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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اپريل ١٧

  

  دعوت به شرکت در انتخابات،
  !مردم را به خيانت دعوت کردن است

  
به ثبت نام به اصطالح انتخابات " باندارگ"آن که  در اين روز ھا به خصوص بعد از : کابل-١٣٩٧ حمل ٢٧ -دوشنبه

غاز کردند، بازار انتخابات و تنور آن در افغانستان اشغالی چنان گرم است ، توگوئی افغانستان کشوريست آزاد و آ

ھائی که نه رسانه ھا و نه ھم آنآنچه . تعيين می داردرا دموکراتيک و اين شيوه ھای انتخاباتی است که سرنوشت مردم 

  :، نکات آتيستمی پردازندنھيزم اين تنور را گرم می دارند، بدان 

 نخستين مسأله ای که می بايد در کشور مانند افغانستان که تمام مقدراتش را کشور ھای اشغالگر تعيين می دارند، -١

ست، آزاد، دموکراتيک و انتخابات در تحت سيطرۀ سرنيزۀ اشغالگران آيا ممکن اًبدان پرداخت اين است که اصوال 

چه تا جائی که تاريخ افغانستان و ساير کشور ھای جھان نشان  ار گردد و يا خير؟زمطابق با منافع ملی افغانستان برگ

داده، در يک کشور اشغال شده، حفظ منافع اشغالگران در تمام زمينه ھا اولويت داشته ھرگاه آن منافع با منافع ملی 

ار گيرد، مسلم است که اشغالگران جھت حفظ منافع شان با زور اسلحه آن کشور را به  در تقابل قرشغال شدهاکشور 

  .د کشانيدنخاک و خون خواھ

ار گرديد و از درون زًفرض محال؛ گيريم که در افغانستان و يا کشور اشغال شدۀ ديگر انتخاباتی کامال سالم برگ -٢

د، در چنان حالتی چه کسی فکر می کند که وبه مثابۀ برندۀ انتخابات بيرون ش اسم يک تن از مخالفان اشغال صندوق ھا

گويا از آن کشور بيرون خواھند " سايونارا"اشغالگران به ارادۀ مردم تمکين نموده بار و پندک خود را جمع نموده 

  رفت؟

خابات خاک زدن به چشم ًدو نکتۀ فوق به وضاحت نشان می دھد که در يک کشور اشغال شده، اصوال طرح مسألۀ انت

مردم بوده در واقعيت تالشيست تا ذھنيت مردم را از حالت اشغالی کشور شان به سمت ھای ديگر و ناکجا آباد ھا سوق 

  : رودھند، از اين

تمام آنھائی که به اين روند می پيوندند چه آنھائی که دم از تقلب در انتخابات می زنند و چه آنھای ديگری که از شفافيت 

ابات فرياد می کشند، چه آنھائی که داد از تذکره ھای الکترونيک می زنند و چه ھم آنھای ديگری که تذکرۀ کاغذی انتخ
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صل در کشور اشغال شده را در مقطع کنونی کافی می دانند، ھمه و بدون استثناء تالش می ورزند تا به يک اصل، ا

لقين نمايند که گويا کشور شان آزاد است و می توانند خود تعيين ھوم و معنائی ندارد، پشت پا زده، به مردم تفانتخابات م

  .سرنوشت نمايند

. چنين افراد و احزابی از ھر قماش و دسته ای که باشند، بايد بپذيرند که اشغال و حاکميت محصول اشغال را پذيرفته اند

  . ست خود حک نموده اندآنھا بايد بپذيرند که با اين عمل شان مھر خيانت ملی را بر پيشانی شان به د

پيش بروم، ھرکسی می خواھد " گاو و ماھی"من موضعم را آشکارا بيان داشتم و حاضرم در اين بحث به گفتۀ مردم تا 

  : باال جوب ارائه دارد، تاھایبحث نمايد نخست به سؤال

  !!ديده شود چه می شود


