاند و مه نېټه په روسیه کې پارلماني ټولټاکنې ترسره کېږي. امریکا -۴په  ډېسمبرم زېږدیز کال د -۲۰۱۶د څلرم: 
امریکایي  د پوتین مالتړ کوي، ماتې وخوري.توګه ګوند، چې په بشړه  ،،واحده روسیه،،هڅه کوي، چې واکمن 

، نو ځکه روسي ولس په رڼو سترګو د پوتین د پرزولو خوب وینيکارپوهان داسې انګېرنه او ننګېرنه کوي، چې 
 څخه الس پر سر شي. مخامختیاسپینه مانۍ چمتو ده یو کال په ظاهري بڼه له پوتین سره له 
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ران سره مخامخ شي، ځکه چې د هېواد م کال کې به روسیه له ستر بح-۲۰۱۶پینځم: د ځېنو وټپوهانو په اند، په 

کلونو کې پر روسیې لګېدلي  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۴زېرمې تشې کېږي او پوتین به تش السی شي. له بلې خوا، په  یيطال
 م کال کې د روسیې پر وټې ژوره ناوړه اغېره کول پیلوي.-۲۰۱۶بندیزونه یوازې 

 
متو نه دي د پوتین او د هغه د سیاست لپاره ګڼې امریکا او انډیواالن یې هیله من دي، چې د روسیې وګړي چ

 سیاستباندي  خپل پرلږ تر لږه  ، چېروسان به ولسمشر اړ کړيدوی منتظر دي، چې ستونزې وزغمي، نو ځکه 
 بیاکتنه وکړي.

 
پوتین انو په تاکتیک ښه پوهېږي او خپل ځوابي تګالره هم لري. زما په اند، یښکاره خبره ده، چې کرملېن د امریکا

 د الندنیو موخو لپاره له واشګټن سره لنډمهالې پوخالینې ته غاړه ږدي:
 

که لوېدیځ پر روسیې د لګېدلو بندیزونه یوه برخه هم لېرې کړي، دا به د هېواد پر خوارځواکې وټې رغنده یوم: 
لګېدلي بندیز لېرې د اغېزه وکړي. مسکو تر هر څه لومړی له لودېځ څخه روسیې ته د لوړو تخنالوژیو پر لېږد 

خپل کار ته د نړیوالتوب د روسیې صنعت له پرمختللو تخنالوژیو څخه پرته ، ځکه چې یسترګې پر الره دته کولو 
 په پېر کې ادامه نه شي ورکوالی.

 
ې وسله وال ځواکونه، چې د شوروي له ړنګېدلو وروسته ډېر ضعیف شوي وو او پخوانی لوړ مورال ید روسدوهم: 

دوو کلونو په اوږدو کې پوځ په نوو پرمختللو وسلو  –پوتین غواړي د یوه و، نوو وسلو ته اړتیا لري.  یې بایللی
 د ناټو د غړو هېوادونو له پوځ سره د سیالۍ جوګه وي. کونهسمبال کړي، ترڅو د روسیې وسله وال ځوا

 
دوو کلونو په ترڅ کې له اوکراین څخه په نیول شوې کریمیا کې بنسټیز بدلون او  –درېیم: روسان غواړي د یوه 

ټولنیزې او ټبریزې ستونزې شته او د دغو ستونزو حلول لږ تر وټیزې، سیاسي، سمون راولي. په کریمیا کې ډېرې 
مېشت مسلمان تتاران، چې د کریمیا د ټاپووزمه آره  لږه یو کال غواړي. د بېلګې لپاره روسان غواړي په کریمیا کې

 ڼي.ګبرخه ویوه ي دي، له بېالبېلو الرو خپل مالتړ ته وهڅوي، ترڅو دوی ځان د روسیې کاوسېدون
 

په نامه د نللیکو په اړه وروستي تړونونه  ،،سبریا د ځواک،،او د  ،،ترکي بهیر،،د کې به په لنډ راتلونکي څلرم: 
غې نللیکې د. پوتین له ډېر پخوا څخه په خپل زړه کې هیله پالي، چې  پیل شي بهاواو له هغو څخه د ډالرو السلیک 

به په نړیواله صحنه کې خپلې ګټې ساتي، نه د  مسکوکړي او  هبه روسیه په بشپړه توګه له لوېدیځ څخه خپلواک
ې، دا به د پوتین او په ټولیزه شو ېسینګار ګاڼه په د عملپه رېښتیا هم، که دا پروژې  امریکا او نورو هېوادونو.

 معنا ولري. ژغورتوګه د روسیې د 
 

بدلون راولي. روسان پوتین له دې کبله ډېر غندي، چې د ده  زیپینځم: ولسمشر پوتین غواړي په واکمنه کړۍ کې سټ
د روسیې د ملي شتمنیو په لوټولو کې ه کې یې زمه لسی-۹۰د تېرې پېړۍ په په چاپېر کې ډېر داسې خلګ شته، چې 

الس درلود. پوتین ښه پوهېږي، چې د ولس د پرګنو د رضایت لپاره باید یوشمېر لوړپوري چارواکي له دندو ګوښه 
، چې داسې ده و وړویلد له دندې لېرې کړي. کړي. دا باید رد نه شي، چې پوتین به سروزیر دمیتري مېدوېدېف 

 کې ډېر پخوا وې. جالپاڼو واړخ ڼکیګنګوسې د روسیې په ښي او 
 

څخه  له بلې خوا، هم روسیه او هم امریکا غواړي په نړیواله صحنه کې نوي ملګري وموندي. له وروستیو پېښو
بېلګې په توګه، امریکا پر کوبا څو لسیزه  دګټه پورته کړه.  تر ټولو ډېره درېیمو هېوادونو او سیاسي ګوندونو

. په ځواب کې د روسیې د دفاع وزیر سېرګي شایګو هوړاندې د لګېدلو بندیزونه یوه برخه په یواړخیز ډول لېرې کړ
ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې له کوبا سره د مرستو ګڼې ژمنې وکړې. همدا راز، پوتین پر  ،،د خپلواکۍ ټاپو،،

 پلورلو بندیز لېرې کړ. دهوایي دفاعي غونډال  С-100ایران د 
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لپاره خپلمنځي سیالي پیل کړي.  لوبه د اسالمي غورځنګونو د خپلو هدا هم باید رد نه شي، چې امریکا او روسی
 الس وغځوي.پوهاوي د شونی دی، مسکو او واشنګټن آن وسله والو طالبانو ته هم 

 
جګړه  تودهیکا تر منځ شناند په یوه خوله وایي، چې د روسې او د امرپه پای کې باید وویل شي، چې د نړۍ ټول 

کرملېن او سپینې مانۍ ته د نوي یوازې او دا جګړه به  ناشونې ده، خو سړه جګړه به کلونه او کلونه ادامه وکړي
 .سیاسي پښت له راتګ سره پای ته ورسېږي
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