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 غلبٔه نظامی، مشروعیت انتخاباتی
 

 برای دینی عالمان های نشست و قبایلی های جرگه برگزاری طریق از کردند می تالش ها حکومت ها گذشته در
 سنتی هٔ جرگ برگزاری طریق از جانشین ادارهٔ  تا شد تالش هم اهطالب سقوط از پس .بخرند مشروعیت شان حاکمیت
 افغانستان در انتخاباتی مشروعیت گرفتن ریشه که بود این هابسیاری باور 2۰۰2 سال در .شود مشروعیت صاحب

 افغانستان که داشتند تالش یحت ایعده .شدمی تصور طالیی هٔ دور یک ظاهرشاه تسلطن زمان آن در .است زود بسیار
 به شاید .بود میراثی و خاندانی کابل، سلطنت مشروعیت .شود اعاده سلطنتی نظام دوباره و برگردد زمان آن به

 را سابق پادشاه ظاهر محمد مرحوم تا کرد تالش زیاد موقت هٔ ادار تشکیل از پس جهانی هٔ جامع که بود دلیل همین
 معرفی قساب شاه آدم را خودش که کرد می تالش عمومی انظار در هم کرزی حامد .کند تأمین را امنیتش و برگرداند

 آدم را خودش خواست می عمومی انظار در اما دهد، قرار حکومت راس در را سابق شاه نبود حاضر کرزی .کند
 .شدمی انجام ها البط جانشین هٔ ادار سنتی مشروعیت تقویت برای هاتالش این هٔ هم .کند معرفی او به نزدیک

 

 را صدراعظم و شاه هایصالحیت تمام .شد ساخته 1۳۴۳ سال اساسی قانون روی از افغانستان کنونی اساسی قانون
 برخی که یئجاآن از .گرفتند نظر در جمهور یسئر برای کنونی اساسی قانون در است، درج اساسی قانون آن در که
 مجموع و مهم عناصر بودند، افغانستان در سلطنتی نظام تشکیل و دولت راس در شاه حضور مخالف ها همسایه از

 یسئر عبدهللا داکتر .دادند تن است، ریاستی آن حکومت ساختار که کنونی جمهوری نظام به مسلط سیاسی های نیرو
 یک حضور که کردنمی فکر و بود ریاستی نظام دارطرف 2۰۰۳ سال در که کرد اعتراف باری کنونی یئاجرا

 .باشد کشور سود به پارلمانی حکومت یا حکومت در صدراعظم
 

 1۳۴۳ سال اساسی قانون گرفتن قرار اساس سابق، پادشاه سمبولیک نقش که بود این هم جهانی تصور زمان آن در
 که بود این تصور .دهدیم مشروعیت ها طالب جانشین حکومت به انتخابات از بیشتر سنتی، های جرگه تشکیل و

 نیروهای حضور و شاه سمبولیک نقش سنتی، هٔ جرگ با کند، تامین را امنیت بتواند ها طالب جانشین حکومت اگر
 شیک بسیار روش انتخابات که فتندگ می زمان آن در .شودمی مشروعیت صاحب حکومت، دستگاه در سیاسی مسلط

 .کند عادت آن با آهسته آهسته باید افغانستان و است مدرن و
 

 
 پارلمانی انتخابات از مردم که کردنمی تصور کسی .است کرده باز افغانستان در را جایش انتخابات امروز اما

  .کنند استقبال
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 انتخابات بدون یحت بیاورد، نظم بتواند که مندیقدرت دیکتاتور یک که کردندمی استدالل ایعده هم اخیر های سال در
 خاطراتش کتاب در 2۰11 سال در کابل در بریتانیا سفیر «شیرکوپرکولز» .شود مشروعیت صاحب تواندمی هم

 در هم دموکراسی و انتخابات بدون کفایت با دیکتاتور یک که بود گفته او به هم کرزی حامد باری که است نوشته
 که گویندمی/گفتندمی آنان .بود همین به شبیه چیزی هم هاپاکستانی روایت .شودمی مشروعیت صاحب افغانستان

 و بیاورد امنیت و نظم افغانستان در تواند می قبایلی بنیادگرای نیروی یک و دهدنمی کار افغانستان در دموکراسی
 افغانستان جغرافیای بیشتر توانستند که زنندمی/زدندمی مثال را طالبان گروه آنان .شود سیاسی مشروعیت صاحب

 .نشوند مواجه مشروعیت مشکل با جنوب های روستا در حداقل و کنند اشغال را
 

 معیارهای از یکی انتخابات که داد نشان فته،ه همین در رأی، هایصندوق پای در مردم هٔ گسترد حضور ولی
 و مذهبی فتواهای به اتکا با تواندنمی کسی دیگر امروز افغانستان در .است امروز افغانستان در سیاسی مشروعیت
 رأی، هایصندوق پای در مردم هٔ گسترد حضور .شود سیاسی مشروعیت صاحب قبایلی، های جرگه برگزاری

 .است کرده تغییر خودشان به نسبت افغانستان مردم بیشتر نگاه که است آن هٔ دهند نشان
 

 مردم .کند اداره نحوی یک به را آنان باید گروه یک که کنندنمی فرض هاییکتله را خودشان افغانستان مردم دیگر
 خودشان محلی شورای اعضای و گذارانقانون حاکمان، به باید که دانند می اتباعی را خودشان امروز افغانستان

 و افغانستان در جمعی باور تغییر هٔ دهند نشان گیریرأی مرکزهای پشت در طوالنی هایصف .بدهند مشروعیت
 افغانستان با را شانربط ندارند، باور انتخابات به که ایسیاسی نیروهای .است جدید سیاسی فرهنگ گیریشکل هٔ نشان

 به رسیدن برای دیگر هایروش به و برندنمی هاانتخابات در کنندمی فکر که نیروهایی .دهندمی دست از امروزی
 قدرت تسخیر شانپیام که نیروهایی .باشند داشته افغانستان سیاست در معنادار نقش توانندنمی کنند،می فکر قدرت

 زور راه از قدرت تسخیر جذابیت .نیستند جذاب افغانستان مردم از بخشی هیچ برای یگرد است، زور راه از سیاسی
 یدئتا را آن دیار این مذهبی های روایت و فرهنگی هایسنت روزگاری که فاتح لشکریان به بخشیمشروعیت و

 .است پیوسته تاریخ هب دیگر کرد،می
 

 قهرآمیز تسخیر با حتا نیرویی هیچ باشد، نداشته وجود فاتح لشکر به بخشیمشروعیت برای بستری دیگر که وقتی
 نحوی به کنندمی تالش منطقه در مذهبی های حکومتی حت امروز .بسازد مشروع را حاکمیتش تواندنمی هم قدرت
 آورد،می مشروعیت نظامی غلبهٔ  که ایتاریخی هٔ مرحل از افغانستان .کنند خلق انتخاباتی مشروعیت خودشان برای

 وجود انتخابات مستقل کمیسیون مدیریتی ایهضعف مورد در مشروع هایانتقاد که است روشن .است عبور حال در
 .طلبدمی جداگانه بحث که دارد
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