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و شميره   2تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   م٠۵/٠۶/٢٠١٠                                عبدالرحمن فرقانی: ژباړه 
 

 آيا د اوباما معضله حل کوالی شي ..د مکرسټل برطرفي 
  په االسالم اليوم کې د سميرالعرکي ليکنه

  
ی له ئجمهور ر ي، دهغه س ل به د خپل عسکری م له خوا پرې باندی وار کي يس اوباما دا ګمان نه کاوه، چې دا 

ي، چې ده پری پو واکونو لوری به پرې باندې وار کي ی، او دامريکا  ی، چې دافغانستان کشاله به حل ک ره باورک
وکې ډير زيانمن  واکونو ته به بايللی هيبت، چې د تيرو کالونو په ج و هيوادونو  و د پيمان غ   او ورسره د نا

ی، چيرته چې په دې وروستيو مياشتو کې ، چې دا ګواښ او زيان په داسې څير لوړ شوی شوی، بيرته اعاده ک
واکونو اړوند د بربادۍ خبرداری ورکوی   . دامريکا او ناتو د

کاری چې متقاعد جنرال  باری مکفری هم په خپل وار په خپله وړاندوينه کې صادق ؤ کله ئې چې ويلي وو، : داسې 
و سو په شا وخوا کې٢٠١٠چې په کال   خپل م کې به دامريکا پوځ په افغانستان کې لوړه خساره ووينی، او دپين

ی  يالی به له السه ورک م به په افغانستان ٢٠١٠پداسې حال کې چې ډير کارپوهان هم پدې نظر دي چې کال .. جن
ياليو په من  ، به د جن لو دستور ورک يالی چې اوبامائې د لي ی کال وي، او هغه ډيرش زره تازه د مه جن کې خون

ی، چيرته چې طالبان انی خساره نوره هم ډيره ک واکونو پرضد په کال کې    کې د سختې او٢٠١٠و دامريکا د 
ی ده، او همدا سې هم وشول، او امريکا ۍ مقابلې وعده ک يان د طالبانو د حملو سره چې د تير کال په پرتله دوه ئخون

ۍ پوری  ٢٠١٠چنده شوی دي، مخامخ شول، بلکه په کال  ۍ وه، چې تردم  م کې د جون مياشت ډيره خون
واکونو دامريکا ا ه شوی دي٧۵و دناتو د  يالی پکې م   .  جن

ی، او د ناکامو سياستونو او غلطو چارو  پداسې يوه حالت کې اړتيا نوه، چې څوک د اوباما زخمونه نور هم ډير ک
ی ې په ډګر کې وضعيت تردې ډير . څخه په يادونه ئې دردونه نورهم زيات ک ی چې دج خو داسې ګمان کي

واکونو مشرتابه په افغانستان کې جنرال مک کرسټل دې ته خراب وو، چې وزغم ل شي، او دې وضعيت د امريکا د 
ی ی، چې تر دې وړاندې بل چا نه وه ک الره باندې  تنده نيوکه وک ، چې د امريکا د سياسی ادارې پر ت   . اړ ک

و کې د امريکا په سياسی اداره کې دغضب توپان م ، کوم مهال ئې چې جنرال مک کرسټل په تيرو څو ور نفجر ک
ې چې د امريکا دسياسی ادارې ليدلوری د افغانستان دجن  په رولن سټون مجله کې هغه څرګندونې خپرې ک

، او وويل   چې دی  په ":اړوند غندي، همدا راز ئې د اوباما دادارې  په سياستمدارانو او ديپلوماتانو پوری تمسخر وک
ه افغانستان کې د امريکا د سفير  ی، او اضافه ئې ک چې ده تير کال په سپينه : کارل ايکنيبری  دخيانت اړوند شرمي

، چيرته چې د ه داضافی عسکرو د  ما کې د خبرو او مناقشې پرمهال د کارل ايکنيبری اړوند د خيانت احساس وک
ار کاوه، ين ان دحمايت لپاره د دې لپاره  لو اړوند په يو داخلی وړانديز د خپل   چې که چيرې موږ په خپل دنده لي

ه ئې د رچارد هالبروک له يوې الکتروني ليک "کې پاتي راشو ، او همدا ) مسج(، او همدا رن اړوند  هم تمسخر وک
  . راز ئې د اوباما د  ادارې د نورو مسولين اړوند هم سپکاوی وک

