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 90/90/291                            جلیل غنی
 

 گورستان تفکر طالبانی
 

ها و دسیسه های دشمنان  های والیتی افغانستان با وصف تهدید ها و تخویفانتخابات ریاست جمهوری و شورا
 مؤفقانه دایر شد و مشت کوبندۀ هجری شمسی 1101میالدی مطابق شانزدهم حمل  2910در پنجم اپریل  افغانستان

لتی م. افتخار برکردند این انتخابات مشاهده می و دهشت افگنانی که مرگ شانرا با تدویر دهن مزدوران بیگانه بر بود
بلند نمود و به افراطیت، تنگ نظری،  فرازانه سرسر آشکار پنهان وی تحمیلی و تجاوزات کستر جنگ هاکه از خا
، سمتی، منطقوی و زبانی جواب رد داد و بحیث یک ملت انواع ظلم و ستم و تعصبات مذهبی، قومی، نژادی دهشت،
استقالل و خود ارادیت به پای  ولی ، منافع مارزشهای واالی ملی منظور حفظ و حراست ازه چه و واحد بیک پار
 ی رفت و سرنوشت خود را خود رقم زد.های رأ صندوق

  

ساخت  ثابت با فداکاری و شجاعت بینظیر دیگر افغان که بار فدا کارآفرین به زن با شهامت و  درین میان سپاس و
 یخ پر فرازرتأ ان واز زم برهه ای  هر در دارد و در سرنوشت این ملت به خون خفته ریخ سازتأ و که نقش برازنده 

وق حقۀ این ملت ایستاده زه برای احقاق حقارگونه مبهر پهلوی برادران شان دوش بدوش در و نشیب افغانستان در
 نافع ملی و مدنی خود و برادران خود دفاع کرده است.م از است و

 

د. ی دادن را فراهم ساختنگرفتند و زمینۀ رأ رای دهی رأ امنیت مراکز ،سپاس از نیرو های امنیتی که با قبول قربانی
یگر د ور خارجیان دایر نمودند و یکبارخوب این انتخابات را بدون حض های انتخاباتی که با ادارۀ کمیسون سپاس از
 درست بود.چنین امر بزرگ نا دایر نمودن مورد توانائی تند که محاسبات خارجیان درثابت ساخ

  

ی سیاسی پختگ از پذیرنا انکار و جوان درین انتخابات تبارز، پیر بی سابقۀ مردم اعم از زن و مرد ارکت بینظیر ومش
ملت تند گف افغانستان که میدشمنان  اعتقادات مخالفین مردم ساالری و ملی ملت افغانستان است که بر خالف و شعور

 ملت نه تنها آمادۀ تصمیم گیریانتخابات مساعد نیست، نشان داد که این  و شرایط برای تدویر آمادۀ انتخابات نیست
کند و دوست و دشمن خود را خوب تشخیص  عمل می عامالنه و با شعورریخی ملی است بلکه مهم و تأ امر یکدر

ی رأ اظهارات از و ،دهد ولی قرائن نشان می ابتدائی انتخابات هم معلوم نیست گر چه تا هنوز نتیجۀداده است. 
یدان کاند چه اکثریت. گری مردم بهره مند شده انداز رأاشخاص  برنامه ها و دهندگان به آسانی میتوان دریافت که کدام

ر هم همان چهره های شناخته شده هستند ولی این بار برنامه های آنها برای آیندۀ کشور بیشتباز ریاست جمهوری
و یا گذشتۀ شان چون آنها بخوبی درک کرده اند که با یک ملت حساب گیرنده مواجه بوده تا چهره ها  مطمح نظر

 خواهند بود نه یک ملت بلی گو و نظاره گر.
رف ط داخل و خارج افغانستان از ات درویق انتخابعبرای تخریب و یا ت یو صدا های سر آوازه ها واز تقریباً یکسال به اینطرف 

