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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        سالم خان :ليکوال  ٢٠-٠٤-٢٠١١  ني

  د  امريکايي پوځي او ملکي چارواکو په اړه ځينې تازه معلومات
نو له مخې په افغانستان کې د امريکايی  ې د امريکې دفاع وزارت وړمه ورځ په يوه اعالميه کې ويلي، چې د دوی د 

ه نه دي ويلي چې د دفاع ال په خپلو محکنيو مرکو کې داسې   وزارت له ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مک کريس
ونه وبلل شي خه سرغ اعالميه وايي، چې دوی له يو شمېر شاهدانو سره تر مرکو وروسته دې پايلې ته . اصولو 

ه معرفي . رسېدلي ي په تو ال د هغې کمېتې د غ ي چې جنرال مک کريس دغه اعالميه په داسې مهال کې خپري
ته شوی دیشوی چې د امريکآيي پوځيانو له کورنيو سيره د مرستې لپار ي د باراک . ه رامن ې نور غ د دغې کمې
ن دي  .اوباما مېرمن ميشل اوباما او مرستيال ولسمشر جو باي

ون مجلې د ده او د مرستياالنو  ه شو، چې رولن س و ل وروسته تر دې تير اوړی له کاره  متقاعد جنرال مک کرس
، چې په کې د مرستيال ولسمشر جوباي ون د يو شمېر لوړ پوړو چارواکو په اړه له په وينا رپوټ خپور ک ن په 

 .تحقيره ډکې خبرې خپرې شوې وې
و ځواکونو پخواني عمومي قومندان  نې له مخې په افغانستان کې د امريکايي او نا ي د امريکا د دفاع وزارت د يوې 

و نې له مخې د رولين س ي ی ،د دې  ه شوی دی ناسم کار نه دی ک و ن مجلې د هغې مقالې پر ،چی له کاره 
ه شو، و ې وه او بيا دی له کاره  ل په اړه يې خپره ک تونول شک شوی دی، چې د مک کرس د امريکا د دفاع  ري

ې دي او د امريکا د پوځ د تحقيق دوسيه يی بيا کتلی  وزارت د تفتيش ادارې له يو شمېر عيني شاهدانو سره مرکې ک
نو وروسته دې ادارې ي ل يا د هغه همکارانو د امريکا د ده له دې  ي بللي دي چې مک کرس  هغه مدارک نيم

ې ده ونه ک  .دفاع وزارت له معيارونو سرغ
پوړيو ملکيانو په برخه کې ناسم بيانونه  ل او د هغه همکارانو په حقيقت کې د ج پوځ مخکې ويلي و، چې مک کرس

ي و، ولې پې ورک ه، چې  دغه اداره مثال ورکوی . ې له رپوټ سره سمې نه دې شوېخو د تفتيش ادارې معلومه ک
نه کې د هغو خبرو تاييد نه دی شوی، چې په کې د هغو  چی دوی په ځينو مواردو کی شاهدان نه دی موندلې، ي په 

ل هلته ويلي  ې خبرو او مک کرس پوړېو پوځي افسرانو له غون سرچينو په وينا چې د ولسمشر بارک اوباما او د ج
ه ناراحته و او ويريدلی وو، چ  .ې ده فکر وک چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له رپو

ې وه چې مک کرستل  همدا راز د دفاع وزارت د تفتيش اداره هغه خبره نه تاييدوي، چې په کې يوه سالکار ادعاء ک
نه دا تاييدوي  ،وسه ووله اوباما سره وروسته له يوپه يو کتنی ډير ماي ي ل او د هغه ليکن دغه  چې مککرس

ی و ن له نظرياتو سره مخالفت ک الرې په برخه کې د مرستيال ولسمشر جوباي  .همکارانو د افغانستان د ت
و او امريکايي ځواکونو له قوماندان لرې شو  ل د جون په مياشت کې وروسته تر دې په افغانستان کې د نا مک کرس

ون په مجلې کې د ده او د  رو په وينا تبصرې خپرې شوېچې د رولين س يوه مياشت وروسته تر دې مک . ده د مل
ل له پوځه تقاعد وک  .کرس

ه ډول له رسنيو  ون د مجلې د رپوټ له خپريدو وروسته د امريکا دفاع وزارت دقت پيل ک چې پوځ  د رولين س
و د پيل ی خو تيره اون له نظامي کورنيو سره د مرستې د نويو ه ې کې بارک اوباما سره چلند وک يدو په يوې غون