ل ی چې  مکرسټل په عراق کې د القاعدې مهم مشران تصفيه ک او دا هم د پام . ، لکه مصعب الزرقاویداسې ويل کي
و کې ئې شهرت زيات شوی و، او د افغانستان د دولت د مسولينو تايد ئې هم  وړخبره ده، چې پدې وروستيو ور

ی وه ناه خلکو وژنه را کمه ک ، چيرته چې په خپله نوی ستراتيژۍ کې ئې د بي مکرسټل پدې وروستی . ترالسه ک
ی ی، کې خپلو عسکرو ته امر ک ي، او حمايت او ساتنه ئې وک ی وګ  و، چې هرهغه څوک چې مسلح نوی عام وګ

ياليو په من کې د عام خلکو په صفونو کې د مخالفينو  له خوا د وژنې کجه لوړه شوه   .لدې کبله د جن
رات سره د جنرال ماک کرسټل په :  "د وزارت دفاع وياند جنرال عظمی سي ان ان ته په خپلو څرګندونو کې وويل 

واکونو او  ناه حلکو نيول، او همدا راز د افغانی  و وژنه او دبي زموږ ډيرې ستونزې حل شوې، لکه د عامو وګ
واکونو تر من د جن پرډګر او بيرون له ډګره تفاهم او انسجام را من ته شو                                              ."خارجي 

  س العملونهد څرګندونو اړوند تند عک
، دمکرسټل دا   سربيره په باراک اوباما چې په کلکه ئې دا څرګندونې وغندلې او خپل موقف ئې په هکله څرګند ک
ينو  رس  واکونو مشرتابه مايکل مولن او د ګان څرګندونې ډيرو خلکو ته يوه کلکه ضربه وه،  د امريکا د 

ای څ ای سناتورانو هم دا څرګندونې وغندلی او دا ئې پر لی، او دا څرګندونې ئې ناوړه او بې  رګندونې ونه ګ
واکونو د برياليتوب المل  وګنلی، ه، چې دا راز څرګندونې نشي کوالی په افغانستان کې زموږ د  انه ئې ک او رو

  .شي 
  دمکرسټل برطرفي يوستونزمن حل 

ه د خپلو هغو څرګندونو اړوند چې د لورن ستون  نه سره لدې چې مکرسټل په بي په مجله کې خپرې شوې وې، ب
ته، او وويل  زه د دې موضوع اړوند خپل د اخالص نه ډک اعتذار وړاندې کوم، پکار نه وه چې دا راز :" وغو



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ی . تيروتنه شوی وی تونواو د پيشې د مکلفيتونو اړوند په سرلوړی ژوند ک ما دخپل کار په دوران کې د دندې د ارز
ه . عيارونو سره سمې نه ویدی، او دا څرګندونې د دغو م يس اباما او دهغه دملی ئچې دی جمهور ر: او زياته ئې ک

ولو هغو مشرانو او قوتونو ته چې دا جن پرمخ بيايی ډير احترام لری، او دی تر اوسه متعهد دی چې  يم او  امنيت 
  . "په افغانستان کې بری ترالسه شي 

ه ما کې د مکر ه، خو د ملی امنيت د سره لدې چې اوباما په سپي سټل سره دکتنې پرمهال لده څخه قدردانی وک
ه شي  ه چې اباما وايی، پرته لدې چې دی له خپلې دندې څخه ګو   ...مصلحت لپاره بله چاره نه وه،  څرن

ه او ه وک ای ئې جنرال پټريوس پدې دنده وګماره، د جون په درويشتمه نيټه اوباما د مکرسټل د برطرفی پريک  پر
ه کولو پرمهال اوباما په سپينه ما کې په خپله وينا کې وويل  پکار نه وه، چې دا راز : " او د مکرسټل د ګو

، چې د امريکا په  ار وک ين څرګندونې د يوه داسې مشر نه چې د داسې منصب خاوند وی صادرې شي، او پدې ئې 
واکونه ه، زموږ  ی جن پر مخ بيايی، او سياست کې به بدلون رانه شي، او زياته ئې ک  په افغانستان کې يو خون

