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توماس بارفيلد استاد مردم شناسی در دانشگاه بوستون و نويسنده کتاب )افغانستان :تاريخ اجتماعی و فرھنگی( است.

در اواخر سال  ،٢٠٠١زمانی که نيروھای آمريکايی طالبان را از افغانستان بيرون راندند ،چنان مينمود که اين کشور
به سوی تجزيه شدن به پيش ميرود .اياالت متحده و جامعه جھانی نگران آن بودند که گروه ھای تباری رقيب در
افغانستان با استفاده از پايگاه ھای قدرت منطقه ای و ھماھنگی با ھمتباران بيرون مرزی خود ،اين کشور را به دولت
ھای کوچک و مستقل تقسيم نمايند .چون نيروھای ناتو در آن زمان ھنوز درگير پيامد ھای خشونت بار فروپاشی
يوگسالوی سابق بودند ،چنين پيش بينی باور کردني به نظر می رسيد.

اما افغانھا خود نگرانی چندانی از تجزيه کشور نداشتند .افغانستان بيشتر از  ٢۵٠سال يک کشور واحد بوده است و
اگر قرار بود اين کشور تجزيه شود ،بايد در جريان جنگھای دامنه دار داخلی دھه نود تجزيه ميشد که نشد .ھيچ يک از
رھبران سياسی و تباری افغانستان در يک قرن گذشته از داعيه ی تجزيه طلبی حمايت نکرده است .اگر چه گروه ھای
گوناگون تباری افغانستان در مورد شکل و ترکيب دولت جديد اين کشور اختالف نظر داشتند ،اما ھمه آنھا پشتيبانی خود
را از يک پارچگی افغانستان اعالم نمودند.

يک دھه گذشت ،و اکنون اضطراب واشنگتن و ھمپيمانان آن معکوس شده است .اگر در سال  ٢٠٠١غرب از آن بيم
داشت که نبود يک دولت متمرکز و قوی وحدت افغانستان را خواھد شکست؛ در سال  ٢٠١١غرب ترس از اين دارد که
يک دولت متمرکز ناکارآمد می تواند منجر به تجزيه افغانستان شود .عوامل گوناگون در اين چرخش نقش داشته اند.
شايد بيشتر از ھمه ،نارضايتی خود افغان ھا از ساختار متمرکز اداری و ناتوانی اين ساختار در جوابگويی به نياز ھای
محلی در اين چرخش نقش داشته باشد و يا ھم بلند رفتن سطح توقعات برای خود مختاری محلی در آن تاثير گذاشته
باشد .در عين حال ،انتخابات جعلی ٢٠٠٩رياست جمھوری ،نبود احزاب سياسی ،بد امنی و فساد گسترده دولت کابل
را بيشر از پيش ناتوان ساخته است.

برجسته تر شدن نقش پيوند ھای منطقه ای و تباری در امور سياسی و اجتماعی باعث شده است که ترس سال ٢٠٠١
بازگردد .شبکه ھای تباری تبديل به گذرگاه ھای نيرومند پشتيبانی و نگھبانی شده اند و اغلب با سنديکاھای جنايت کار،
که از پيوند ھای مشابه بھره برداری ميکنند ،ادغام شده اند .پس از سال  ٢٠٠۵که پيکار جويی طالبان در مناطق عمدتا
پشتون نشين جنوب و شرق افغانستان جان تازه يافت ،بخشی از جذابيت آنھا ريشه در ھمين مخالفت ھای محلی در برابر
دولت از پا مانده به رھبری حامد کرزی ،رئيس جمھور افغانستان داشت.

اما به رغم اين واقعيت ،به نظر نمی رسد که اياالت متحده و ھم پيمانان آن روی اين مسئله غور نموده باشند که آيا يک
پيکر بندی متفاوت برای دولت و رھبری افغانستان – که توسط خود افغانھا شکل گرفته باشد – خواھد توانست با ثبات
تر و فراگير تر از حالت موجود باشد يا خير .واگذاری قدرت سياسی برای جبران عدم تعادل بين حکومت ھای ملی و
محلی ،اولين گام به سوی فروپاشی وحدت افغانستان نبوده بلکه راھی برای جلوگيری از آن می باشد .اعمال چنين
اصالحات ميتواند برای معضل آشتی در افغانستان نيز مفيد باشد :فراھم نمودن فضای مناسب برای برخورد با
شورشيانی که نگرانی ھای آنھا محلی استند تا جھانی .در سال  ،٢٠٠١تمامی گروه ھای منطقه ای و تباری بنابر
عالقمندی که به آشتی داشتند ،بازسازی يک دولت مرکزی ناقص را پذيرفتند .اکنون وضعيت تغيير يافته است .اگر
اياالت متحده و ھمپيمانان آن پيش از ترک افغانستان به مشکل مشروعيت سياسی نپردازند – و با آن مقابله ننمايند --
تالش ھای غرب برای ايجاد ثبات در افغانستان با شکست مواجه خواھد شد.