ه پام کې ده چې جنرال ډيوي پيتراييس د روان کال په  ل سره مخامخ شو او له هغه سره يې روغب وک له مک کرس
و ځواکونو د  عمومی قومندانی دنده پري دې،په دی اساس د امريکاد ملي  پای کې په افغانستان کې د امريکايي او نا

يوالو ځواکونو امريکايي قومندان جنرال ديوي راډيو ديوه راپور  پر بنياد په نظر کی ده  چې په افغانستان کې د ن
اکل شې د امريکا ) سی،آی ،ای (پيتراييس د متحدو ايالتونو د مرکزي استخباراتي  اداری  ه و دعمومی رئيس په تو

ې چې که جنرال پيتراييس ته وړاند تنه ک يز وشي چې د سي آی اې مشري په غاړه ملي راډيو په عين حال کې پو
 واخلي نو ايا دی به دا وړانديز ومني؟

و تغييراتو او تبديليو په ل کې  اکنه به د هغو  ه د پيتراييس  وی   د را پورونو پر اساس د سي آی اې د مشر په تو
ې، يم کی را من ته کي کال دامريکا دملی امنيت په  ي د فرانس پريس خبري اژانس چی س  د راپور له مخې ويل کې

س ځای ونيسي چې د جورج ډبليو ې بوش له وخته    چې د سي آی اې اوسنی مشر ليون پنيتا به د دفاع وزير رابرت 
کال له خپلې دندې استعفا په همدی چوکی کارته دوام ور کوې، س به س ې اغلی  ي چې  ی  ويل کې خو پينتا  .وک
ولو قواوو د  لوی ون تر اوسه پوری په دی باب رسم ه نه دی ويلی ،له بلې خوا د امريکا راډيو وويل د  ا 

ايي د اوسني لوی درستيزاډميرل مايک مولن ځای ونيسي راي به  مولن هم .درستيز مرستيال جنرال جيمز کار
دي  .اراده لري چې د لوی درستيزۍ چوک پرې

و ځواکونو  عمومی قومندانی  په دکليد درا پور پر اساس جنرال ډيوي پيتراييس  په ا   فغانستان کی  دامريکايی  او نا 
ينلي  و او امريکايي ځواکونو عمومي قومندان جنرال س داسی خال کی پري دي چی کال وړاندې په افغانستان کې د نا

ې ووهل پوړو چارواکو ملن ون سره په مرکه کې پر امريکايي ج ال له امريکايی مجلې رولين س  .ېمک کرس



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ن بې باکه وباله، په افغانستان کې د امريکا سفير کارل ايکنبيري محافظه  هغه د امريکا مرستيال جمهور رييس جوباي
ن ته  ه هم امريکايان هغه د عراق د نيولو او سوبې اتل پيژانده، خو اوباما نوموړی واشن کار او ډارن ونوماوه، که 

ت او امريکا ته يی د خدمتونو په درنا وي له محاکمې تېر شو، خو نه يوازې دا، چې په افغانستان کې د امريکا وغو
ه ک بلکې چورل له دفاع وزارته وويستل شو و خه يی  و ځواکونو له عمومي قومندان   .او نا

ال دا کارونه حيرانونکي وو، ځکه د کرزي پر ادارې د اوباما او د هغه د مرستيال له نيوکو  هغه مهال د مک کرس
 سره، بيا هم په سفرونو او ليدنو کې هغه د امريکا د سفير پر ځای له کرزي سره وو، پر کندهار د عملياتو له سره

تنې تېر شو او باالخره دا عمليات د نوموړي له  ی وو، د کرزي په غو ی ک پيلولو، چې له مودو يی پرې ځان ست
 .پالن او نقشې سره ترسره نه شول

پوړو امريک هاغه مهال او بحثونه کيدل او ان تر دې،  ايي پوځي او ملکي چارواکو د اختالفاتو په اړه تبصرېد ج
ه کوي،  س په شتوالي کې، دا وزارت ال هم ه ي تونکي رابرټ  چې ويل کېدل په دفاع وزارت کې د جمهوري غو

ي او د مک  تونکو او بوش د اوسپنيزې پنجې سياست پلی ک ال دا دومره چې په افغانستان کې د جمهوري غو کرس
وکيدلې ندونې هم له همدې سياست او اختالفاتو  ر  .ترخې، تېزې او سپکونکې 

و  ريوس هم په افغانستان کې د امريکايي او نا ي، چې جنرال ډيوي پ دا چې يو کال وروسته  يو ځل بيا ويل کي
ه او پر ځای يی د قومندان سن کام مرستيال جنرال ج و ان الم راځي او د هغه پر ځای ځواکونو له قومندۍ 