ی ی،  ږموږ پرهيواد حملې وک .  موږ نه غواړو چې هلته ترورستی هستي وی ، او زموږ امنيت دلته تهديد ک
کاره ک او وويیئجمهور ر ه کولو اړوند خپل تاسف  ه وه، اوزه متاسف يم : يس د مکرسټل د ګو ډيره سخته پريک

ی له ال ، اوزه د مکرسټل دهغه څه قدردانی کوم ، اوډيراحترام ورته لرمسه ورکوم چې په ما ډيرګران دیچې هغه س
ی دي    ."چې دخپلې دندې اړوند ئې وړاندې ک

  افغانستان د قيادتونو مقبره 
ی قيادت نه ؤ ه، چې په افغامکرسټل لوم نيټه ، د روانی مياشتی په ديارلسمه نستان کې ئې  دنده له السه ورک

ې بريتانايی و پا ايم (ر ه) صندی  ی، چې د بريتانيا حکپه ډاګه ک ه ک ، چې د ومت د کامرون په مشری پريک
یبريتانيا د فوځ مشر مارشال جوک ستيراب ه ک ، چې وکوالی شي په افغانستان کې د  له خپلې دندې پدې هيله ګو

واکونه وژغورین نيا د عسکرو تلفات ، چيرته چې د بريتاس ګريوان دی، چې دوی ورسره الاوړه حالت نه خپل 
ت  ته رسيدلی٣٠٠ ليسي  پون ته رسيدلی دی بل٢٠، اوپه افغانستان او عراق کې دجن ل همدا راز د . يونه ان

هجون په دوويشتمه ني ې په ډاکه ک پا چې د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانيا خاص استازی  ،ټه د ګاردين ور
نالرې طرفدار ؤچې د طالبان س ،راد کاوبرشي ی ،  ،ره د سوله ايزې ک ی تر څو خپله رخصتی تمديد ک ه ک  پريک

ي  ه.او په بريتانيا کې پاتی شي اوبيرته افغانستان ته را ونه ګر پانې په ډاګه ک چې په اسالم آباد  ، اوهمدا راز ور
  . يا خپلې دندې ته حاصر نشیچې ب ،يا سفير هم پدې نيت رخصتی اخيستیکې د بريتان

  !.آيا يوازی برطرفی معضله حل کوالی شي ؟ 
هاو   چې هلته پالن شوی سياست هم بدل  ،ې د اشخاصو بدلون پدې مانا نه دیچ ،باما په خپلو خبرو کې څرګنده ک
ره طاليی چانس اوباما د افغانستان له ګرداب څخه دوتلو لپا... ، يعنی چې هلته نورې وينی او نور ې ناکام شي

ان وژغوریچې د جورج بوش د حاکميت  ،،  کوالی ئې شولدرلود ر اوباما په غلطه دپاتی شويو بارونو نه  ، م
ليدله  يدو بيل د ده د سترګو په وړاندې  ، سره لدې چې د روسانو د امپراتورۍ د ن ار وک ين په ..   الره دت 

واکو نو او تر شا ئې ، چې  طالباالمی بنسټپال په وړاندې ماتې دهنو ماتې د اسافغانستان کې دامريکا او د ناتو د 
ی ل کي ی القاعده ګ ، اوپه افغانستان کې د تحالف ماتې د القاعده او داسامه بن الدن د نيول په هکله ماتې شميرل کي

دول شي، که چيرې دا عمليات د امريکا عمق تد امريکا امنيت ته مخامخ ګواښ ویاو دا به .. ، څه ډول چې د ه ولي
ه وشوه  ايم کروز د ميدان دچاودنې ه د دې کبله په افغانستان کې د اوباما .. مسافربرۍ د الوتکې د چاودنې او د 

، اونه هم پيټريوس هغه څه تر سره کوالی شي چې له ده وړاندې کرسټل په برطرفی نه شي حل کېدالیمعضله د م
ینورو ونه شو کوالی ، چې تر  ې نه شي حل سره ئې ک ، دامريکا معضله په افغانستان کې پرته له يوې پريک

واکونو  له افغانستان نه وب.. کيدالی  ه ئې وباسي.. اسي اوهغه دا چې امريکا خپل    . او په ډيره بي
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