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 22/30/2310          واحد فقیري 

 و ته يوه لنډه کتنهد جنرال مک کرسټل خاطرات
 

پوري په افغانستان کي د ايساف د قواوو عمومي  2313څخه بیا تر  جون  233۲ښاغلی مک کرسټل له جون 
کي په يوې نظامي کورنۍ کي ږېږېدلی دی، او  د امريکا د ويسټ پوينټ  په حربي  1۲۹۱هغه په .   قومندان وو

هغه .  جنرال مک کرسټل په شخصي ژوند کي ساده او سخت ګیره دی.  کي يې لوړ تحصیالت کړي ديپوهنتون 
 .په ورځ کي يو ځل ډوډۍ خوري، او  په ورځ کي څلور ساعته خوب کوي.  وهي کیلومتره منډه 12هره  ورځ 

 

پر خوا ندی، بلکي  عسکروخدای د ډېرو » . يپېل و وينا داسي يوې ټل خپل خاطرات د والټیر  پهکرس مک ښاغلی
 مهمي برخي صفحې لري، او   ۱۹2کتاب  د مک کرسټل  «.کا او نېغ ويشتل خدای د هغه چا پر خوا دی چي رسا

ن د افغانستاپدې لنده لیکنه کي،  . باندي راڅرخي ، عراق، او افغانستانکورني او تحصیلي ژوند  پر د هغه يې
 .زياته توجه سوې ده برخي ته

 

کي د ايساف د  233۲هغه په اهمیت نه يوازی دا دی چي  وخاطراتد رسټل مک ک جنرال تان په باره کي دد افغانس
ابولو د کامی پالیسۍ د نوې د اوباما چي والړیکي افغانستان ته د يوې داسي ستراتیژي سره بلمندان سو، قواوو قو

  . پروت وو پر اوږو هم يې دروند بار 
 

مک کرسټل د يوه جنرال زوی .  زړور جنرال وو، او کورنۍ يې د پوځي خدمت اوږده سابقه لري هغه يو متبکر او
هغه (.  21 -1۲مخونه، )ورښودل دی لیډرشیپ مور يې تاريخ او ادبیاتو ته معرفي کړی دی، او پالر  يې .  دی

 .لعه کړې دهندازه فکر او مطاځان د تاريخ شاګرد بولي، او د ويتنام په باره کي يې په کافي ا
 

هغه د افغانستان . فیصده زيات سول  ۹3امريکايي عسکر قريب  په افغانستان کي، په دوران کي د مک کرسټل
هغه په پخپلو يادداشتونو کي    . کتل و له نژدومحلي خلګو سره له  سفرونه وکړل، او  اکثرو وياالتو او ولسوالیو ته
هغه يو  (. 2۲۲مخ، )خبري کوي، خو د افغانانو په باب ښې او صمیمي خبری کوي د عراقیانو په ارتباط سړې 

ین نظامي متفکر سون زو د چ يې په باره کي مسايلو او مشرتوب د نظامي متواضع او زوړور جنرال وو چي
تسلیم سي، همدا تر ټولو ښه چیري دښمن پرته له جنګه که  سون زو وايي  . نظريات لوستي او  نقل قول کړي دي

 .زېږوي  مشکالت لوی او خطرناک لپاره کي قتل او غارت د حکومت په جنګ هغه وايي . ستراتیژي ده
 

سني حکومت غل او بې کفايته بولي لیکوال په افغانستان کي د امريکا پر اشتباهاتو باندي اعتراف کوي، او د کابل او
افغانستان حاالتو ته ډېر ساده کتل، مګر د افغانستان سیاسي جريانات تل مک کرسټل وايي موږ د   (.  2۸2مخ، )

 .سولهنرال مک کرسټل وايي له بده مرغه ما په افغانستان کي خپله وظیفه پای ته و نه رج.   ډېر مغلق وي
 

ګان، او هغه وايي سپینه مانۍ، پنت.  څه کړې ده چي د امريکا په داخلي سیاست کي خپله بې طرفي وساتيلیکوال ه
 .غوښتل چي په افغانستان کي ښه الره غوره کړي، خو هر يوه مشکل ته له مختلفو زاويو څخه کتل  دخیلو ډلو نورو

 

 ماموریت په باب د مک کرسټل نظر د افغانستان د
 

نظر کي، ما او څو تنو  نورو قومندانانو د افغانستان پر جنګ باندي مرور او تجديد  233۸په »:  مک کرسټل لیکي
و د امريکايانو اهر کال .  وېمنفي لیدلی حال او کیسې  د سترګو د خلګوارقام ، ډېټا، او ،  وکړ، خو عیني شواهد

قوت او  غټ او خطرناک ماينونه ايښودل چيداسي  ياغیانو  په زياتېدونکې توګه.  ملکي افغانانو مرګ ژوبله زياتېده
 (2۸0مخ، )« .  په پرتله څلور چنده زيات سوي ول 233۹د  شمېر يې

