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 حشتناک؟ و کابوس ای است الیخ و خواب :زمیفدرال

 
هواخواهان فدرالیزم در افغانستان پیوسته و ناعاقبت اندیشانه شعار ایجاد نظام فدرالی را میدهند، بدون آنکه از فدرالیزم شناخت   “

 درستی داشته باشند.
ناعاقب  انتظارما خواهد بود. همین  تاریکتر در  تدبیر امروزمحاسبه نکنیم ، فردای  نتیجه فردا را در  ت نا عاقبت اندیشی اینکه اگر 

 اندیشیهای پیهم دلیل وضع نابسامانی و »روز بدتری« نیم قرن اخیر افغانستان است.
مردم ما بدون آنکه خود را تغییر بدهند، به خداوند به رسم ُدعا سفارش میدهند تا آن تغییر را برای شان ایجاد کند. غافل از این که  

نی خداوند، »حال هیچ گروهی را تغییر نمیدهد، مگر آنکه خود آنها از  خداوند چنین سفارش نمی پذیرد چون به اوشان گفته که او، یع
 (1درون خود را تغییر بدهند.«)

انجماد فکری مسلط بر جامعهٔ ما بدون انکه وضع خود را تغییر بدهند منتظرهستند تا خداوند سفارش )ُدعای( شان را اجابت کند یا 
را بر منافع خود رجحان بدهند. در پهلوی این آرزوها وقتاً فوقتاً به اندیشهٔ تغییر  معجزهٔ شود که کشورهای همسایه منافع افغانستان  

نظام در کشور رو میاورند. چنین رکود فکری احتمال هر تغییر و تحول را از میان میبرد و در هرقالب سیاسئ که آنرا تنظیم کنیم، 
 آنرا بد و »بدنام« می سازد: 

را مداوا میکرد، ولی نه در زیر سایه هولناک »همسایهٔ بزرگ شمالی« که از آن به حیث  سوسیالیزم ممکن بعضی دردهای مردم  
حربهٔ سیاسی استعمار نوین استفاده میکرد. مگر پرچم و خلق و شعله جز تحمیل هویتهای زبانی و منطقوی بر یک آیدیولوژی جهانی 

 نبود؟
اسالم حزب اسالمی، جمعیت اسالمی، حرکت اسالمی، وحدت    اسالم سیاسی ممکن بعضی مشکالت دیگر کشور را حل میکرد. مگر

اسالمی، و… اسالمی در نهایت تحمیل دیدگاهای هویتی و فرقه ای بر جهانبینئ گستردهٔ اسالم نبود؟ آن هم با رنگ آمیزئ افراط 
 گراییهای شیعی و وهابی… 

افغانستان نتیجه متفاوتی داشته باشد؟ مگر آش و کاسه همان  مگر میتوان با چنین تجربه های سیاسی توقع آن را داشت که فدرالیزم در  
 نیست که بود؟ یا اگر تجربه خود ما مطرح نباشد، آیا از تجربه های دیگران چیزی آموخته ایم؟ 

 تازمانی که مردم کشور به منظور تغییر درونی شعور سیاسی ژرفنگری را تصاحب نکرده اند، هر تغییر نظام سیاسی ما را به گودال 
 وحشتناکتر می اندازد و فدرالیزم با دالیل خاصی برای افغانستان هالکت و فالکت بیشتر را به بار می آورد.

دقیق علمی از این نوع نظام دارند، نه خردمندی فلسفی مرتبط به ساختار اجتماعی آن، و نه قوهٔ تحلیل    مبلغین فدرالیزم نه شناخت
ثراً بر فحوای وجیزهٔ »صدای دهل از دور خوش است« قضاوت میکنند و زهر را دارو می  سیاسی با عینیتی که مستلزم آن است. اک

 پنبه را بر مقیاس لیتر میفروشند.    پندارند. در چنین شرایط مدعیان نجات کشتی شکسته افغانستان از راه تبلیغ فدرالیزم به پیراوان خود
رالیزم؟« فدرالیزم اداری و فدرالیزم هویت محوری به دقت و شرح از هم  در مقاله مفصل زیر عنوان »افغانستان؛ فدرالیزم یا کانفد

اینجا لُب کالم را یاد آوری میکنیم. تجربهٔ جهانی نشان داده که نظام فدرالی در شرایطی موفق بوده که هویت های  (.  ۲تفکیک شده اند)
امع در غیاب حساسیت های هویتی فدرالیزم را به شکل قوم و نژاد و زبان و مذهب یا مطرح نیستند یا خیلی ضعیف اند. در چنین جو

،  ساختار اداری آن بنیاد نهاده اند که نتیجه آن فدرالیزم اداری است، نه فدرالیزم هویتی. مثالً ایاالت متحدهٔ امریکا، مکسیکو، کانادا
می، زبانی، نژادی، و حتی مذهبی خود را وینزویال، برازیل، آرژانتین، و آسترالیا جوامعی اند متشکل از مهاجرینی که هویتهای قو 

در کشورهای سابق خود عقب گذاشته، صرف با قبولی هویت ملی جدید به این کشورها مهاجرت کرده اند. در امریکا هویت های 
های   سابق مثل المانی و فرانسوی و ایتالوی را فراموش کرده اند و هویت های نیویارکی یا کلیفورنیایی وجود ندارد، پس ذهنیت

 (.۳سیاسی صرف بر محور هویت ملی امریکایی میچرخند)
 با تشکر از تاند 
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