ريوس د اوباما د  ي، د ځينو شنونکو هغه باور کره کوي، چې پ اکل کي مرستيال يی جنرال کرتيس سکاپاروتي 
ن له نظر سره مخالف دی، له ايکنبيری سره په رقابت کې دی او له کرزي سره يی هم روابط ډير  مرستيال جوباي

لي دي  .ترين
يز پالنونه  نه يوازې په افغانستان کې د امنيت په راوستلو کې اغيزناک نه وو بلکې ال يی د افغانستان ځينې د هغه ج

و برابره ځواکمن شوي ې او د دولت مخالفان   .سيمې له السه ورک
ي، اروپا  ه وک يزې ماتې داسې ځای ته رسيدلي چې اوس نو بايد له افغانستانه ک ريوس دا مخالفتونه او ج د ډېوې پ

ي او دا هغه کار دی، چې نوموړی يی له مودو ت ه الړ شي او هلته د متفقينو د عالي قومندان دندې ته اوږه ورک
 .ليوال وو

ي او د دوامدارې درملنې لپاره يی د افغانستان په  ې ريوس د سرطان ناروغ له امله هم ک سربيره پر دې جنرال پ
 .پرتله اروپا مناسب ځای دی

ن سره  د امريکايي پوځي چارواکو د په دې وروستيو    کې د اوباما د دولت  له چارواکو او په تېره بيا جوباي
ن تر  يزه شوه، چې د امريکا مرستيال جمهور رييس جوباي ۍ، وروسته تر هغې ال ډا  کاله له ٢٠١۴اختالفاتو دا ل

را  .يوس لخوا رد شوافغانستانه د امريکايي ځواکونو د وتلو اعالن وک خو سمالسي د جنرال پ
سره له دې چې امريکايي جمهور رييسان اصلي ځواک په واک کې لري،خو په تيره او اوسن دوره کې د امريکا 

وکوي،  .او دا چاره د امريکا پر سياستونو ډير زيات اغيز لري مرستيال جمهور رييسان اصلي جنجالونه 
راق او افغانستان کې د امريکا د سياستونو په طرحه په ع ديک چيني چې په دواړو دورو کې د بوش مرستيال وو،

کولو کې ډير مهم رول ولوباوه،ان تر دې چې ځينو شنونکو خو پر افغانستان او عراق د امريکا د بريدونو طراح هم 
ريوس او په افغانستان ن د نظريو اغيز دومره دی چې د پ ه، او دا دی اوس د سپينې ما پر سياستونود جوباي ا  دی 

 .کې د امريکا د مشرۍ د بدلولو ځواک لري
ې  و ځواکونو لخوا، افغان ځواکونو ته د امنيتي چارو مسوليت سپارنې له پريک د ليسبون په کنفرانس کې د نا

والي لپاره نوې طرحه وړاندې شوه، وروسته، رن او دې طرحې نه  په افغانستان کې د امريکا د پوځي مسوليتونو د 
ي،شو کوالی چې په ا رايوس او د هغه  فغانستان کې د امريکا په قوماندې کې جدي بدلون رامن ته ک چې دا دی د پ

ه کاره ک ه   .د مرستيال له بدلون سره دا هر 
ريوس بدلون چې په هر دليل وي، کاري، د پ ځکه په  په افغانستان کې د امريکا په ستراتيژۍ کې کوم جدي بدلون نه 

انان فقط د هغو سياستونو پلي کونکي دي چې د امريکا د پوځي او ملکي ستراتيژستانو داسې حاالتو کې پوځي قومند
، ون، لخوا په سپينه ما ي، پنتا او دا اوږد مهاله ستراتيژي  سي اي ای ادارې او بهرنيو چارو وزارت کې جوړي

ير خلک ورته ځي او راځي،خو اصلي سياست پخپ ريوس په   ل ځای کې پاتې ويوي چې کله ژر او کله په ځن د پ
وله کې د هغه له  ورو چې د هغه ځای ناستی به له جمهور رييس کرزي او په  ريوس له ت سره بايد به دا و د پ

ه خيل چارچلند ولري؟ ي استازي او سفير  دولت او د سولې له بهير سره  له اوباما او په کابل کې د هغه له ځان
ه اړيکي پالي؟ ن و اړخيز او پيچلي پوځي او باالخره وبه سره به   کوالی شي چې په افغانستان کې د امريکا 

 سياستونو مخې ته بوځي که يه؟
ه دي چې تر دې دمه مک کرنين، ه  دا هغه  ريوس په کې پاتي راغلي او درې واړه قومندانان په  ال او پ مک کرس

  پای .زړه له افغانستانه نه دي تللي