محل ،محل ،محل

افغانستان سی ميليون نفر جمعيت دارد که به ھفت گروه عمده  --پشتون ،تاجيک ،ھزاره ،ازبک ، ،ترکمن ،بلوچ و
ايماق – و چندين گروه کوچکتر ديگر تقسيم شده اند .ھر چند پشتون ھا ادعا می کنند که گروه اکثريت استند ،به باور
بيشتر تحليلگران آنھا بين  ۴٠تا  ۴۵درصد جمعيت افغانستان را تشکيل ميدھند .با اين حال ،ھر کدام از اين گروه ھا
در يکی يا بيشتر از مناطق افغانستان اکثريت جمعيت را تشکيل ميدھند :پشتون ھا در جنوب و شرق ،تاجيک ھا در
شمال شرق و غرب ،ھزاره ھا در مرکز و ازبک ھا در شمال غرب.

در تراز سياسی ،تبار در افغانستان بيشتر توصيفی است تا اجرايی ،چون وفاداری بيشتر افراد به خويشاوند ،روستا،
دره يا منطقه بنيادی تر از تبار است .انسجام سياسی چندانی در درون گروه ھای بزرگ تباری ،تا زمانی که با يک
گروه دشمن مواجه نگردند ،وجود ندارد .در ھمين حال ،افغانھا در امر ازدواج ،دوزبانه بودن و اتحاد سياسی به طور
منظم فراتر از تبار عمل ميکنند .در ميان غير پشتون ھا ،محل مشترک از اھميت بيشتری برخوردار است :گروه ھای
گوناگون در شھرھا و روستاھا اغلب با يکديگر ھمبستگی بيشتر دارند تا با ھمتباران خود در ديگر بخش ھای کشور.
در نتيجه ،گروه ھای تباری افغانستان خود را وابسته به مليت ھای ثابت با ھمانندی و مشترکات تاريخی برجسته که به

وحدت سياسی و يا يک دولت ملی نياز داشته باشند ،نميدانند .در عوض ،تبار گرايی در افغانستان اساسا در مرحله ی
پيشا ناسيوناليستی قرار دارد .گروه ھای تباری منافع اقتصادی و سياسی مشابه دارند ،اما ھيچ ايدئولوژی و يا آرمان
ھای جدايی طلبی مشترک ندارند .عالوه بر اين ،مدت ھای طوالنی است که دولت چند تباری در افغانستان تبديل به
يک واقعيت شده است؛ اين يک ناھنجاری نبوده است که نياز به اصالح داشته باشد .از ديد تاريخی درگيری ھای قومی
در افغانستان بيشتر بر سر چيره شدن بر دولت و تابع ساختن ديگران به وقوع پيوسته اند ،نه به منظور تسلط انحصاری
باالی تمام قلمرو.

افغانستان از سده ششم پيش از ميالد ،زمانی که امپراطوری فارس بنا نھاده شد ،تا ميانه ی سده ھژدھم ،در ميان
امپراتوری ھای مستقر در آسيای ميانه ،ھند و ايران تقسيم شده بود .سلسله ھای حاکم ترکی و فارسی اداره شھر ھا را
در ھر منطقه بدست داشتند و باالی راه ھای بازرگانی و بسياری از مناطق پربار کشاورزی ماليات وضع ميکردند .با
استخدام نخبگان محلی به عنوان شريکان کھتر در دستگاه دولت ،پشتيبانی سياسی آنھا را به دست ميآوردند .اين رژيم
ھا مناطق کوھستانی فقير نشين و کويری را به دليل پر ھزينه بودن اداره آن ،تا زمانی که درد سری ايجاد نکرده بودند،
ناديده ميگرفتند) .به رخ کشيدن اين گزاف گويی که گويا افغانستان ھرگز اشغال نشده است تنھا در باره ی ھمين
مناطق دور افتاده مصداق مييابد ،نه شھرھا و زمين ھای پربار آن (.در سال  ،١٩۴٧احمد شاه درانی برای اولين بار
اداره افغانستان را به دست گرفت و سلسله پشتون درانی را بنيان نھاد .اما احمد شاه ھمان راھی را در پيش گرفت که
پيشينيان ترکی و فارسی او پيموده بودند .حکمرانان کابل استانداران شھرھا را در ھر منطقه انتساب ميکردند ،اما به
آنھا اجازه ميدادند که تا حد زياد خودگردان باقی می بمانند.

