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 11/60/2612          عارف عباسی

 عبدهللا عبدهللا باید به ارادۀ اکثریت
 احترام نموده به آن سر تعظیم و تسلیم فرود آورد

 
تادن ها حاکی از عقب افانتخابات دور دوم بین دو نامزد بطور رسمی اعالم نگردیده، افواهات و پیش بینی  نتائجگرچه 

 رهللا عبدهللا در برابر رقیبش داکتر اشرف غنی احمد زی است. این تحول که برای عبدهللا و هواخواهانش غیداکتر عبد
آفریده که عواقب آن به خیر و صالح وطن نبوده منافع  ، اضطراب و بر افروختگیقابل باور و توقع است بر آشفتگی

 رساند. ملی را صدمه می
 

داکتر عبدهللا در دور اول که فیصدی بلندتر آراء را کمایی نمود از شهامت، بیداری، هوشیاری و درایت مردم سخن 
ابات کمیسیون مستقل انتخگفت و شمول هفت ملیون افغان را به پای صندوق های رأی رفتن تحسین و تائید کرد. از 

و کمیسیون سمع شکایات با مالحظاتی تمجید نموده گفت وظایف خود را بوجه احسن انجام دادند و همچنان از بیطرفی 
 .حامد کرزی در امور انتخابات با قدر دانی یاد نمود

 

شی کوۀ زورگویی، لجاجت و سرحاال که سمت باد تغییر نموده و واهمۀ باخت در دل و دماغ داکتر عبدهللا راه یافته شی
خیل را روی صحنه آوردند که البته تحت الحق امر . اوالً درامۀ ضیاءله تهدیدات اختیار نمودهبا یک سلس توأمرا 

تحقیق است، ولی باید پرسیده شود که قوماندان امنیۀ کابل از اهالی کدام منطقه است، آیا به این عمل و مداخلۀ خالف 
  یا نه؟ مبادرت ورزیده و عوامل دیگری ذیدخل قضیه است قانون به ابتکار خود

 

سالمت برد مالحظات و سؤواالت زیادی موجود است، اسنادی از ه در مورد سوء قصد علیه عبدهللا که از آن جان ب
ادارۀ امنیت کابل بدست آمده که در صورت ثبوت ثقه بودن آن به اطالع عوام رسانیده خواهد شد این سند حاکی از 

 ۀ طراحی شده است.سک دسیی
من که قلم بر میدارم و می نویسم در برابر هللا یگانه، ملت افغانستان، و وجدانم مسؤولیت داشته پرورانیدن اندیشه های 

دانم. محک قضاوت ملت شریف افغانستان  گرایش های قومی، مذهبی، لسانی و منطقوی را خیانت به این رسالت می
تلف بوده در مناطق مختلف زیسته و با زبان های متفاوت تکلم می نمایند که هیچ کدام است که متشکل از اقوام مخ

 عامل گسستن زنجیر قوی وحدت ملی و یک ملت بودن نمی گردد.
، وحدت، رفاه و آسایش افغانستان ست که آرمان های دیرینۀ صلح، صفاامروز برای یک افغان با احساس و وطن پر

یک زعیم کمترین اهمیت را دارا بوده و مالحظۀ اساسی اهلیت، قۀ زیست زبان و منطرا بدل می پروراند قومیت، 
کسی که از بین مردم برخاسته غم کشیده با غصه ها و درد های  .سچۀ او است لیاقت، فهم، درایت و سابقۀ پاک و

ول نا مشروع به ثروت مردمش آشنا بوده، عزت، مناعت، وقار و حیثیت خود و وطن را مورد معامله قرار نداده از پ
نرسیده و با پیوند های نا پاک کسب قدرت نکرده، چه این زن یا مرد از پنجشیر باشد یا از بامیان و بدخشان یا بادغیس 

یکا یا پکتیا و پکت هرات، فاریاب، جوزجان یا از هلمند و قندهار یا فراه و نورستان یا ننگرهار و لغمان، کاپیسا و و
 یا لوگر. یا خوست و گان ویا زابل و دای کندی، تخار و کنر و سمن نی وغز کابل یا پروان و

ا ر هللا با کدام اهلیت، لیاقت و سوابق نیک در برابر مردم افغانستان می ایستد و خودء عبدهللا عبدمتعجبم که در ابتدا
ه مرتکب چ دانند که او داند. کسی که اکثریت مردم با گذشته هایش آشنا بوده و می شایستۀ رهبری این کشور می

. اگر عبدهللا برای ملت افغانستان حساب داد که در وقت جهاد چه داشت و حاال این ثروت منقول و غیر اعمالی گردیده
 منقول را از کدام منبع بدست آورده در آنصورت قناعت مردم فراهم می شد.

