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 ۰۳/۳۰/۴۳۰۰         احمد ضیاء رفعت 

 انتخاباتی شکایات مستقل کمیسیون پیشین سخنگوی و عضو

 

 عبدهللا عبدهللا نماد بازگشت به گذشته
 

مي توان نشاني از بازگشت به گذشته خواند. در این  در میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوري عبدهللا عبدهللا را
تي وضع موجود كه كرزي مقاله سعي مي شود به گونه ي تحلیلي به این موضوع پرداخته شود. واگر در مورد چیس

آن خواهد بود، تماس گرفته نمي شود، سببش روشن بودن این وضع براي هم گان هست و نیازي به   ادامه دهندۀ
ارد، اما آینده اي سیاسي كشور در وجود عبدهللا عبدهللا هنوز تجربه نشده است و نیاز به تحلیل علمي تحلیل بیشتر ند
را روشن مي  “بازگشت به گذشته”، نخست مفهوم عبدهللا عبدهللا نماد باز گشت به گذشته خواهد بوددارد. گفتیم كه 

شور ایجاد شد در ك 1731به وضعي گفته مي شود كه با پیروزي دولت مجاهدین در سال  بازگشت به گذشتهكنیم: 
 آن مي توان اين ها را بر شمرد:  ۀ و از مشخصه هاي عمد

 كوتاهي دولتمداران در وضع برنامه ي مدون دولتداري. • 
 تنظیم گرایي به عوض مردم گرایي. • 
 دستگاه دولت به جاي فرهنگ انضباط و قانون پذیري. ترویج فرهنگ بي نظمي، سركشي و خود سري در • 
 بیگانگي با دموکراسی. • 
 رسیدن به هدف با توسل به ابزار خشن به عوض ابزار گفتمان. • 
تعهد و پیمان تنظیم ها و دسته  «كه از نشانه هاي آشكار آن وصل و فصل پیوسته –عدم پایبندي به اخالق سیاسي  • 

 ها نسبت به همدیگر بود.
 انعطاف ناپذیري در برابر صداي مخالف و انتقاد. • 
 استفاده از احساس هاي دیني و قومي مردم به منظور تحكیم اقتدار و قدرت. • 
 سنت گرایي به عوض تجدد گرایي. • 
 باج دادن به زورداران و باج گرفتن از كمزورها. • 
 المللي.رفتار عاقبت نا اندیشانه با كشور ها و سازمان هاي بین  • 
بازگشت به ”بخش هایي از مفهوم  ۀ یي سیاسي. این شاخص ها بیان كنندغوغاگرایي سیاسي به عوض هنجارگرا • 

مي باشد. این فهرست را مي توان دراز تر از این نیز كرد.این را هم از یاد نبریم كه مسِول ناهنجاري هاي “ گذشته
محدودي بودند كه  «قوماندان جهادي باتقوا و آزاده نبود ند، مسِول عدهیاد شده، ده هاهزار مجاهد راستین و صد ها 

از جامعــه ي جهــادي استفاده ي ابزاري كردند و سپس خانواده هاي شهیدان، معلوالن و مجاهدان را فراموش 
اري ابز «كردند. انصاف نیست كه امروز یك بار دیگر در وضع حساس، از احساس پاك مجاهدان راستین استفاده

 شود.
حاال كه تصویري از بازگشت به گذشته را نشان دادیم، مي رسیم به طرح این پرسش كه عبدهللا عبدهللا را چگونه   

مي توان نمادي از این وضع دانست؟ در پاسخ مي توان با بر شمردن مشخصه هاي زیر؛ وي را نماد بازگشت به 
 گذشته تعریف كرد:

جبهه اي كه تنظیم هاي وابسته به آن نه در گذشته و نه در هشت سال اخیر، توانسته ملي است، ۀ عبدهللا نامزد جبه • 
اند براي دولتداري برنامه وضع كنند. اعضاي این جبهه بیشتر به غوغا و سرو صدا مصروف بـــوده اند تا پیشكش 

ورت طبیعي عبدهللا هم كه را با خود دارد، به ص“ بازگشت به گذشته”برنامه. این جبــهه كه تمــام مشخصه هــاي 
 وابسته به آن است، برخوردار از همین مشخصه ها مي تواند باشد.