 

کي په افغانستان کي  233۲شک ګوري او داسي ښیي چي حتی په  ستان کي د امريکا مداخلې ته په په افغان لیکوال
 په بل عبارت، د هغه په نظر په افغانستان کي . وو سوی ناوخته ډېرپه اصطالح ناکامه وو، او  د امريکا ماموريت

پوهېدم چي زه د يوه داسي جنګ قومنده ترالسه کوم چي زه  » لیکي، مک کرسټل  . خرابه سوې وه ال کیسه  پخوا
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له  هم خپل محبوبیت يې د امريکايانو په عامه ذهنیت کي، او له بلي خوا ې خوا په زياتېدونکي توګه مشکلېدیله يو
ګټلو   پر ددې جنګ  - زموږ د ټولو کوښښونو سره سرهالبته  -، زه په شتون کي ددغو  فکټورونو .  السه ور کوی

جنګونو ته جنراالن لړزانه او هوښیار  مبتکر  هېدم چي تر ما پخوا هم ولسونو زه پدې پو.  باندي مطمین نه وم
ن په پوهېدم چي د افغانستاهم زه پدې .  باندي باور له السه ورکړی وو خلګو يې پر ګټولوچي اکثرو  استولي ول

په واشنګټن  کي د تصمیم نیولو  د تېرو لسو میاشتو په جريان کي  ما.   اکثرو خلګو همدا ګومان او مفکوره لرله باب
د متحده ې د افغانستان او پاکستان په ارتباط يدم چي ډېر کرغېړن جريان وو، ځکه پروسه څارله، او پدې هم پوهې

راوروسته، ما پخپلو عالي رتبه  له اتله کلن جنګ.   ښودیاختالف او کشمکش  ژور  اياالتو په پالیسۍ کي 
مامورينو کي د افغانستان لپاره هغه شوق او عالقه نه لېدله چي زما په ګومان په افغانستان کي ورته ضرورت 

په تېارو کي د راتلونکو چلینچونو  ما او جنرال راډ به د شپېخه څو اونۍ مخکي، افغانستان ته له تګ څ.  احساسېده
، او هغه هم فیصده لیدیپنځوس  يعني سم نیم ، او عموما به مو د خپل بريالیتوب چانساو سوچ کاوه باب خبريپه 

 ( 2۸۸مخ،)  «.لړ اساسي تغییرات عملي سي يويوازی هله چي 
 

 افغانستان او خارجي مداخلې
 

ايساف د قومندان په توګه کابل ته له  د : پېړۍ کي  په افغانستان کي د انګريزانو د مداخلو په اړه وايي 1۲ لیکوال په
له فضا څخه د افغانستان اراضي ته .  پاکستان ته په رسمي سفر رهی سوموروسته دو څخه فقط يو څو اونۍ رارسې

دښتونه، او  ، وچهمدا غرونه.   دلته يو وخت د انګريزيانو او روسانو تر مینځ يوه ستره لوبه روانه وه.   متوجه وم
برتانیې ستراتیژي دا وه چي روسان او فرانسويان لدې د .  ند د ساتلو لپاره حیاتي اهمیت الرهزرغونې درې د ه

.  د همدې هدف د السته راوړلو لپاره انګريزيانو څو ځله په افغانستان کي مداخلې وکړې.  يه لیري وساتځاي
د همدې .  جوړولو الره واخیسته د بفر زون د تو، او کامیابیو  راوروستهپسله څو خونړيو جګړو، ماانګريزيانو 

ع، او دوست افغان مشر غوښت چي د یهدف د السته راوړلو لپاره هغوی په افغانستان کي يو داسي کمروزه، مط
هغوی افغان مشرانو ته معاش او مستمري مقرري کړې او .  نورو طاقتونو سره د روابطو ټینګولو څخه تېر وي

دا طريقه ښه نه وه . تهديد څخه کار اخیستله د نظامي مټ د استعمال  يوازي يې د خطر په وخت کي د برتانیې
وخت کي هغه  ځکه په افغانستان کي يې د دولت د جوړېدو او پخېدو مخه ونیوله، خو البته د انګريزيانو لپاره په 

زه په همدې وخت کي چي .  کي د ډيورنډ جنجالي کرښه پښتانه او بلوڅان جال کړل 1۸۲0باالخره په .  ه  وهموثر
 (02۲ – 02۳مخونه، .  ) يپه رسمیت نه پېژن کرښهد ډيورنډ  افغانستان م،ړوله افغانستان څخه پاکستان ته ا

 