اين انگاره در سال  ،١٨٨٠زمانی که عبدالرحمن خان به تاج و تخت رسيد ،تغيير يافت .عبدالرحمن ،که پسان ھا بنام
امير آھنين شھرت يافت ،ميخواست که اداره ی افغانستان را به طور مستقيم و بدون ميانجی ھا در اختيار داشته باشد.
امير پيش از آنکه تمام کشور را در سال  ١٨٩۵مطيع خود سازد ،بيش از ۴٠خيزش را سرکوب نموده و بيش از يکصد
ھزار انسان را کشت .او به خودگردانی سياسی منطقه ای ،که پيش از اين مشخصه افغانستان شده بود ،پايان داد و تمام
قدرت سياسی را در کابل متمرکز نمود .ھر چند تاجيک ھا مديريت دولت را به دست داشتند ،پشتون ھا به گروه برتر
سياسی افغانستان تبديل شدند .رھبران ازبک ،ترکمن و ايماق حتا در مناطق خود شان ،از صحنه سياسی ناپديد شدند؛ و
ھزاره ھا با تبعيض آشکار روبرو گرديدند .اگر چه تمام حکومت ھايی که پس از امير بر سر کار آمدند شيوه ی
حکومت داری او را تقليد کردند ،اما کمتر موفق بودند .امير در سال  ١٩٠١وفات يافت و در جريان سده پس از مرگ
او ،تمامی زمام داران افغانستان يا با خشونت کشته شدند و يا قھرا از کشور رانده شدند.

جنگھای فرھنگی

اگر چه درگيری ھای قومی در جريان قرن بيست بخشی از سياست افغانستان بوده است ،اما اين درگيری ھا دليلی برای
سقوط دولت نبوده اند .در عوض ،اين ايدئولوژی بوده است که موجب سقوط حکومت ھا شده است .افغانستان ،در
جريان سده بيستم گرفتار کشمکش عالج ناپذير ميان نخبگان نوگرا در کابل و روستاييان محافظه کاران در اطراف بوده
است .نوگرايان چنان ميپنداشتند که با صدور چند فرمان می توانند افغانستان را تغيير دھند ،اما آنھا نيروی نظامی و
ظرفيت ھای اداری الزم برای انجام چنين کاری را در اختيار نداشتند .نخستين قربانی اين کشمکش ،دولت اصالح
طلب امان ﷲ خان در  ١٩٢٩بود .چند ماه پس از آنکه امان ﷲ خواستار تغييرات فراگير اجتماعی و قانونی شد ،دولت
او در اثر يک شورش روستايی سرنگون گرديد .دو نسل بعد ،در سال  ،١٩٧٨اعالم سياست ھای راديکال اجتماعی و
اقتصادی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،روستاييان اين کشور را بر انگيخت .تھاجم شوروی و اشغال ده ساله باعث
شد که ح د خ ا در قدرت باقی بماند.

در اين درگيری ھا گروه ھای مختلف قومی در برابر يکديگر قرار نگرفته بودند :شاھان پشتون و زمام داران کمونيست
در مخالفت با مال ھای روستايی و خان ھای قبيله ی پشتون قرار گرفته بودند؛ به ھمين منوال روشنفکران پيشرو فارسی
زبان کابل در مخالفت با روستاييان محافظه کار فارسی زبان قرار داشتند .در جريان ھر دو تحول  ١٩٢٩و ١٩٧٨
شورشيان در برابر دشمن مشترک ،که شيوه ھای سنتی زندگی و برداشت آنھا را از اسالم تھديد ميکرد ،ائتالف ھای
فرا قومی تشکيل داده بودند) .اگر چه شورش ھای جاری در افغانستان نيز ماھيت ايدئولوژيک و فرھنگی مشابه با
شورش ھای پيشين دارند ،اما طالبان نتوانسته اند فراتر از مرزھای روستاھای پشتون نشين نفوذ داشته باشند (.در
افغانستان ،اين گونه درگيری ھای ايدئولوژيک در مخالفت به تاسيس حکومت شکل ميگيرند ،و درگيری ھای قومی و
منطقه ای در خالء بوجود آمده پس از فروپاشی دولت ظھور مييابند .با وجود اينکه يک دھه از سقوط دولت طالبان
ميگذرد ،افغانستان ھنوز ھم در ھمين مرحله سردرگمی دوران پس از فروپاشی به سر ميبرد .بنابراين ،بھترين راه
مبارزه با شورش طالبان پيش از آنکه مقابله با ايدئولوژی طالبی باشد – که ھرگز در افغانستان محبوبيت نداشته است --
ايجاد يک دولت با ثبات و مشروع در افغانستان ميباشد.