بن و شریك حكومت موجود به حساب مي آید و او حتي هنوز رییس  ۀ گان موافقتنام عبدهللا یكي از تایید كننده • 
بنا بر این انتقاد هاي وي  –است  زیرا خبر استعفي یا عزل وي از این مقام اعالم نشده –امن منطقوي هست  ۀ جرگ

 از حكومت دامنگیر خود او نیز مي شود.
 عبدهللا پس از بركناري از وزارت خارجه، پیوسته در وصل و فصل تعهد با حكومت بوده است. • 
 عبدهللا هیچ گاه در هشت سال اخیر در نقش فعال سیاسي صاحب برنامه ظاهر نشده است. • 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafet_zeya_abdullh_namade_bazgasht_election1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafet_zeya_abdullh_namade_bazgasht_election1993.pdf
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ع از مجاهدین را شعار اصلي مبارزات انتخاباتي خود ساخته است، در هشت سال اخیر در عبدهللا كه امروز دفا • 
هیچ تریبیون و محفل سیاسي داخلي و خارجي در مورد جهاد و مجاهدین هیچ حرفي مطرح نكرده است. تنــها در 

نشانه و سوء استفاده  هفته هاي اخیر به این شعار پرداخته اســت این حركت در نزد بعضي از حلقه هاي مجاهدین،
از احساس هاي خاص بعضي از گروه هاي اجتماعي خوانده شده است. اگر عبدهللا ارزش هاي جهاد را در وجود 
خود خالصه مي كند، پس باید به صراحت چهره هایي مانند: صبغت هللا مجددي، امیرمحمد اسماعیل، محمد كریم 

مــد قسیم فهیم، محمد محقق، حاجي دین محمد، گل آغا شیرزي خلیلي، عبدالرب رسول سیاف، احمدضیا مسعود، مح
 كه از پیشتازان جهاد و مقاومت بوده اند، و اكنون در كنار كرزي اند، را تهي از این ارزش ها معرفي كند.… و
ل هاي ژورنالیزم مترقي رسانه هاي وابسته به وي بیشتر مصروف غوغاي سیاسي است و در رعایت كمترین اص • 

ل نمي داند، این رفتار رسانه اي از بي تعهدي وي به اخالق و اصل هاي ژورنالیزم مترقي كه از ؤرا مسخود 
 عنصر هاي مهم دموکراسی مي باشد، خبر مي دهد.

 تكیه بر صاحبان اسلحه و زور به نام مجاهد، نشانه اي باج دادن به زورمندان شمرده مي شود. • 
جدي دارد. او پس از فراغت از پوهنِحي طب دیگر به این مسلك وفادار  عبدهللا از لحاظ تخصص، ضعف هاي • 

نماند و در هیچ رشته ي دیگري هم داراي تحصیل نیست. بنا بر این او را نمي توان در ردیف چهره هاي تخصصي 
 دانست كه بتواند از آن به نفع اداره ي كشور استفاده كند. سواد وي در سطح عادي مي باشد.

پیروزي، با گروه هاي در گیر خواهد شد كه در گذشته با شوراي نظار و جمعیت اسالمي كه وي به  در صورت • 
آن ها وابسته است، به شدت در تنش و جنگ به سر برده اند و هنوز این نگاه مخاصمت آمیز به قوت خود باقي 

 است.
د كه چندان شایستگي آن ها را نداشته در صورت پیروزي، پیروان عبدهللا از وي خواستار امتیاز هایي مي باشن • 

باشند و وي ناگزیر است به آن ها امتیاز بدهد و بدینگونه شایسته ساالري مقوله اي فراموش شده تر از اكنون خواهد 
 شد.
با پیروزي وي تفكر خشونت و خود محوري بار دیگر تازه خواهد شد. این بود تحلیل كلي از عبدهللا عبدهللا نامزد  • 

جمهوري و اما پرداختن به شعار ها و خط مشي وي مستلزم نقد جداگانه اي است كه در آینده به آن پرداخته  ریاست
 –خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، براي مردم افغانستان دو انتخاب در پیش است، یا تـن دادن به وضع موجود 

 بسیار فاجعه بار تر از وضع موجود است.یا تن دادن به بازگشت به گذشته كه  –با آن كه مطلوب نیست 
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