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 های ملی و محاسبات جناحی  پروژه
 

 
های  دیروز ارگ شاهد داستان تکراری جنگ و گریز

غنی و عبدهللا بود. در مجلس یادبود از سال روز 
 اجرائی رئیسجمهور و  رئیسخروج قشون سرخ، 

دیگر گفتند. عبدهللا به  های آشکاری به هم  کنایه
حکمتیار، متحد سیاسی ارگ نیز کنایه زد و گفت 

  می« های منفور  انتحاری»نیروهای امنیتی در برابر 
های   اخیرش حمله جنگند. حکمتیار در مصاحبهٔ 

 رئیسانتحاری را به لحاظ مذهبی مشروع خوانده بود. 
های الکترونیک تذکره خواستار تعلیق توزیع  اجرائی

خواهند   جمهور غنی و متحدانش می رئیساست. اما 
 .که این روند را به صورت محدود شروع کنند

 های الکترونیک یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی است.   تذکرهطنز قضیه در این است که توزیع 
که بر اساس آن باید حکومت وحدت ملی  کردند ءآقایان غنی و عبدهللا پیش از احراز قدرت سیاسی سندی را امضا

های الکترونیک را توزیع کند. اما سران حکومت وحدت ملی به دالیل سیاسی نخواستند به این وعده عمل   تذکره
 .کنند

اند. ارگ   مهم ملی را قربانی محاسبات سیاسی کوچک شان کرده  ٔبسیار آشکار است که هر دو رهبر یک پروژه
های الکترونیک به لحاظ سیاسی برای آقای غنی سودآور است. ارگ احساس   تذکرهزیع محدود کند که تو تصور می

اش  والی جدید بلخ، به مشروعیت قومی وظیفهٔ  های تند عطامحمد نور و تعلیق ناخواستهٔ  گیری کند که با موضع می
های الکترونیک،   وزیع محدود تذکرهخواهد با ت  جمهور می رئیسها این است که  صدمه وارد شده است. باور برخی

  جمهور سه سال پیش به امضای خودش احترام نگذاشت و زیر فشار چهره رئیساین صدمه را جبران کند. همین 
های شد که نام افغانستان و افغان را اساس یک   جمهور تسلیم فشار شوونیست رئیسهای شوونیست قومی رفت. 

 .اند روایت فاشیستی قرارداده
 اجرائی رئیسهای الکترونیکی در حال حاضر به سود او نیست.   تذکرهکند که توزیع  هم فکر می رائیاج رئیس

کنند.  او را متهم به جبن می اجرائی رئیسقومی   نفوذش منزوی شده است. رقیبان درون  ٔکند که در حوزه  تصور می
کنند عبدهللا عبدهللا نتوانست مطالبات قومی آنان را با ریاست جمهوری در میان بگذارد و از آن دفاع  آنان فکر می
کنند.  گیری می نور و اسماعیل خان حاال بسیار علنی علیه داکتر عبدهللا موضع محمد مدارانی مثل عطا کند. سیاست

 .های الکترونیک معلول این وضعیت است تذکرهبرابر توزیع  گیری عبدهللا در موضع
ها را دور  کنند. هر دو رهبر حکومت نهاد هر دو رهبر حکومت بر مبنای محاسبات سیاسی و جناحی عمل می

درج نام اقوام در  داعیهٔ  اجرائی رئیسزدند و کفایت الزم سیاسی از خودشان نشان نداند. در آغاز متحدان سیاسی 
های با نام و   که بیشترشان آدم اجرائی رئیسهای الکترونیک را مطرح کردند. متحدان سیاسی  تذکرههای   رتکا

بوکی هم هستند، از طرح غیر منطقی درج نام اقوام در  خوان ولشکریان فیس نشان و دارای مشاوران کتاب
مبتنی بر حدسیات و  اجرائی رئیسن متحد مدارا سیاست  ٔهای الکترونیک مطرح کردند. این داعیه  تذکرههای  کارت

منطق این داعیه   ٔخوان شان در باره مداران از همکاران کتاب اطالعات تحقیق نشده بود. هیچ یک از این سیاست
ها در رواندا فاجعه آفرید. آقای سمیر بدرود، دیپلومات افغان در  تذکرههای  نپرسیده بودند. درج نام اقوام در کارت

رواندا را معرفی کرده است.  ۱۹۹۴کشی سال   های نسل  بوکش منابعی معتبر در مورد علت فیس  ٔر صفحهسویس د
رواندا  اتباعهای   تذکرهکشی در آن کشور درج نام اقوام در  نسل  ٔهای عمده  در این منابع آمده است که یکی از علت
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رواندا را   ٔهای الکترونیک بودند. آنان هم تجربه  تذکرهدر بود. سازمان ملل متحد و یوناما هم مخالف درج نام اقوام 
 .مد نظرداشتند

 اتباعنگاری و ثبت مشخصات  خواستند که روند انگشت ی در زمان حکومت آقای کرزی میئناتو و نیروهای امریکا
المللی  چ سازمان بینهیافغانستان را خود انجام دهند. اما حکومت آقای کرزی با این تصمیم آنان مخالفت کرد. 

وان این  مداران پر مدعای فارسی . اما برخی از سیاستهای الکترونیک نیست تذکرهدار درج نام اقوام در  طرف
 .های الکترونیک بود تذکرهشان درج نام اقوام در   ٔترین مطالبه وطن بدون در نظر داشت این مسایل، کالن

گل کرد که تا حال « افغان»پایان روی نام  جمهور هم، جدال بی رئیستوسط  پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس
توانستند با تدبیر سیاسی جلو این جدال را بگیرند، اما آنان تسلیم منافع جناحی شدند.  ادامه دارد. سران حکومت می

  ٔون و حلقهتوانست اسماعیل ی توانست تصمیم قاطع بگیرد و پای امضایش بایستد. او می  جمهور می رئیس
جمهور غنی آقایان ظاهر قدیر، انوارالحق احدی و دیگر متحدان قومی و  رئیسشوونیستش را منزوی کند. 

توانست با همان قاطعیت در برابر اسماعیل  هایش بیرون کرد. او می گیری تصمیم  ٔگی از حلقه اش را به ساده سیاسی
 .یون نیز بایستد

کند که  تفهیمتوانست به آنان  طلبی مضر هوادارانش کوتاه آمد. او می تهم در برابر موج هوی اجرائی رئیس
معنای « افغان»اش تخلیه شده است. قانون اساسی به  در قانون اساسی جدید افغانستان از بار تاریخی« افغان»

ف را شهروند جمهوری تعری« افغان»جدیدی بخشیده است. قانون اساسی جدید افغانستان را قلمرو جمهوری و 
 آمده است، اما در متن انگلیسی آن معادل انگلیسی کلمهٔ « تبعه» کند. در متن فارسی قانون اساسی کلمهٔ  می
 .ذکر شده است« شهروند»

کرد. اما حاال این موضوع  ای خلق نمی الکترونیک، هیچ مساله  ٔتذکرهدر « افغان» کلمهٔ باید درج شدن و درج نشدن 
طلب پای مطالبات قومی شان   راه حلی برای آن متصور نیست. دو جریان هویت چنان پیچیده شده است که

 آیند. اند و کوتاه نمی ایستاده
 

 پای
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