 د شوروي د ماتي په باب
 

.  او قوې څخه کار واخیستزيات تشدد  نو د محو کولو  لپاره لهد مخالفاشوروي په افغانستان کي : لیکوال وايي
د هغوی همدا اشتباه زموږ لپاره هم .  د شوروي ستراتیژي په افغانستان کي ناکامه  کړه  همدې تشدد او مرګ ژوبلي

ي د تاريخ کندهار د کي، شورويانو  1۲۸۳په : مک کرسټل ادامه ورکوي او وايي(.  002مخ، )د عبرت درس لري
 بې امانه بمبارياو اطراف  ښار د کندهار  خپل هدف ته د رسېدو په مقصد وويانشور.  د اېلولو نیت وکړ ښار 
او بمباري به  د ښار په مختلفو ځايونو کي وغورځول سونهونبه د شپې غټ او روښانه پاد شوروي عسکرو  . کړل

 .(0۸1مخ، ) او سټ کړ ښار بشپړ خرابکي، شورويانو د کندهار  1۲۸۲په .  يې شروع کړه
 

وو د امريکا کي، په افغانستان کي د شوروي مداخلې او د ساړه جنګ تا 1۲۲۲په : لیکوال ادامه ورکوي او لیکي
اردو ته په کافي اندازه منابع ور کړه د جمهورريس رېګن په دوران کي د متحده اياالتو  .  پوځ ته توجه زياته کړه

 .بلیتونه او مهارت ال غښتلي او عصري کړلقا سوې، او دې حالت د پوځ نظامي
 

کي ندی شروع سوی، بلکي کله چي شورويانو په  2331په افغانستان کي زموږ جنګ په : مک کرسټل وايي
د جهاد په دوران کي، مجاهدين زموږ او   . مدستي عکس العمل وښودافغانستان کي مداخله وکړه، موږ هم س

 (2۸3مخ، . ) به د پاکستان لخوا اداره کېدهسعودي په پیسو چلېدل، خو سیاسي لو
د شوروي (.  02۲مخ، )  م افغانستان او پاکستان ته شا کړهد شوروي له وتلو سره سم، متحده اياالتو ه: هغه وايي

جنايتکاران په داخلي  عسکرو له وتلو سره سم په افغانستان کي حاالت خراب سول، او مجاهدين، جنګساالران، او
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 افغانان همدا جنګساالران ښه پېژني، هغوی پوهېږي چي دوی په لږ وخت کي د زياتو پیسو.   سول جنګ کي لګیا
 .(0۲1مخ، . )او قدرت خاوندان سول

 

 د افغانستان حکومت په اړه د مک کرسټل نظر
 

ندي حاالت تر کنټرول ال افغانستاند کلونو کي  وطالبانو له سقوط څخه را وروسته په لومړي د:  لیکوال وايي
 د حکومت کمزوري  خو.  ته وخت ورکړی وو  او فعالیتونو وحکومت اجرااتد د حامد کرزي  طالبانو .  ښکارېدل
او مرکزي قومنده  لیډرشیپ   مخالفین د ، اولو ته الره هواره کړرهنیوغښتلی ښورښ شکل  سمدستي د يوه  او فساد

په  ول، او د طالبانو مرکز او مشرتوبپه لور ورشوه س يټېد طالبانو رژيم پخواني مامورين د کو.  خاوندان سول
دي چي د شوروي عسکرو پر انان او مشران د جهاد د دورې مجاهدين هغوی اکثره قومند  د .کوټه کي متمرکز سو

 .ضد يې جنګي تجربه ترالسه کړې ده
 

ونه لېږي، او هلته د ناټو او طالبان د هېواد جنوب او شرق ته کوچیني سیار ګروپورکوي او لیکي چي  لیکوال ادامه
ه موسساتو يامورين، د خیرهغوی د افغان حکومت م.  افغان حکومت پر عسکرو باندي دومداره حملې کوي

 .و استازي ترورويد ښځکارګران، او 
 

 او د ټینګېدلعدالت  نه   د د افغان حکومت لخوا .طالبانو د افغان حکومت د کمزورۍ او غال څخه پوره ګټه اخلي
 په هغوی يې پدې وتوانول چي برابر کړل چي ونهفرصتد طالبانو لپاره داسي مناسب اقتصادي پرمختګ نه راتلل 

خلګو ته  ي خدماتمقدمات حکومت د کابلپه عمومي توګه،  . هېواد کي د ښورښ او مقاومت زڼي ښخي کړي ګرده
  .نه سي برابر والی

 

يې په هېواد کي وارالډان حاکم  د طالبانو له سقوط سره سم وه چي حکومت بله خطرناکه اشتباه دا حامد کرزي د د
د افغانستان په اقتصاد کي مهم او فعال خلګ سول، او په خپلو سیمو کي يې نظامي   هغویله همدې الري  .  کړل