ه و عیاشی عادت کرده، اگر، محاکمه نمی معقولیت این شخص در آن بود که با ثروت اندوخته شده و تجمل خو کرد
 شد، فارغ بال می زیست و هوس رهبری بسر نمی پرورانید. احتمال داشت برایش سفارتی داده می شد.

 

حاال که بدبختی وطن به حدی رسیده که آشنای قدیم چون عبدهللا عبدهللا ادعای زعامت می کند باید سر خود را به 
ر آئینۀ قد نمای انظار مردم بنگرد. وی تا حال رئیس جمهور نشده و حق صدور امر و گریبان خود انداخته خود را د

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_abdullah_baayad_ba_araaye_aksariyat_ehteraam_konad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_abdullah_baayad_ba_araaye_aksariyat_ehteraam_konad.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را ندارد، تا ختم انتخابات و اعالم نتائج هر دو نامزد دو فرد عادی افغان اند. اینکه با کمیسیون های قانونی  نهی
شمارش آراء و یا تعلیق یک  انتخابات قطع رابطه می کند اختیار دارد اما حق صدور حکم را برای متوقف ساختن

عضو و یا آمر کمیسیون را از وظیفه اش ندارد. حق دارد رسیدگی جدی را به شکایات خود بر بنیاد اسناد مؤثق بنماید 
 و ناظرین خود را در محل مرکزی ثبت ارقام بگمارد.

ترین  ل حتی در پیشرفتهباید گفت در جایی که پای انسان دخیل است نظر به عالیق مختلف، نفوذ سیاسی، نقش پو
وستان که دانتخابات بکلی شفاف و عاری از تقلب بوده نمی تواند. از منابع خارجی خواندم که در هنجهان ممالک 

مردم مصرف شد. آیا می پذیرید که در مصر  به ملیون ها کلدار برای خرید آرایموکراسی دنیا است یبزرگترین د
 .ه استیت به ریاست جمهوری رسیدعبد الفتاح سیسی واقعاً به رأی اکثر

 

امروز شنیدم که کمیسیون مستقل انتخابات با رئیس جمهور مالقات داشت و از رئیس جمهور خواست که با عبدهللا در 
 مورد تغییر موقفش صحبت کند و وی را متقاعد سازد که از طریق مفاهمه اختالفات خود را حل کند.

نانه بوده مرا سخت متعجب ساخت. تا جایی که این کمیسیون در حد توان خود این روش کمیسیون انتخابات بسیار جبو
 دهد و کمیسیون سمع شکایات به تمام را صادقانه و بی طرفانه با شفافیت انجام می در تحت شرائط دشوار وظیفۀ خود

 وریت برای کسبمطابق قانون انجام می یابد، کمیسیون هیچ مجبامور شکایات ثبت شده رسیدگی می نماید و همه 
 رضایت خاطر یک کاندید ندارد و ضرورت به مداخلۀ رئیس جمهور نیست.

 

کند. من متیقن استم که اگر مردم را به  ی ایجاد نموده آشوبی برپاعبدهللا عبدهللا می خواهد بحران بیافریند و غوغای
امی حساب می کند وهللا گر که یک گری دعوت کند هزار نفر هم عقب او ایستاد نمی شود، اگر باالی قوای نظ آشوب

او پشتی بانی نماید. یقین دارم که حتی معاونینش این قدر درک دارند که حوادث جاری ممالک دیگر را  دلگی هم از
فروزند که شعله هایش به انبار های د های دیگر را دامن زده و آتشی بیکه تضانظر گرفته ماجرایی را نیافرینند در 

 باروت راه یابد.
ش ست کنار رفتنش از انتخابات و به نفع رقیب گذشتن است. زیرا نه فرامینا گانه انتخابی که برای عبدهللا عبدهللا باقیی

 از لحاظ قانون مرعی االجرا است و نه قهر و نازش خریدار دارد.
، اما ارادۀ مردم بود" متیقن اوباما"تا آخرین دقایق به ُبرد خود در برابر  "مت رامنی"در انتخابات گذشتۀ امریکا 

زی خود را در جیب داشت به واقعیت ودر حالی که بیانیۀ پیر "مت رامنی"برنده اعالن شد.  "اوباما"امریکا تمثیل شده 
 را اعالم نمود. را تبریک و شکست خود "اوباما"تن داده مؤفقیت 

 

 گذاشت. به نتیجۀ آن هم باید احترام ،اگر سخن از مردم است و احترام به آراء مردم
 

 پایان
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