اگر شورش منجر به سرنگونی دولت افغانستان شود ،جايگزين پايدار آن از کوره ی جنگ ھای داخلی سر بر مياورد.
شورشيان روستايی ممکن است تا زمان سرنگونی دولت کابل متحد باقی بمانند ،اما آنھا از انسجام درونی برای ايجاد
دولت پايدار برخوردار نيستند .اين گروه ھا ھنگامی که به يک تھديد مشترک روبرو ميشوند و يا يک ھدف مشترک را
دنبال ميکنند ،اختالفات معمولی خود را کنار ميگذارند .ھمينکه که تھديد رفع شود ،آنھا دوباره به جان ھم می افتند.
اتحاد تاجيک ھای محافظه کار )از شمال کابل( و قبايل پشتون )از شرق افغانستان( در سال  ١٩٢٩که سبب سرنگونی
حکومت امان ﷲ گرديد ،نمونه خوب اين گونه شورش ھا است .زمانی که حبيب ﷲ کلکانی رھبر جناح تاجيک ،به
طور يکجانبه خود را امير افغانستان خواند ،ھمپيمانان پيشين او در برابرش قرار گرفتند .ھمان قبايلی که امان ﷲ را
مجبور به فرار کرده بودند ،به خاطر حفظ ھمبستگی پشتون ھا ،دو باره در پھلوی او قرار گرفتند .پس از نه ماه،
پشتون ھا حبيب ﷲ کلکانی را شکست داده و فرمانده نظامی خود ،نادر خان ،را بر تخت شاھی نشاندند .نادر خان و

بازماندگانش با احيای پشتون ساالری و ترک برنامه ھای اصالحات امان ﷲ ،پنجاه سال ديگر با آرامش خاطر بر
افغانستان سلطه راندند.

در يک مقياس بزرگتر و زمان بلندتر ،شورش ھای مجاھدين در برابر ح .د .خ .ا .که در سال  ١٩٧٩آغاز شد و جنگ
داخلی که پس از فروپاشی اين رژيم در سال  ١٩٩٢به وقوع پيوست را نيز ميتوان در ھمين رديف قرار داد .مجاھدين،
مخالفان را در سراسر کشور در برابر تھاجم ده ساله ی شوروی به افغانستان بسيج کردند .ھنگامی که روس ھا در
سال  ١٩٨٩افغانستان را ترک گفتند ،ھمبستگی مجاھدين رو به زوال نھاد .آن دسته از گروه ھايی که خواھان بيرون
راندن شوروی بودند ،ديگر انگيزه ی برای ادامه مبارزه با نجيب ﷲ ،رھبر ح د خ ا نداشتند .نجيب ﷲ که در آن ھنگام
برنامه ھای راديکال حزب و ايدئولوژی کمونيستی را ترک گفته بود ،با ارائه اسلحه ،پول و خودگردانی محلی ،اين
گروه ھا را به ترک شورش ترغيب ميکرد .اين تاکتيک او تا زمان فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و قطع کمک ھای
خارجی به دولت ح .د .خ .ا .در اواخر سال  ،١٩٩١دست آورد ھايی داشت .رژيم در اپريل سال  ١٩٩٢از ھم پاشيد و
بسياری از اعضای پيشين ح .د .خ .ا .بر مبنای روابط تباری به احزاب مجاھدين پيوستند.

جنگ داخلی دھه نود در افغانستان که ھيچ پايه و بنياد ايدئولوژيک نداشت ،گروه ھای ھای قومی و منطقه ای را در
برابر يکديگر قرار داد .به استثنای عبدالرشيد دوستم ،رھبر سکوالر شبه نظاميان ازبک ،تمام رھبران گروه ھای عمده
)پشتون ،تاجيک ،ھزاره( اسالم گرا بودند .اگر چه رھبران شبه نظامی افراد گروه قومی خود را برای مبارزه بسيج
ميکردند ،اما ھدف آنھا از جنگيدن حفظ منافع شخصی بود تا قومی .درگيری ھايی که در ظاھر قومی مينمودند ،در
واقع ،پيکاری بود برای به دست آوردن امتياز ھای سياسی ،اقتصادی ،و نظامی .تغيير مداوم در ترکيب ائتالف ھا و
نبود ھمبستگی قابل توجه در ميان خود افراد گروه ھای قومی در جريان جنگ داخلی ،اين واقعيت را به سادگی بر مال
ميسازد.