د که دانستن و می ا نظام مردم ساالری مخالفت داشتندکه ب شد شنیده می و خارجیانی یتفکر طالبان فدارهای طر یک عده افغان
برای تصرف قدرت  را زدوران و دشمنان سوگند خوردۀ افغانستانم مال آنها ودروازۀ ورود ع   نهادینه شدن نظام مردم ساالری

انستان تحت اشغال است، مردم هنوز آمادۀ ، افغا این نظام دست نشانده استکردند که گوی تبلیغ می . آنهابرای ابد خواهد بست
بات آزاد برای آماده ساختن انتخاباید نخست تعدیل شود، یک دورۀ دیگر انتقالی  ستند، قانون اساسی و قوانین دیگرانتخابات نی

ی و لو پیشنهادات غیر عم منفی این قبیل تبلیغات . از . . ابات مفهومی ندارد و.های خارجی انتخنیرو حضور الزمی است، با
ونه ای هرگ استبداد از هان حکومت مطلقه وطالبانی و سلطه جویان خوا با تفکرهمسوئی داشت  تفکر منفی گرایانه که بیشتر

 تواند.  شده می تصورکه 
 

 ،ی های والیتیبرای ریاست جمهوری و چه برای شورچه  ،جالب اینست که تعدادی از همین گروه ها که کاندیدانی
هره های گوناگونی اختیار کردند انتخاباتی شدند و برای جلب آرای مردم چ ی کردند که وارد میدان کار و زارمعرف

اعالم نتایج انتخابات نشان خواهد داد که  شعور افغانستان آنها را شناسائی کرده وت ملت آگاه و با یقین کامل اس که
 .اهد خوردها را نخوقلمون این ملت دیگر فریب این بو

 

 پوش خواهی جامه می که رنگی به هر
 رامت می شناسمــــرز خـــــن از طـــم
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 کشور یک ادعا داشتید که در خواندید وتحت اشغال میاده را ین محترمان باید پرسیده شود که شما که این ملت آزاز
  شدید؟ یدچرا کاند ،تواندی داده نمیین سرنوشتش رأد و ملت با آزادی عام و تام برای تعیتوانانتخابات آزاد دایر شده نمیاشغال شده 

 ها شکست خورده باشند، چنانچه از دهد، آن چهره ها و کاندیدکه قرائن نشان میطوری، آننتیجۀ این انتخابات در اگر
ردۀ این د را بر گهمین اکنون میتوان پیشبینی نمود که نتیجه چنین است، آخرین باری خواهد بود که آنها خواستند خو

 .ملت تحمیل کنند
 فکرتدهشت افگنی بود و طالب و  کر طالبان وقاطع به تف توان گرفت جواب رد و انتخابات می نتیجۀ کلی که از این

 دری جایمنتخب حکومت جدید و خورد که دیگر یقین کامل است با رویکار شدن  ندۀخورد کن ضربه ایطالبان چنان 
ریغ ی تخریب انتخابات دبرا گونه تالش هیچ آنها ازپشتیبانان منطقوی و بین المللی  طالب و. بین مردم نخواهد داشت

ان بتوانند تا طالب ،ومتبین طالبان پاکستانی و حکآتش بس  پاکستان تا موافقت به دربسته نمودن مدارس  نکردند از
 باشند و افراد کافی داشته باشند.  فعالترافغانستان  تخریب انتخابات در در

 

و ناقض  افغانستان این انتخابات را نا مشروع و ناقص داخل و چه خارج از طالبان چه در گروه های دیگر طرفدار
 دکر ءاشخاص که در زمان حاکمیت طالبان کتابی هم نوشت و آنرا به مال عمر اهدا این دانستند چنانچه یکی از می

وس ملیون نفاز سی و شش » ی امریکا گفتبا تلویزیون آشنای صدا مصاحبه ای فقط سه روز قبل از انتخابات در
ن آقا معلوم نیست که ای« ذا این انتخابات مشروعیت نداردل اند ی دهی اخذ کردهغانستان فقط سه ملیون نفر کارت رأاف

