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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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  خپلواك اكرمی
٠١.٠٩.٠٩ 

 

  ی ھست؟اله أآيا مھمترازتقلب درانتخابات ھم مس
  

ار باشد تواندبرخوردي میاژه يت وي ازاھمیم ملين زعييك كشور وآن ھم جھت تعي اگر چه انتخابات در

 ی كه شكل مردمی انتخاباتمگرك برگزارگردد، يصورت آزاد ودموكراته ن انتخابات بيوخصوصآ اگر ا

 یأ ری صندوق ھایپاه نده بين سرنوشت شان درآييع ازمردم را جھت تعي وسیداشته وبتواند كتله ھا

ن انتخابات  به آی امروزی وانسانیتوان ازنظرعلمي می بازھم زمانیده شده وليبكشاند كمتر د

نصف آراء مستحقان شرکت را  كه حداقل بتواند باالتر ازشدل يت قاي مشروعی وعقلیازنظرحقوق

   .نمايندگی نمايد تا چه رسد به بيشتر از آن که نمايندگی از مقبوليت انتخابات می نمايد

 ه بودبه خاطر آن صورت گرفتكه  مصارف گزافيتمام باما دركشوری اسد سال جار٢٩اما انتخابات 

در اين انتخابات  . بكشاندیأرھای  صندوق یپاه ط كشوررابيمردم واجد شرا% ٣۵شترازينتوانست ب

كه عدم بلد ي آیحساب مه ت درنزد مردم بي عدم مشروعیده شوم برايك پديابعاد كسترده تقلب نه تنھا 

  .باشديزدرآن قابل مكث مي نیت ازنگاه مشاركتيمشروع

ن يرفت كه ايدبرآن مي ام،ش ازانتخاباتي پیراوان وبازارگرم گفتگوھا فیزمزمه ھابراساس اگر چه 

فاقد مشروعيت می باشد، شرکت ه استعماري درسای وازنگاه برگزاریتينكه ازنگاه امنآانتخابات با 

 افغانستان یع توده ھاي اما عدم مشاركت قشروسشکلی بدھدت يمشروعگستردۀ مردم بدان بينی خميری 

  .رودي بشمارمی واستعمارینه نازك انتخابات مخملي خود گذاشتن دست رد برسیخوده ب

ه ن گوش ھارا بيپرده آھن ، برتقلب درانتخابات برگزارشدهی مبنرصق  پروپاین روزھا غوغايدر

ت آنست گردد ،ھوش يه كه ھمانا عدم مشروعي متوجه نبض قضینكه مبادا كسي آورد تا ایلرزش درم

  . دند به اصل موضوع متوجه گردي نباتاد ندارين مصروف مي اوحواس ھمه مردم رابه
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 شد كه درواقع مردم باعدم مشاركت شان درروند انتخابات نشان دادند كه دل یتوان مدعينرو مياز

 نشان یعلنو  یصورت جمعه ن كنش رابيد انتوانيد واگر نمن كشورشان نداربر ازسلطه استعماریخوش

مقاومت منفی شكل ه ر اشكاربي غۀگونه  رابی خارجیروھاي نده حضورمنفی دست يازيواكنش به د ندھ

مردم با اين عدم مشارکت در واقع  .دندھياشركت درتظاھرات نشان مينتخابات وا عدم حضور دریعني

  :با زبان بی زبانی می گويند

مردم  درواقع اين مشكل ازلحاظ مادی برای .كه ما متوجه اشغال كشورمان توسط شما خارجيان ھستم

مطرح بوده وازنگاه فكری وسياسی ھمه به اين باورند كه ديگر استقالل كشورشان يك حرف مفت 

 .است

 

  


