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 حکـومت همه شمـول یعنـی چـی!؟ 
 

 
پس از ترویج انتخابات جعلی و دموکرات در افغانستان مردم کماکان به مفهوم رای دهی و حق انتخاب پی بردند و  

 . راهی صندوق های رای دهی شدند
این را نمی دانستند که رای دهی مردم افغانستان صرفا روی اشخاص قبال نازل شده توسط کنفرانس بن بود و اما  
 .بس

طی این نمایش دو دهه یی افغانستان چهار بار همان چهره های آشنا و شبیه یکدیگر بخاطر مبارزه کرسی ریاست  
شکست و سازش بین همدیگر دوباره  یکایک از دروازه  جمهوری به نبرد نمایشی انتخاباتی بین هم پرداختند و بعد از  

های عقبی ارگ  وارد و مالکین قدرت  شده و به اشغال کرسی های بلند و تقسیم شده قبلی بین خود به سیاست حاکمیت  
 . باالی ملت و غارت دارایی عامه پرداختند

کنفراس بن بخصوص رهبری جمعیت   کلمه همه شمول نیز در جریان همین پروسه چهار بار انتخابات توسط حلقه
اسالمی که دیگر آبروی سیاسی شانرا در نبرد انتخاباتی بین مردم از دست داده بودند اختراع شد. که هر بار با مکر  

 .و حیله و مداخله مستقیم امریکا به باج گیری های اشتراک در قدرت پرداختند
افقتنامه نامه سری بین طالبان و امریکا کلمه همه شمول یکبار وان کنفرانس بن و موتبا بروز عالیم زوال پوشالی و تا 

دیگر در نشست قطر به بازی سیاسی گرفته شد و اینبار در نشست قطر رنگ جدید بخود گرفت که از سه زاویه  
 . مختلفه چشم توقع به کلمه همه شمول دوخته شد

رزیدند در حکومت طالبان نقشی بازی نمایند و  نخست از دید جهادیان حلقه کنفرانس بن که در نشست قطر تالش میو
از هر نوع محاسبه در برابر ملت و طالبان با مصونیت تمام مطابق سهیمه های قومی و تنظیمی به کار غصب قدرت 
ادامه دهند و تصور شان از حکومت همه شمول تقسیم قدرت بین شورای نظار ، وحدت ، دوستم سیاف ، ګلبدین و  

 . طالبان بودتکنوراتان غربی و 
دید دوم از نکته نظر خود طالبان که کلمه همه شمول بمعنی نماینده گان تمام اقشار و ملیت های ساکن افغانستان در 
مقامات اداری امارات البته )بدون رهبری کشور ( که میتوانند در احیا و آبادی کشور سهم مسلکی و سازنده شان  را  

قومی و جنسی  در چوکات امارات اسالمی به عنوان کارکنان دولت به کار های  ایفا نمایند و  بدون هیچنوع تبعیض
محوله و تخصصی شان بپردازند که این نماینده گان پاکترین و صادقترین نماینده گان اقوام و اقشار مختلف جامعه  

 . باشند نه بمعنی تقسیم قدرت بین نماینده گان حلقات کنفرانس بن
امعه بین المللی بخصوص همکاری نماینده گان کشور های منطقه  تابع  گردهمایی شانکهای  دسته سومی آن از دید ج 

 . است که در حاشیه آن اروپا و امریکا بطور غیر مستقیم از راه قطر نیز شامل  بوده  است
ود به  با در نظر داشت این سه تعریف حکومت همه شمول که انتخاب اول آن آرمانهای نماینده گان کنفرانس بن ب

  . نوشته روی یخ مبدل شد
 . ـ انتخاب دوم آن توسط خود طالبان در حال جان گرفتن

و جهت سوم ـ  یعنی میالن کشور های منطقه و بین المللی بخاطر داشتن روابط نیک بین طالبان و جامعه بین المللی  
 در حال نسج گرفتن است ،،، 

 ولی ناروغ
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