ه یکجا آورده و در افغانستان متوطن ساخته زیرا نفوس افغانستان به اساس احصائ از را دیگر رنخست ده ملیون نف
 اعالم شده است و ثانیاً کمیسیون شش ملیون نفر اندکی بیش از بیست وۀ احصایۀ افغانستان ارو اد های وزارت داخله

ی دهی اخذ کرده اند چنانچه که سیزده ملیون نفر واجد شرایط رأی دهی کارت رأود مستقل انتخابات اعالم کرده ب
ریخ افغانستان بیسابقه بوده است. این فقط نمونه ای بود از تأکه در دنی دادهفت ملیون افغان درین انتخابات رأاز بیش

 تبلیغات دشمنان افغانستان و پیروان تفکر طالبی.
 

الب ط» تفکر طالبی بود و بقول سخنگوی وزارت داخله گورستانری های والیتی انتخابات ریاست جهموری و شو
ملت با شهامت افغانستان مخصوصاً زنان با شهامت و شجاع افغانستان دارند  راافتخار این مراسم تدفین «. دفن شد

 هم فکر زدند که هنوزنی ی رفتند و سیلی محکمی بروی آناهای رأ که با همه تهدید ها و تخویف ها به پای صندوق
میان سه  نظر از اینکه از نتیجه گیری این انتخابات را، صرف اسیر منزل است. وکنند زن موجودی ضعیف  می

 ن چنین خالصه نمود:توا می ،خواهد شدشوند کدام آنها برنده  کاندیدی که پیشتاز فکر می
 

 و دهشت افگنیمردود دانستن تفکر طالبی و نظام طالبی  – 1
 تعهد به مردم ساالری و نظام مردمی – 2
 منافع ملی افغانستانبه حراست از مردم و  امنیت ملی پولیس و و تعهد قوای نظامی،وفاداری  – 1
 و نظریات کاندیدان ها آگاهی دادن به مردم از برنامه نقش رسانه ها در – 0
 ارتقای شعور سیاسی مدنی و نقش جامعۀ مدنی درین راستا  - 5

 

تقل میسون مسنظر نموده و تصمیم ک صرف بهانه جوئی ها و ستیزه جوئی ها وقت آنست که کاندیدان محترم ازن اکنو
طرف این از یبررسی های که پس از یجۀ نهائی انتخابات راام گذاشته و نتات را احترمع شکایکمیسون س انتخابات و

از  یو صدا هایهمین اکنون سر ازگر نکشانند. را بسوی یک بحران دی پذیرند و کشور، بشودها اعالم می ونیکمیس
سی ررف هستند و آنها را ثبت کرده و تعهد داده اند که برتآن معمیسیون های انتخابات هم بتقلب بلند شده است و ک

 د کرد.نعادالنه خواه
 

ازده سال دو متفاوت از وفاداری یاد کند با ملت جدید حلف هورمابات برنده شود و بحیث رئیس جکه درین انتخهر کسی
 و سنجیده قدم برکه نظام طالبی سقوط داده شد، مواجه خواهد بود. این ملت دیگر یک ملت حساب گیرنده است  ،قبل

 ی ازگاهآ د دانستن تفکر طالبی، افراط گرائی و دهشت افگنی وانتخابات، مردو میدارد چنانچه اشتراک بیسابقه در
نه تحمل مناقشات داخلی و  که دیگریک ملت آگاه و حساب گیرنده است  مدنی و سیاسی نمونه های بارزی ازحقوق 

 طوری همان وی جنگ ساالران و قانون شکنان را آزمائی ها اسی و نظامی را دارد و نه هم زورهای سی کشمکش
حساب  سنجیده و مصممانه قدم نهاد در و وحدت ملی مردم ساالری و متحد برای نهادینه ساختن نظام که یک پارچه

 هد کرد.درتمندان و متخلفین هم اقدام خواگیری از ق
 نپایا
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