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دور انداخته شده مک کرستل ب  
 
 

تقاد نسبت انقوای متجاوز امريکا  در افغانستان ۀ خبر گزاری ھا گزارش دادند که مک کرستل جنرال چھار ستار

جنگ در افغانستان عقل و دماغ يک تعداد از .  برطرف شده استاز وظيفه اش تمسخرآميز از ادارۀ اوباما 

.   استهمامورين نظامی و ملکی امريکا را تخريب نموده و آنھا را به ھذيان گوئی و يا بی اطاعتی وادار ساخت

، )يخته که خوشبختی را در آغوش اجنبی می يابندبه استثنای چند خاين و لجام گس(ھمتان بلند تجاوز به سرزمين 

  .نتايج مصيت بار برای متجاوزين در قبال دارد

 

در .  ی و بيرحمی است که صرف برای کشتن و تخريب کردن تربيه شده استمک کرستل يک انسانکش حرفه ئ

شب ھا را با ھم .  د دوستانی بود که کرکتر و خاصيت مشابه داشتن بلی گويان و  محصور در حلقۀ،افغانستان

کتلست ھای داخلی در پيش کردن جنس لطيف مستفيد می   نوازشدرعياشی و ميگساری سپری می کردند و از 

لی و ارتکاب اعمال زياده روی وی در صرف مشروبات الکحادارۀ اوباما از بی کفايتی مک کرستل و .  شدند

در واقعيت واشنگتن از مدتی .  ا بر او وارد کند رد بود که ضربۀ خوفرصتی ناجايز آگاه بود و فقط منتظر 

.  بدينسو، کردار و گفتار مک کرستل را زير نظر داشت و از تصاميم شخصی اش در بعضی حاالت ناراضی بود

 حکومت ملکی ،ديگربه عبارت .  در سيستم سياسی امريکا، قوای نظامی تابع تصاميم حکومت ملکی است

خودخواھی و غرور .  ًمک کرستل بعضا  عکس آن عمل ميکرد.  اعت می کندھدايت می دھد و قوای نظامی اط

از نگاه خبرگزاری ھا، برکناری وی قابل پيش بينی بود .  بيجا، او را در بسا جھات با واشنگتن در تقابل قرار داد

  .که ضرورت به زمان داشت
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 (Rolling Stone) نگ لغزان معضلۀ مک کرستل زمانی آغاز شد که او و يارانش  حين صحبت با مجلۀ س

 ءًادارۀ اوباما را به باد انتقاد  گرفتند و افراد دور اوباما خصوصا بايدن معاون رئيس جمھور را مورد استھزا

 جريان مصاحبه درچنين استنباط کرد که مک کرستل و ياران وی ميتوان امريکا از لحن مطبوعات .  قرار دادند

 ۀالنوتکرر چنين بی بند و باری ھای مک کرستل و يارانش و گفتار غير مسؤ.  بوداز خود بيخود و سر شان گرم 

ه بآنھا در لحظاتی که امريکا طعم شکست را در افغانستان می چشد، واشنگتن را وادار ساخت که مک کرستل را 

.   خالی خواھند کردًبدون کمترين ترديد که با برطرفی مک کرستل، گروه متمايل به وی ھم اجبارا جا.  دور اندازد

برکناری مک کرستل نقش داشته است که در آينده از زير پردۀ اشت که شايد علل ديگری ھم در ذناگفته نبايد گ

طور مثال طبق بعضی عقايد و نظرات، يک مثلث ستراتژيک ميان مک کرستل، اسالم ه ب.  ابھام بيرون خواھد شد

مطبوعات ھنوز اشاراتی به .  اد  از آن راضی به نظر نمی رسيدباد و کابل در حال تکوين بود که واشنگتن زيآ

  .اين موضوع نداشته است

  

حامد کرزی و برادر ناخلفش قيوم کرزی به شفاعت مک کرستل بر ميخيزند و از  مسخره تر از ھمه اينکه غالم 

معتقد است که حکومت مستعمراتی کابل .  اوباما خواھش می کنند که مک کرستل را در وظيفه اش نگھدارد

."  رھنگ افغانستان برخوردار استفو مک کرستل شخصيت عالی داشته که از فھم خوبی در مورد مردم "

باال مھر تائيد بگذارد و يا در آينده راز " ستراتژيکمثلث "از مک کرستل ميتواند به تيوری " کرزی"حمايت 

  .    نمايداءھای ديگری را افش

  

تل تاثيری بر ستراتژی امريکا و روش امپرياليستی اين کشور در افغانستان خواھد دور انداختن مک کرسه آيا ب 

 ،برکناری يک شخص نميتواند بر کل ستراتژی يک کشور تاثير گذار باشد زيرا مراجع امر و نھی   اشت؟گذ

ريکا که   باالخص در سيستم سياسی ام.قرار دارند که مافوق قومندان ميدان جنگ ی اندسسات و کسانی ديگرمؤ

 سرنوشت نخواھد ۀن کننديتعيحاکمان و تصميم گيرندگان اصلی اند، برکناری يک جنرال سرکش صاحبان سرمايه 

 "پيتروس" از فرد تا فرد متفاوت است، اما  با آمدن ً و نحوۀ عملکرد قسما البته سليقه  ھای شخصی.  بود

دورۀ خونبار و .   باقی خواھد ماندمنحيث جانشين مک کرستل اھداف استعماری امريکا دست ناخورده

مک کرستل .  درخشان و شرافتمندانه نبود "تجاوزکارانۀ مک کرستل برای امريکا و جھان به اصطالح متمدن

تلفات و ناکامی ھای پی در پی امريکا .  به موفقيتی نايل نشد که به آن بنازد امريکا ۀ جنرال مغرور و چھار ستار

  .انجام نظر به حکم تاريخ، شکست امريکا را به دنبال خواھد داشتروز افزون بوده است که سر

  

در پوز ده ھا مک کرستل و پيتروس .  ندو تاثير گذار دوران ساز ،اين مردم افغانستان است که تاريخ ساز

  . در نھايت، موفقيت از آن مردم افغانستان خواھد بود.  د شدبه خاک ماليده خواھافغانستان 

  