يگانه عاملی که در جريان جنگھای دھه نود رنگ قومی داشت ،ھمانا تالش ھای غير پشتون ھا برای شکستن انحصار
صد ساله قومی و تبعيض ھای ناشی از آن بود .آنھا خواستار بازگشت به الگوی پيشين خود گردانی منطقه ای بودند،
که در آن نخبگان محلی نقش مھمی را در اداره امور مردم خود بازی ميکردند و خواست ھای آنھا در سياست ملی نيز
بازتاب می يافت .پشتون ھا با اين شيوه حکومت داری مخالفت ميورزيدند ،اما توان مقابله با آن را نداشتند .آنھا بسيار
پراگنده بودند و نمی توانستند در رکاب يک رھبر پشتون متحد شوند .در گذشته ،آنھا ھميشه در اطراف يک عضو
خانواده درانی جمع ميشدند .اين نيرنگ ھميشه کارگر می افتاد ،چون ھم پشتون ھای روستايی و ھم غير پشتون ھا
مشروعيت چنين حاکمی را ميپذيرفتند .اما در دھه نود ،رھبران پشتون مجاھدين ،مانند گلبدين حکمتيار اين گزينه را
رد کردند؛ چون ھر کدام آنھا قدرت مطلقه را برای خود می خواستند .در سال  ،١٩٩۴جنگ داخلی ،در نبود وحدت
پشتون ھا ،به بن بست رسيد :ھر گروه می توانست قلمرو خود را نگاه دارد ،اما توان پيشروی به قلمرو ديگران را
نداشت.

جنبش طالبان ،به رھبری مال عمر و ديگر مال ھای تراز پايين پشتون قندھار ،اين بن بست را شکست .ھمانطوری که
ابن خلدون ،تاريخ نگار اجتماعی عرب ،ھفت سده پيش متوجه شده بود؛ رھبران مذھبی ،در متحد کردن کتله ھای
بزرگ مردم در جوامع اسالمی اغلب موفق تر از سران قبيله ای عمل ميکنند .طالبان با استفاده از نام خدا ،رقابت ھای
طايفه ای را با زيرکی مھار نموده و مردم را در زير پرچم دين گرد آوردند .اين روش ،در ظاھر بايد به طالبان چھره
ی فرا تباری ميبخشيد ،اما رھبری و اعضای اين جنبش را پشتون ھا تشکيل ميدادند .اگر چه طالبان بين سال ھای
 ١٩٩۵و  ١٩٩٨توانستند کنترول بيشتر قسمت ھای افغانستان را در اختيار بگيرند ،اما غير پشتون ھا از تند روی ھای
تنگ نظرانه و شوونيسم قومی آنھا نفرت داشتند .آنھا انتظار روزی را ميکشيدند که در برابر آنھا به پا خيزند .حمله
يازده سپتمبر و آغاز جنگ امريکا بر ضد طالبان ،اين زمينه را فراھم نمود .ده ھفته پس از آغاز عمليات نظامی اياالت
متحده ،طالبان از افغانستان بيرون رانده شدند .در پايان حتا پشتون ھای قندھار ،پايگاه اصلی طالبان ،مايل به ادامه
جنگ به طرفداری از آنھا نبودند.

ازدواج مصلحتی در کابل

سقوط طالبان ،يک خالء قدرت را در سطح ملی به جا گذاشت و رھبران منطقه ای دو باره مطرح شدند .اما ھيچکدام
از آنھا با ايجاد يک دولت متحد مرکزی مخالفت نکرد و يا اينکه پس از تشکيل اين دولت نخواست از آن جدا شود .در
ماه ھا و سال ھای پس از حمله اياالت متحده ،بحث ھا در مورد آينده افغانستان و ساختار سياسی آن – نشست بن سال
 ،٢٠٠١جرگه عنعنوی )شورای بزرگان( سال  ،٢٠٠٢و ھمايش قانون اساسی  -- ٢٠٠٣بيشتر نشانی از ھمکاری
داشت تا کشمکش و ستيز .آنچه که در آن ماه ھا و سال ھا اتفاق نيفتاد به ھمان اندازه چشمگير بود :رھبران غير
پشتون ائتالف شمال ،که طالبان را شکست داده بودند ،نخواستند يک جانبه دولت خود را تشکيل بدھند؛ گذشته از حل و
فصل برخی از معضله ھای محلی ،آنھا پشتون ھا را به جرم ھمکاری با طالبان تنبيه نکردند؛ و ھيچ گروھی نقش
خرابکار را بازی نکرد .پذيرفتن حامد کرزی به عنوان رييس دولت در واقع به ادعای سنتی پشتون ھا ،که قدرت
اجرايی را حق خود ميدانند ،مھر تاييد زد؛ اما وزارتخانه ھا در ميان گروه ھای گوناگون قومی تقسيم شدند .اگر چه در
آغاز بسياری از غير پشتون ھا پيش نويس قانون اساسی را نپذيرفتند ،زيرا آنھا خواستار تشکيل دولت نيمه متمرکز
بودند؛ اما چون ھيچ گروھی در پی کشمکش و ستيز نبود ،در نھايت اين قانون به اتفاق آرا تصويب شد .سنت قديمی
سياست گذاری عملی افغانستان ،رسيدن به اين توافق نامه ھا را ممکن ساخت .دولت جديد پيامد يک ازدواج مصلحتی
بود ،نه يک رابطه عاشقانه .مشروعيت اين دولت وابسته به تاثير گذاری آن بود .جالب اين است که دليل اصلی
انتصاب کرزی ،يک پشتون قندھاری ،به عنوان رييس جمھور – بدست آوردن پشتيبانی پشتون ھای جنوب  --ھرگز
جامه عمل نپوشيد .سياست در ميان قبيله ھای رقيب در جنوب به دو بخش تقسيم شد :پيروی از کرزی و دشمنی با
کرزی .در نھايت ،اين طالبان بودند که از کشمکش بوجود آمده ،سود بردند.

