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  م٢٠٠٩جنوری ٢٣ ايندپندنت  مورخ ۀروزنام

Patrick Cockburn 
  پيکار پامير : مترجم 

   ٢٩.٠١.٠٩ تورنتو–

  
   ،کابلدر  امريکا ۀ يس جمھور دست نشاندئر

  خاموشانه نخواھد رفت
  

د"  ه .  حامد کرزی برای بقای حيات سياسی خويش تقال ميکن ه حيث رب ا ب ا غالب يس ئوی از سوی امريک

ا  شھر کابل نگريسته ميشد ، ۀبلدي  ولی اکنون وی نمی خواھد خاموشانه  پی کار خود برود،  وزارت دفاع امريک

دمثابهه او را روز تا روز ب امال .   مانع بر سر راه جريان افزايش سر بازان خود  می بين اط ضعف کرزی ک نق

رار. قابل ديد است  .  داردوی حزب سياسی خودش را نه دارد ، برادرکوچکش در رأس معامالت مواد مخد ر ق

دون آنکه پيرامون انزجار  ان را  ب در سالھای اول رياست جمھوری کرزی ، اياالت متحده  جنگ ساالران افغ

ين موضوع ه مردم بينديشد ، ب ان ھم شرفتھای طالب ه يکی از عوامل پي ه البت ذيرفت ک ه  متحدين خويش ، پ مثاب

ر از وی باشدبدون  ترديد، کرزی در اين مورد اثری نداشت و ھرکس ديگری ھ. بود  .م می بود  نميتوانست بھت

د توانست ه پندار ھا چنين است که کرزی بايد  رانده شود و کس ديگری ب سلما وی نخواھ جايش تعيين گردد و م

ات ستاددر انتخاب وری اي رای رياست جمھ ده ب رگ آين د چھ ا ، وی سعی می کن د و ام واھی اش را ۀی کن ی خ  مل

د ه کري ن ناحي ردصيقل زده از اي ری . ت بگي ه رھب ارجی ب ای خ رو ھ ورا ، ني س ش اح مجل ام  افتت ه ھنگ چنانک

ورد اياالت متحده را  ات نظامی م ادابه خاطر تلفات  افراد ملکی در عملي رار دادنتق رای .  ق ن ، يک  تالش ب اي

ان اکثريت افغانچنين .  پنھان کردن اعمال جنگ ساالران و قاچاق مواد مخدر بود ه مي رای کسی ک احرکات ب  ھ

  .  مضحک است ،به نام عنصر دست نشانده امريکا شھرت دارد

ستان را در . کرزی در برابر جريان انتقادھا قرار دارد  اين موضوع ، رھبری يک جدال سخت در افغان

ا د من ايد بتوانن ستان ، ش ا در افغان ری امريک ه رھب ای نظامی ب رو ھ د داشت ، ني ی خواھ يعی را تحت پ طق وس
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انی را در ۀرول در آورند ، اما حضور گستردکنت ی افغ  سر بازان خارجی ، ممکن است عکس العمل عناصر مل

د ته باش ال داش ات ر.  قب ا در انتخاب ت امريک ورد حماي دای م اديک کاندي ه س ستان ، ب وری افغان گی ياست جمھ

  . ددر کابل را در گرو قرار دھ) آينده(ميتواند حکومت 

اع  کرزی ميخواھد باالی عمليات نظامی متحدين ، کنترول بيشتر داشته باشد ، شايد ھواخواھی وزارت دف

شی، اوضاع عراق  ين افزاي ه چن اد باشد ک امريکا  مبنی بر ازدياد نفرات نظامی در افغانستان متکی بر اين اعتق

ست(ا زمانيکه طالبان در آنسوی مرز ت.  را تغيير داد د ، شکست )  اندر خاک پاک اه ھای خودشان را دارن پناھگ

ان را ب.  دادن آنھا مشکل خواھد بود ان پاکستان ، طالب ه نظامي ر محتمل است ک وانی يکی از ه ھمچنان ، غي عن

د (نين موقعی که تنش ميان دو کشور خصوص در چه داشته ھای شان در منطقه از کف بدھند ، ب ستانھن  )و پاک

  " .تدريج به دھلی نزديک ساخته است خالف تمايل امريکا ، به ی خودش را کرز.  افزايش يافته است

  ) پايا ن   (                                                                                                                
 


