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 همه شمول دولت یلتشک یحقوق یمباد

 

دولت به اشتراک  "و    "دولت همه شمول"،  "یعدولت با  قاعده وس  "،  "یادالبن  یع ولت وسد"که اصطالحات    یستمدت  از
  ی هاتابع فکر، منافع و خواست   یشتراصطالحات ب  ین ا  یرو تعب  یر تفس  افغانستان عام شده است.  یاسیس  یاتدر ادب  "همه
 . دارندی پنهان م  یممفاه ینهم  یرشانرا ز  یشخص  و  یاسیس های تخواس حرکات و ا  که عمدت باشدی م  یاستمدارانیس

جامعه   یازمندیبر اساس کدام ن و ی حقوق ۀشدیرفته کدام اصول پذ  یادبر بن "دولت همه شمول "که  گرددی مطرح م  سوالی 
 ؟  آید  یم یان به م

 . یکارگان یبترک یاد باشد وهم بر بن یکی هم به شکل مکان  تواندی دولت م ین چن  تشکیل
،  ی، قوم ی ، زبانی، سمت ی، مذهبیمل   های یب ترک  یت گران رعایاست دول همه شمول نزد س  یکیمکان  یلغالب در تشک  نظر
شرکت کننده از لحاظ نحوه روابطش    یلتما  یریدر نظرگ  ، همه  ین در کنار ا  و   یاسیسال، احزاب س  سن و  یت، رعا یتیجنس

)در    باشدی معمول م  یو استخبارات  یکدپلمات  یا باشد    ی اقتصاد  حاظدر امور افغانستان چه از ل   دخل ی ذ  یخارج   ی هابا دولت 
 ( یشد.م یترعا   یزها نی خارج  یدولت گذشته نحوه حضور نظام 

به مقام   یدنرس  ی جو و فاسد براطلب، استفاده افراد مقام هایب نوع ترک ین در شد ی م یده گذشته د  ی هادر دولت  یی که جا تا
  ی نامشروع از مقام بود عمل  یری گرا که بهره   خود شان   یشخص   ی جنداآ   یک نها هر  آ  کردند. ی پوشش تالش م   ین هم   یر ز
بکشاند    ی سرنوشت  یبه برا    یکارمندان قبل   ،دور خود جمع کرده   ااز هواخواهانش ر  ی گروه  توانستی . هر مقام مکردند یم

نابه   ی جنداآ  ینفکجزء ل   یگرائو محل   ی پرستو برطرف سازد، قوم    ی سبکدوش  گذشته در تقرر و  یهایسامانشان بود، 
شامل در    یهابود، افراد و گروه   یو تعهدات شخص   یالتتما  یناز هم  ی دولت ناش  یفرمان  یهاسازمان   یاکارمندان دولت  

زور خود  ه  را ب ین و سائر قوان  ی باهم اشتراک عمل نداشتند، قانون اساس   ی مل   و   یکدام اصل قبول شده وطن   ی رو  یتحاکم
بود   یکارگانیرو غ یکمکان یبترک یک  ین. اکردندی م  یلم و  یف خود ح ۀ دولت را طبق اراد  یی دارا ، پول و کردندی نقض م 
 شد.  کامینان باعث آ جه یست سال دوام کرد ونتیکه ب



  یراز .نستآبهتر از بود   ،نآ نبود  ؛ باشد یقوم  و یو سمت یفرد  یده یاز به منظور امت آیندهحکومت همه شمول  لی تشک اگر
بدانند و دولت به حل    یکها با دولت شر یتن باشد تا همه مردم خودرا در حقوق و مکلف آناکام است. اما اگر منظور    ۀتجرب

به منظور    ی مساو  یهافرصت  ،عمل کرده  یکسان و    متوازنمردم و محالت بصورت    یهافصل مشکالت و خواست   و
به همه   توان ی م ؛عمل کنند یمنافع مل  یتاصول و رعا ینهم  یکنندگان دولت روشرکت  ،وردهآفراهم   یانکشاف سراسر 
 ن باور کرد. آشمول بودن  

 . کندی م یتحاکم ینسرزم یک و مردم  ین قلمرو مع یک که بر طبق قانون بر  یست ا یافته ارگان سازمان  دولت
مبتال به فقدان    یهانست. دولتآ  یتبر مشروع  یدولت متک  یک   یتحاکم  یعنی   ؛بر خوردار باشند  یتاز مشروع  یدبا  هادولت 
  ،تا سبوتاژ  ی وعدم اطاعت مدن   ی العمل از سر کشعکس   ینا  یشود. العمل مردم ممواجه به عکس   یعی بصورت طب  یتمشروع