دولت جديد دارای تشکيالت بزرگ و استثنايی بود که بر بنياد قانون اساسی  ١٩۶۴رژيم محمد ظاھر شاه شکل يافته
بود .افغان ھا در کابل )که بسياری از آنھا به تازگی از خارج بازگشته بودند( استدالل ميکردند که وجود يک دولت
قوی مرکزی برای جلوگيری از تقسيم بندی ھای قومی و منطقه الزمی است .آنھا برنامه ھای پيشنھادی ديگر را رد
ميکردند و به کسانی که طرفدار خودگردانی منطقه ای و محدود ساختن اختيارات رياست جمھوری بودند ،برچسب
"جنگ ساالر" و تبار گرا ميزدند .جامعه جھانی ،از افغان ھای تمرکز گرا پشتيبانی نمود  --ھر چند ترس غرب در
مورد بی ثباتی قومی بيشتر از تجربه ھای اخير آن در بالکان تاثير پذيرفته بود ،تا واقعيت ھای افغانستان) .عالوه بر
اين ،مشاوران بين المللی ترجيح ميدادند با يک دولت مرکزی طرف باشند تا با چندين گروه تصميم گيرنده ی محلی ،به
اين ترتيب پشتيبانی از قوه بزرگ اجرايی مرکزی بيشتر گرديد(.

قانون اساسی جديد افغانستان ،مانند قانون اساسی اياالت متحده ،ھيچ اشاره ای به احزاب رسمی سياسی ننموده بود ،و
حامد کرزی به نامزدھا اجازه نميداد که بر مبنای وابستگی حزبی مبارزه انتخاباتی خود را به پيش ببرند و يا مجلس بر
اساس وابستگی ھای سياسی سامان يابد .کرزی مخالفت خود را با تشکيل احزاب سياسی با شعارھای دھه شصت ظاھر
شاھی ،ابراز مينمود :وجود احزاب سياسی منجر به اختالفات ملی ميشوند .اين تصميم او روابط غير سياسی را بر بنياد
وابستگی ھای خانوادگی ،منطقه ای و قومی تقويت نمود .پارلمان افغانستان ،در نبود صف بندی ھای جايگزين ديگر،
به دو گروه پشتون و غير پشتون تقسيم گرديد .وزارتخانه ھای دولت ،غنايمی که کرزی آنھا را در ازای حمايت سياسی
به رھبران قومی بخشيده بود ،به پايگاه ھای قومی مبدل گرديدند .در عين حال ،چون مقامات دولتی حتا کارمندان تراز
ميانه واليت ھا ،توسط کرزی انتصاب ميشدند ،حمايت کاخ رياست جمھوری نقش بزرگتری را در تعيين مقامات محلی
بازی می کرد تا سياست گذاری مردم ساالر .برای مناطقی که طی سالھا به خودگردانی محلی عادت کرده بودند ،ورود
افراد انتصابی آقای کرزی ،که از موقف خود سو استفاده ميکردند و يا يک جناح را بر جناح ديگر ترجيح ميدادند،
باعث ايجاد خصومت در برابر دولت مرکزی ميشد .در سال ١٩٩۵ھنگامی که اين خصومت ھا در جنوب افغانستان
دو باره ظاھر گرديدند ،طالبان از آن استفاده بھينه نمودند .به باور طالبان ،دولت کرزی ملی نبود ،بلکه اين دولت مانند
يک شبکه خانوادگی بود که دشمنان سياسی را پاداش ميداد و رقيبان سياسی را مجازات مينمود.

شکستن تابوھا

چالش ھای گوناگون داخلی افغانستان اکنون به چالش ھای اياالت متحده و ھمپيمانان آن مبدل شده اند .بويژه اينکه آنھا
تصميم دارند طی دو سه سال ديگر مسئوليت امنيت را به دولت افغانستان بسپارند و تا سال  ٢٠١۴نيروھای خود را از
افغانستان خارج نمايند .يک افغانستان با ثبات سياسی می تواند گروه طالبان را در دولت جا دھد ،در حالی که افغانستان
بدون ثبات سياسی نميتواند چنين کند .درک حساسيت ھای قومی ميتواند نقش تعيين کننده ی را در شکل دھی آينده
افغانستان ،پس از آغاز خروج نيروھای آمريکايی و ناتو ،بازی کند .در حال حاضر ،غير پشتون ھا ترس از آن دارند،
که کرزی آنھا را به طالبان پشتون بفروشد .آنھا ھمچنين بر اين باورند که چنين معامله ی تقسيم واقعی قدرت نبوده بلکه