 .هغوی همدا سیمي د ظالمو حاکمانو په شان اداره کوي.  ملیشاوو پیدا کړې
 

 د لرلو  لږو عسکرو د په افغانستان کي او «پل پیکه»د  موږ په کلونو.  وږ هم ګرم يوددې حالت په راوستلو کي م
 .  لجنګساالرانو ته خوشي کړي وواليات يې منفورو  کابل باندي وو، او  د ناټو تمرکز پر .  پالیسي غوره کړې وه

افغان  ، خوعسکر نورو والياتو ته هم وغځېدل کي، ناټو 233۱په .  په پېخر ډالرونه ورکول نو تههمدې توپکیاموږ 
.  مثبت انکشاف نه سو را و ستالیځکه يې په سیمه کي  نود هغوی شمېر کم وو، .  ولنه  ګريملعسکر ورسره 

کي، هغوی والیان لرل او د  233۹په .  پدې وخت کي طالبانو وده وکړه او ځیني ځايونه يې پرته له جنګه ونیول
 (  2۸0 -2۸2، ونهمخ).  موازي تشکیالت لرلکابل حکومت سره يې 

 

 ویتنام
 

کي د امريکا مداخلې لیکوال دېته وهڅوی چي د ويتنام په باب ځیني اثار او کتابونه يو ځل بیا مطالعه  په افغانستان
په ارتباط حساس وم، مګر زما لپاره د ويتنام درسونه  شاګرد په صفت زه د ويتنام د مداخلې د تاريخ د يوه» .  کړي

 (. 0۹2مخ، )او نښانې ګوري  خو لیکوال د افغانستان په حاالتو کي د ويتنام عالمې « .په افغانستان کي عملي نه ول
يې د ويتنام په جنګ کي افسر  لیکوال د ويتنام د جنګ په دوران کي په حربي پوهنتون کي محصل وو، مګر پالر 

په ويتنام کي، زموږ ډېري ناکامۍ د غلط تحلیل په : لیکوال نظر داسي بیانوي بل يوه ويتنام په باب د  د هغه.  وو
د همدې تحلیلونو له منقطي نتیجې څخه يې سترګي  په خاطر وې چينه وې، بلکي د هغو سیاسي فیصلو خاطر 
ي مشورې او يا جهالت په خاطر پر غلطه الره همدې لیکوال باور الره چي د امريکا سیاسي مشران د غلط.  پټولې

. لحاظ خطر ناکي او سختي وې، بلکي هغوی د دوو داسي فیصلو سره مخامخ ول چي په سیاسي سوي نه ول روان
سیاسي .  (0۹2مخ، ) خروج يا پوره مداخلهموجه او منطقي ول، او هغه دا چي  په نظامي لحاظمګر همدا تحلیلونه 

ملحوظات په خاطر  نوري داسي پالیسۍ غوره کړې چي همدې تحلیلونو  يې د ناکامۍ احتمال قوي مشران د سیاسي 
هر تصمیم چي   وه عسکر په صفت زما تعهد دا ووه، خو د يدا يو  ډارونکې مفکوره و:  مک کرسټل وايي . باله

 (0۹1مخ، .  )ځلي وکړم غوره کړي، زه به تر خپل وس پوري د هغه په عملي کولو کي هلي  لیډرشیپ زما ملکي
 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 ؟کندهار  که هلمند
 

د مک .  ر  کندهار زياته توجه سوې وه، زه  هم نه پوهېدلمپېل کي ولي هلمند ته تد سرج په  :مک کرسټل وايي
سوی وای، د حاالتو د ښه کولو سره به يې بل او کندهار پر امنیت باندي تمرکز ګومان دا دی که چیري د کا کرسټل

کله چي » لیکوال وايي،  . پاره د تشويش خبره وهپر کندهار باندي د ناټو نه ټینګار د هغه ل  .یډېر کومک کړی وا
کندهار په جنوبي او غربي (.  020مخ، )«  ايساف د هلمند لپاره پوره تیاری نیولی وو ما قومنده تر السه کړه،

تان همدلته د اوسني افغانس.  مقدوني ته رسېږيد کندهار د تاريخ پېل سکندر .  افغانستان کي مهم او تاريخي ښار دی
.  کاله مخکي وه 00کي کښېښودل سوه چي د امريکا د استقالل له اعالمیې څخه  1۲۲۱د جوړېدو لومړی خښته په 

په کندهار کي، ډاکټر ويسا والی (.   0۲۲مخ، ) وعیت لپاره هم حیاتي اهمیت الرههمدا ښار د حامد کرزي د مشر
خو په .  ب او تحصیل کرده شخص وو چي د کندهار پوهنتون په تاسیس کي يې مهمه ونډه لرلههغه يو مهذ.  وو

 . کندهار کي احمد ولي کرزی ډېر قدرتمن وو، او ډاکټر ويسا قدرت نه الره
 

 واشنګټن –واحد فقیري 
 


