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 یعنی چه؟« حکومِت فراگیر»این  و
 

 دسِت گرگی از دهـان و رهانید  یـزرگــدی را بـفنـوســدم گـیـشن
 دـیـالـنـوی ب د ازــوسفنـرواِن گ  دـیـالـمـلقش بــرحـشبانگه کارد ب

 ودیـچو دیدم عاقبت گرگم تو ب  ربودی که گر ازچنِگ گرگم در
 ()سعدی          

 
برهمه زبان ها افتاده است ولی هیچ کس نمیگوید که حکومِت فراگیر خود « حکومِت فراگیر»این روزها موضوع 

چه گونه تعریف باید شود تا همه مردم بدانند که چه گونه یک حکومت میتواند همه شمول وفراگیر باشد. صدراعظم 
وهمین اکنون نیز میخواهد برای شان وجاهِت پاکستان که کشورش سالها دست شاباش برشانهٔ طالبان کوفته است 

 سیاسی کسب کند به جهانیان اطمینان میدهد که ازبیک ها وهزاره ها را طالبان در قدرِت خود شریک خواهند کرد.
به نظِر پاکستان وجود یکی دو وزیر اُزبیک وهزاره دکتاتوری یا تئوکراسی طالبان را دموکراسی خواهد ساخت. 

شاید هم هزاره وجود داشته  طالب ازبیک و را به دلیل اینکه درمیان شان چند هٔ سرپرسِت خودطالبان همین کابین
بیرون از افغانستان یک حکومِت جالی  در همه شمول میخوانند. اعضای فراری حکومت قبلی که میخواهند باشد

ازضبط دارایی های آنان  وطن تشکیل بدهند نیز می پندارند که اگر طالبان مجبور شدند و زیِر فشار جامعهٔ جهانی
وهمه باهم « همه شمول»سهمی در قدرِت خود برای شان دادند حکومت میشود یک حکومِت  و صرِف نظر کردند

 .خانهٔ مردم را خراب میکنند
 بدبختانه اینان همه معنای همه شمول را کج فهمیده اند. طالبان چرا قدرت را ماِل خود میدانند؟ استدالِل شان چیست؟

 گویند که بیست سال جهاد کرده اند؛ قربانی داده اند وشهید داده اند به همین دلیل قدرت را گرفته اند وآنان می
 بنابراین دزداِن حکومِت قبلی را دراین قدرت سهیم نمیسازند.خوشبختانه آنان که درراه رضای خدا)ج( شهید شده اند

تا اینان به ناِم شان قدرت را  اند نداده اند راثت به آنان که در دوحه مصروف پلوخوری بوده هیچگونه خِط و
آنان فرزندان مردم افغانستان بودند ومیراِث شان به مردم افغانستان میرسد.پس حکومِت طالب وقتی  تصرف کنند.

مقبوِل جامعهٔ جهانی میشود که همه شمول باشد ولی نخست باید مقولهٔ همه شمول را از پردهٔ ابهام بیرون بیاریم 
ن اکنون طالب نیز که ظاهِر امر را می بیند میگوید مگر احزاب حاکم درجهان غرب احزاب مخالف را زیرا همی

را سهیم بسازیم؟ طالب نمیداند که آن احزاِب حاکم قدرت را غصب  درقدرت سهیم میسازد که ما مخالفان خود
ی مردم را به دست دارند ولی طالب نکرده اند بلکه امانِت قدرت را از انتخابات به دست آورده اند وسنِد نمایندگ

بعد گروه های باهم درجنِگ مجاهدین غصب  قدرت را به زور غصب کرده است چنانکه حزب دموکراتیک خلق و
 :کرده بودند ومصداق همان حالت بودند که

 
 دندــگیــنـم جــه هـسیم بـقـسِر ت  ــری ُدزدیدندــر ُدزد خـــدونفـــ

 ردـزد وبُ  ُدزِد سوم خِر شان را  آن دو بودند چو گرِم زد وخورد
 
سِر بازار نمی ُشستند  را در لته های چرکین همدیگر و سِر تقسیم قدرت باهم نمی جنگیدند آن بخت برگشته ها گرا

مردم  خِر قدرت را بُدزدند.خالصه این که خـــِر قدرت برای بار چندم از دزِد سوم یعنی طالباِن کرام نمیتوانستند
 .انستان ُدزدیده شده استخواب بُردهٔ افغ غافل و

 .اکنون به تعریف ُدُرسِت حکومِت همه شمول نزدیک میشویم
 مردم میگیرند. در را از قدرِت خود اشخاِص منفرد احزاِب سیاسی و و قدرِت سیاسی به مردم افغانستان تعلق دارد

حق دارند  یک کشور استند دوکه تبعهٔ  آنجا که قانون حکومت می کند تمام افراِد واجِد شرایط یعنی افراد بالغ؛ عاقل
 به حرمان از این دو حق محکوم شده باشند.  حالتی که خیانت ملی کرده باشند و که ازآنان سلب نمی شود مگر در
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 این دو حق کدام است؟
دوم حق کاندید کردن به یک مقام به طور مثال ریاست جمهور؛ وکالِت شورا؛ والیت  نخست حق رای دادن است و

زباِن شان چیست حق دارند رای  اینکه دین؛ مذهب ؛قوم و م افراد واجد شرایط صرِف نظر ازدیگر مقامات. تما و
قانون انتخابات به  قانون اساسی و و مردم رای بخواهند. اگر طالبان به همین راه رفتند یا برای مقامی از بدهند و

تشکیل خواهد داد حق را برگزیدند آن وکال که شورای ملی یا ولسی جرگه را  مردم وکالی خود و وجود آوردند
ینه ای ئآ مانند دارند به نام مردم خود به حکومت رای بدهند وهمین گونه حکومت حکومِت فراگیر وهمه شمول و

انحصاِر خود  دانش دینی را هم در آن خواهند دید طالبان حق ندارند دین و را در خواهد بود که همه مردم خود
به رای اعتماِد مردم به وجود آمده باشد وبا رای عدم اعتماِد بگیرند پس حکومت همه شمول یعنی همان حکومت که 

خود به یادگار بگذارند زنده  طالبان اگر بتوانند همین گونه یک نظاِم سالم انتقاِل قدرت را از میان برود. مردم از
بل تقسیم غیِر آن دزداِن قدرت خواهند بود وچون قدرت قا ومردهٔ شان مورِد احترام وستایِش مردم خواهند بود در

هر قوی اول ضعیف گشت »گشت که گفته اند نیست نخست برسِر قدرت با همدیگر خواهند جنگید وضعیف خواهند
 .وقتی ضعیف شدند باز هم دیگری قدرت را ازایشان خواهد ُدزدید و« وسپس ُمرد

اجازه آگاه هرگز   آوردنش همه مردم سهم دارد ومردم به وجود حکومت همه شمول یعنی همان حکومت که در
 که ُدزدی قدرت با دیگر دزدی ها هیچ فرق ندارد. نمیدهند که مردم هرچه را میخواهند به زور بگیرند

 با عرِض حرمت وارادت
 برمنگهم ۲۰۲۱نگارگر اول اکتوبر
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