راھگشای بازگرداندن طالبان خواھد بود .اين ممکن است که غير پشتون ھا به جای رفتن به سوی يک جنگ خونين
داخلی ديگر ،دولت واحد را ترک گفته از آن جدا شوند و طالبان و ديگر گروھای پشتون جنوب و شرق را بگذارند که
بر سر غصب قدرت با ھم بجنگنند .چنين سناريويی ناگزير مناطق پشتون نشين پاکستان را بی ثبات خواھد ساخت و
ھرج و مرج ناشی از آن بيشتر از پيش زمينه ی رشد گروھای دھشت افگن را فراھم خواھد ساخت.

اما ھنوز برای واشنگتن دير نشده است که جلو اين سناريو را بگيرد .نخست ،اياالت متحده بايد کرزی را متقاعد بسازد
که وی احزاب سياسی را قانونی بسازد .در حال حاضر ،در نبود جايگزين مناسب سياسی ،شبکه ھای قومی و منطقه
ای نيرومند تر شده اند .اگر اعضای پارلمان افغانستان به جای صف بندی ھای جغرافيايی و قومی ،بر مبنای برنامه
ھای سياسی با ھم رقابت کنند ،پارلمان به مراتب موثر تر خواھد بود .چنين اصالحات ،نواقص فرآيند انتخابات را نيز
جبران خواھد کرد .در حال حاظر نامزدھا به عنوان افراد مستقل در انتخابات سھم ميگيرند و نامزدی که بيشترين آرا
را بدست بياورد برنده ميشود .بيشتر نمايندگان مجلس کمتر از بيست درصد آرای حوزه مربوطه خود را بدست
ميآورند .نبود احزاب سياسی ،به عالوه اينکه ھيچ سودی ندارد ،حکومت داری را در افغانستان سخت تر ساخته و از
مشروعيت آن ميکاھد .فراھم نمودن زمينه ھای مشروع و مسالمت آميز مبارزه سياسی به گروه ھای ايدئولوژيک ،به
شمول طالبان ،بيشتر به ثبات دولت افغانستان ميانجامد؛ تا معامله ی پشت پرده کرزی با طالبان.

دوم ،اياالت متحده بايد دولت افغانستان را تشويق به وا گذاردن قدرت به واليت ھا و شھرستانھا نمايد ،طوری که
شھروندان بتوانند واليان خود را انتخاب کنند .ھم اکنون کرزی تمام واليان را انتصاب ميکند ،اما اين صالحيت او در
قانون اساسی سال  ٢٠٠۴تصريح نشده است و می تواند از طريق قانون گذاری تغيير بيابد .واليان پس انتخاب شدن،
بايد اختيارات الزم را برای جمع آوری ماليات محلی برای تامين بودجه خدمات محلی داشته باشند .ھم اکنون ،اين
اختيار نيز در دست دولت کرزی در کابل است .اين درست است که دولت ھای افغانستان از اواخر قرن نوزدھم
بدينسو ،واگذاری قدرت به واليت ھا را خطرناک دانسته در برابر آن مقاومت کرده اند ،اما اين رژيم ھا ھمه توسط
شاھان و ديکتاتوران اداره ميشدند .افغانستان امروز يک دموکراسی به نام است ،به اين معنی که مردم در واليت ھا
کمتر نگران آن استند که کابل تصميم ميگيرد و آنھا مخالفت ميکنند .اياالت متحده به عنوان يکی از قديمی ترين
کشورھای دموکراتيک فدرال در جھان ،از يک موقعيت منحصر به فرد برخوردار است تابه کابل بفھماند که در کشور
ھای چند تباری مانند افغانستان ،چنين ساختاری پديد آورنده ثبات است ،نه عکس آن.

به رقابت گذاشتن کرسی ھای والی ھا در واليات و شھرستان ھا ،امن ترين شيوه ی تقسيم قدرت با طالبان است .در
حالی که غير پشتون ھا مخالف حظور طالبان در دولت مرکزی ھستند ،آنھا ھيچ ايرادی به اين ندارند که مقامات پيشين
) حتا کنونی( طالبان والی ھای انتخابی شھرستان ھا و يا واليت ھا باشند .اگر به طالبان اجازه داده شود که در يک
دولت دموکراتيک خدمت نمايند ،اين وضعيت احتماال منجر به ايجاد شکاف در صفوف طالبان خواھد شد .آنانی که در
حکومت ھای محلی صاحب مقام ميشوند ،دليل کافی به وفادار ماندن به رھبری طالبان مستقر در پاکستان نخواھند

