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  معروفی نسرين دپلوم انجنير: ترجمه از 
   ٢٠٠٩               برلين ، دوم مارچ 

  
  
 
  

  کرزی انتخابات رياست جمهوری را پيش می اندازد
  

 ــ خود ٢٠٠٩ در شمارۀ ديروز ــ اول مارچ Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"ۀ مشهور روزنام
 اش را خدمت خوانندگان گرانقدر پورتال  نشر کرده که در ذيل ترجمۀ تلخيص شدهزير عنوان باال مطلبی را

  .تقديم مينمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
رزی، رئيس جمهور افغانستان، ميخواهد انتخابات رياست جمهوری را به اندازۀ چهار حامد ک: برلين / کابل « 

کرزی ضمن فرمانی از کميتۀ مستقل انتخابات تقاضاء کرد ، تا تاريخ انتخابات را از ماه . ماه به جلو اندازد
ات را به بيستم آگست اين کميته در اواخر جنوری، تاريخ انتخاب بايد گفت که. آگست به ماه اپريل به جلو بکشد

تثبيت کرده و دليل آورده بود، که امور امنيتی و مسايل سازماندهی ، برگزاری انتخابات را پيشتر ازين تاريخ،  
  .ناممکن ميگرداند

 ٦٠ تا ٣٠ قانون اساسی افغانستان تمسک جست، که نظر به آن بايد انتخابات ٦١کرزی در فرمان خود به مادۀ 
دورۀ رسمی رياست جمهوری .  پيشتر از انقضای ميعاد رياست جمهوری، داير گرددروز) سی تا شست روز(

مربوط ولسی جرگه؟ ــ (داوود سلطانزوی ، نمايندۀ غير وابسته .  بسر ميرسد٢٠٠٩ می ٢١کرزی به تاريخ 
 ، اظهار داشت که کميتۀ مستقل انتخابات يگانه مرجع باصالحيت افغانستان است، که تاريخ تدوير)مترجم

  .تعيين تاريخ انتخابات از صالحيت رئيس جمهور خارج ميباشد. انتخابات را تعيين ميکند
اگر : ناظران ابراز عقيده ميکنند که کرزی با اين مانور ميخواهد زمينۀ انتخاب مجدد خود را مهيا بسازد ، زيرا 

. را از دست داده ميباشد" رئيس جمهور"انتخابات در ماه آگست صورت بگيرد، کرزی ماهها پيش از اين حيثيت 
" رئيس جمهور برحال"ن حالت از جايگاه يک يدر حالی که پيش انداختن اين تاريخ به نفع وی است، چون در

  .ميتواند به مبارزات انتخاباتی بپردازد
تاريخ چندی قبل وقتی . البته برگزاری قبل از موعد انتخابات  قوای بين المللی را زير فشار قرار  خواهد داد

چون تا آن وقت کار افزايش . ، اتازونی و انگلستان از آن حسن استقبال نمودند آگست تثبيت گرديد٢٠انتخابات به 
. مد نظر قوای امريکا به سرحد اکمال رسيده ميباشد، که از آن به نفع تأمين امنيت افغانستان ميتواند استفاده گردد

 نفر باال ٦٠٠قرار است که اردوی المان فدرال نيز قوای خود را به منظور تأمين امنيت انتخابات ، به اندازۀ 
  . ببرد

يون مستقل توافق کرزی و کوميسمنتظر المان فدرال شنيده شد ، که قوای بين المللی بايد از حلقات حکومتی 
  »....ند، تا مطابق به آن خود را عيار ساخته و امور تأمين امنيت را به عهده گيرندانتخابات بمان

  

  :تبصرۀ مترجم 
افغانستان مستقر باشند، سررشتۀ ــ در " قوای اشغالگر"ــ  و من ميگويم " قوای جامعۀ جهانی"اصطالح ه تا ب

در چنين شرايطی هر دولتی که در افغانستان روی کار آيد ، يک . امور افغانستان بدست ايشان خواهد بوداصلی 
س قدرت دولتی بماند و يچ فرقی ندارد که حامد کرزی در رأه. خواهد بود" گوش بفرمان"و " ت مستعمرهدول"

  . بنشيندکرسی اويا کسی ديگر بر 
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دبختی افغانستان مظلوم را بنگر که هر کدام از کانديدان رياست جمهوری افغانستان، آرزو دارد که در رأس ب
تاريخ افغانستان !!!!! افغانستان تکيه زده و در خدمت استعمار گران قرار گيرد" دولتی"قدرت به اصطالح 

ستعمارگران، به مانند امروز گوی سبقت  اغانی برای خوش خدمتی هرگز مقطعی را به ياد نميدهد، که نوکران اف
  !!!!   و تا اين حد سر بشکنندبايندربرا از يکدگر 

   
 