 . گرددی منجر م  یجنگ داخل  یحت
ن  آ  یرطباق باشد در غانکه با منافع و مصالح مردم در    باشندی م  ینی و قوان  ین مشروع مصدر صدور احکام، فرام  هایدولت 

، دولت در صورت توسل به قوه  دهند ی در برابر دولت واکنش نشان م   ینند؛و احکام نب  یناگر مردم منافع شان را در قوان
عمل    ینا  یدو شا   گیردی سوال قرار م   یرن زآ  یتمشروع  ،شده  ممرد  یباعث سرکوب  ،ها  یصله ف  ینا  یقغرض تطب  یهقهر

 گردد.   یهتجز  یا باعث جنگ 
  ی افراد را برا  یشخص   یاراتو اخت  یازاتها، امتیت حقوق حدود صالح  ینا  ؛مردم است  یحقوق اساس  یتمجبور به رعا  دولت

  ی. حقوق اساس سازدی م  ینمع  ی جمهور  یاستو مقام ر  یمل   یتا شورا  ی ولسوال  ی از شوراها  ی دولت  ی هاشرکت در ارگان 
 . کندی احتوا م امردم ر یهای زادآ  و هایتها  و مکلف ساختار دولت، سازمان 

 حقوق همه شمول خواند؟   هاییپ پرنس  یدولت را در روشن   یک توان ی م  چگونه
  یت تثب  یکاز اصول همه شمول بودن دولت را به صورت ارگان  یکی   یداردر دولت   یدمو کراس  های یپپرنس  اصول و  تطبیق

ن  آ  یکه مبنا  یکیمکان یبجمع ترک   هایت حق اقل یتحقوق تمام اتباع کشور در برابر قانون، رعا یتساو یپ، پرنسکندیم
  یات و حفظ ح تیحق مسکن و ملک ینها، احزاب، تضمیهاتحاد یزادآاجتماعات،   یزادآ، یان ب ی زادآ،  ی منافع مل یت بر رعا

 دولت همه شمول گفت.   توانی از تعرض باشد را م 
 . گرددی شات نم اباعث بروز اغتشا  یده خالف منافع عامه گرد یمهمه شمول کمتر متوسل به اتخاذ تصام هایدولت 
،  گرددی مسلط بر دولت م  ی هاگروه  یاافراد    یتحاکم  یگزینقانون است که جا  یتحاکم  یکحکومت دموکرات  ی از مباد  یکی
دولت را همه    ، بوده  یتن حاکمآ ، منافع مردم شامل  یابد  یق تطب  یت مردم قابل  یان دولت تا م  ی قانون از مقامات عال  یوقت

 شده باشد.  یبتصو  یکدموکرات  یقو از طر  هبود یک نکه قانون دموکراتآبه شرط  سازدی شمول م 
  یک از    ی گروه   یا ولت سازمان منحصر به فرد  ، دییگرادر کثرت  . است  ییگراکثرت   ،همه شمول بودن دولت  یگر د   اصل

تر    یشرفتهبازند، حالت پیامور دولت نقش م  یشبرد در پ   یکاز طرق دموکرات  ی ها و جامعه مدنقماش نبوده احزاب، انجمن 
 .باشندی دولت همه شمول م   یتکرده رکن بااهم  یندگیاز مردم را نما  یبخش   یشانباشند، ا  یکشر   یتنها در حاکمآنست که  آ

گردد و   یلتشک   یدارشده دولت  یرفتهپذ   یدر پرتو اصول حقوق  یستهبر افراد شا  یمتک   یکیمکان  هاییب با ترک  ی دولت اگر
 :  یتواندبلند بوده م یاز دو امت ی ن دولت داراآ گره بخورد   به هم  یکبصورت ارگان یکی مکان هاییب ترک ی هایوند پ
 . باشدی م امان  در  یکیمکان های یبداران ترک یکه از گزند ت-
  در   ین مغرض  ی های ها وسنگ اندازی شده از کار شکن   یشرفتوپ   ی ، ترقی ارض  یت، حفظ تمامیمل   یت حاکم  یم باعث تحک  -

  یم ، تنظیها و قبول کثرت اقوام اتکا کرده از هر نوع خود محور فرهنگ   تنوع   یتاصول رعا   ی نکه روآماند به شرط  ی امان م
 محورها مبرا باشد.  ینا یوحرکت بسو یر س یق وعال  یشی ، تک اندییگرا  یدیولوژیا ، یمحور