داشت .شرکت در يک دولت ائتالفی اعضای طالبان را با فشار بسيار متفاوتی روبرو خواھد کرد ،چون آنھا در دھه نود
اساسا به عنوان ديکتاتورھا عمل ميکردند .ھدف اساسی فرماندھی مرکزی طالبان – فرمانروايی بر سراسر کشور –
در تقابل با منافع فرماندھان محلی پيشين ) سياستمداران کنونی( قرار خواھد گرفت .به ھمين شکل ،نياز به ارائه
خدمات بھتر ،اين واليان را به فراھم کنندگان اصلی اين خدمات )دولت کابل و ھمکاران بين المللی آن( نزديکتر خواھد
نمود و انگيزه ھمکاری را در آنھا رشد خواھد داد) .نمونه ای از چنين فرآيندی ھم اکنون وجود دارد :برخی از مقامات
دولت آقای کرزی ،اعضای حزب اسالمی ھستند ،در حالی که رھبر اين حزب حکمتيار ،آشکارا با نيروھای افغان و
غربی ميجنگد(.

برای رسيدن به چنين اھداف ،اياالت متحده و ھمپيمانان آن بايد به اين مسئله که در افغانستان به گونه خطرناکی تابو شده
است بپردازند :سال  ،٢٠١۴تاريخ انتقال در سياست افغانستان .با توجه به قانون اساسی افغانستان ،يک رييس جمھور
می تواند تنھا دو دوره پی ھم خدمت کند ،به اين معنا که کرزی بايد در سال  ٢٠١۴از قدرت کنار برود .ھيچ زمام
داری تا کنون در افغانستان داوطلبانه از قدرت کنار نرفته است ،با اين حال ،سر و صدا ھايی در کابل به گوش ميرسند
که کرزی ميخواھد بدون در نظر داشت قانون اساسی ،در قدرت باقی بماند .اياالت متحده و جامعه جھانی بايد علنا
مخالفت خود را با تمديد دوره خدمت رياست جمھوری اعالم نمايند؛ تا سياستمداران کابل آماده پذيرش يک آينده بدون
کرزی شوند و خود کرزی اين را بپذيرد که در واقع چنين آينده ی وجود دارد .در اينجا ،نفوذ خارجی از اھميت ويژه
ای برخوردار است ،زيرا بيشتر افغان ھا بر اين باورند که تا زمانی که کرزی زير فشار حاميان غربی خود قرار
نگيرد ،قدرت را ترک نخواھد گفت .چنين تحرکات چه از جانب واشنگتن باشد و يا از جانب ديگران ،نبايد به عنوان
حمله بر کرزی تلقی شوند .اين مسئله به قانون اساسی ربط ميگيرد و کرزی خود بارھا گفته است که قانون اساسی بايد
احترام شود .حتی خلق نمودن اين ذھنيت که افغانستان ممکن است در سال  ٢٠١۴رھبری جديد ی داشته باشد ،درھای
سياست افغانستان را بروی ايده ھا و شخصيت ھای تازه باز خواھد نمود ،به ويژه نسل جوان که تا کنون از روند سياسی
کنار گذاشته شده اند .اما اين کشور مجبور نيست تا سال  ٢٠١۴منتظر آغاز اين تغيير باشد :ھمينکه کرزی به اين پی
ببرد که فرد ديگری به زودی در راس اين دولت بزرگ و متمرکز ،که تا اکنون در اختيار او بوده است ،قرار خواھد
گرفت ،مخالفت او در برابر حضور فعال احزاب سياسی و تقسيم قدرت با حکومت ھای محلی نرم خواھد شد.

در پھلوی آوردن تغييرات ساختاری مانند تقسيم اختيارات سياسی با حکومت ھای محلی و حظور فعال احزاب ،باز
کردن ميدان سياسی پيش از سال  ،٢٠١۴بھترين امکان را برای ايجاد يک دولت پايدار و مشروع فراھم خواھد کرد.
اگر واشنگتن مسئله قوه اجرايه را تا سال  ٢٠١۴بی پاسخ بگذارد ،دولت افغانستان در ھنگام تسليم گيری مسئوليت با
بحران مشروعيت روبرو خواھد شد .با آنکه گروه ھای تباری و منطقه ای در افغانستان در طول تاريخ در برابر ھر
خطر ی که منافع آنھا را تھديد نموده است به پا خاسته اند ،چنين واکنشھا فراورده پراگماتيسم بوده اند تا نفرت کھن و يا
ايدئولوژی ناسيوناليستی .بھترين راه برای جلوگيری از چنين درگيری ھا  --و بنابراين ،ايجاد يک افغانستان پايدار تر
– رسيدگی به اين منافع پيش از آغاز درگيری است نه پس از آن.
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