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  ٢٠١٧جوالی  ٠٨
                                             

  مشروعيت ته ھر اړخيزه کتنه
قانون ( که څه ھم ډير سياسيون پدې عقيده دي چي مشروعيت د شريعت يا شرع څخه اخيستل سويدی خو په لغت کي د 

ل ، مشروع او حقانيت معنا ورکوي په معنا دی او په ټوله کي د درست ، پرحق ، قانوني ، حال) مند يا د قانون مطابق

  .  ورته وايي Legitimationچي په انګليسي کي 

 د مشروعيت قاتل بلل سويدی ، کله چي يو څوک په زور يا نيرنګ باندي د کودتا يا نورو غير Usurpationغصب 

  .الندي کړيدیو مشروعيت ئې تر پښو قانوني الرو څخه قدرت تر السه کړي معنا داچي نوموړي شخص قدرت غصب ا

په بل عبارت .   ده چي يو حاکم ئې د خپلو اعمالو د پاره وړاندي کوي همشروعيت په اصطالح کي ھغه عقالني توجي

مشروعيت په يوه حکومتي نظام کي ھغه ځانګړتيا ده چي يو حاکم د ھغه ځانګړتيا په کومک خپله حکمراني  صحيح او 

  .ت خپله دنده ګڼي ي بنسټ د حکومت تابعقانوني بولي چي خلګ ھم د ھغه ځانګړتيا پر

ولي ځني خلګ بايد حکومت وکړي او نور خلګ : ال ته ھم جواب ورکوي چي ؤمشروعيت د سياسي فلسفې و دغه س

ھمداسي مشروعيت روښانه کوي چي يو حاکم د خپل حکم د نافذولو د پاره بايد . ظف دي چي اطاعت ئې وکړي وم

  .ولري کومي ځانګړتياوي او صالحيتونه 

الماني تاريخ ، اقتصاد ، سياست او حقوق پوه ماکس وبر ھمدغه موضوع څيړلې ده او د مشروعيت لپاره ئې الندي درې 

  :سرچينې وړاندي کړيدي 

  . سنتي مشروعيت -١

  .مشروعيت ) ذاتي جذابيت (Charismatic   کاريزماتيک-٢

  .  عقالني مشروعيت -٣

نوبت به بانډار پر  مشروعيت ور اضافه کوم چي په Vocationخصصي  زه ھم د ماکس وبر پر مشروعيت ت-  ۴

 .وکړو

ش دی چي خلګ په يوه معينه مسئله کي د ھغه پيروي وُدوود ، عرف يا سنت يو خاص ر: ت  سنتي مشروعي–لومړی 

  .کوي بيله دې چي په قانون کي ذکر سوی وي ، په بل عبارت سنت غير ليکل سوی قانون دی 

 ټولنو کي سنت غښتلی او د قانون رول لوبوي ځکه نو ه ئیافغاني ټولني په شان په وروسته پاته او قبيلبيله شکه چي د 

  : سنت د خپل صالحيت پر بنسټ په ټولنه کي حاکمانو او ځينو دوديزو بنسټونو ته مشروعيت وربخښي ، د بيلګي په ډول 
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  .  ټاکل واسطه د قوانينو او حاکمانوه   د جرګو جوړيدل او د جرګو پ-

  . د سياسی رھبرانو ټاکل د ميراثي يا سنتي رواجونو پربنسټ -

  . د قومونو د مشرانو ټاکل -

  . د کليو د ملکانو ټاکل -

  . مال او پيرانو ته مشروعيت ورکول  -

  . په قوم او قبيله کي د صلحي او جنګ کولو پريکړه کول او داسي نور -

 يوه رھبر ھغه نبوغ او جذابيت دی چي پخپلو پلويانو کي د محبوبيت ،   کاريزما د:  کاريزماتيک مشروعيت –دوھم 

ثير ښندني او اعتماد سبب کيږي ځکه نوموړی رھبر يا شخص کوالی سي چي د خپل نبوغ پر بنسټ ښه مديريت او أت

لري يعني کاريزماتيک د مشروعيت ھغه ډول دی چي د يوه شخصيت په ځانګړتياوو پوري اړه . ښه رھبريت وکړي 

څو نوموړی رھبر وکړای سي چي د خپلو ځانګړو صفتونو پر بنسټ د يوه مقام ، حکومت او قدرت تر السه کولو لپاره 

 . مشروعيت تر السه کړي 

ھغه مشروعيت دی چي يوه حاکم يا حاکميت د څو اړخو څخه خپل معيارونه پوره کړيوي    :  عقالني مشروعيت –دريم 

  :وني ډول قدرت ته رسيدلی وي ، د بيلګي په ډول يعني په قان

 عمر ئې پر معيار برابر وي ، د ښاروالي شرطونه ئې پوره کړيوي ، د تحصيالتو معيار ئې پوره وي او بنسټيز شرط  

  .داچي رايي ئې اخيستي وي يعني انتخاب سوی وي 

ت ھغه مشروعيت دی چي يو شخص تخصصي مشروعيت يا د ځانګړو کماالتو مشروعي:  تخصصي مشروعيت –څلرم 

د خپل تخصص يا د خپل ځانګړي کمال پر بنسټ دې حد ته رسيدلی وي چي خلګ ئې د ھغه ځانګړي کمال پر بنسټ د 

  . رھبري يا حکومت والي جوګه وبولي او د خدمت کولو او ښه مديريت باور پر وکړي 

، ي وي ، يا يو شخص ډير بډای ،عالمه يوه سپورټ کي ناميو څوک ډير دالور ، غښتلی ، پھلوان ، يا پ: د بيلګي په ډول 

دا ټوله ھغه شخصي ځانګړتياوي دي چي يو څوک د عامو خلګو . پوه،  مخترع ، ھنرمند يا ښه شاعر او ليکوال وي

  . څخه جال او فوق العادګي وربخښي څو د ھمدغه ځانګړتياوو پر بنسټ په ټولنيزو او سياسي مسائلو کي مشروعيت اخلي

خصصي مشروعيت کيدای سي ذاتي وي يا کسبي او زه ځکه تخصصي مشروعيت د ماکس وبر پر مشروعيت ور ت

  :اضافه کوم چي موږ ئې په نړۍ کي ډيري بيلګي لرو لکه 

چي لومړی ئې د سينما په ھنر کي شھرت او محبوبيت ) ٢٠٠۴ - ١٩١١( د امريکا  پخوانی رئيس جمھور رونالد ريګن 

مپ امريکا اوسنی اولس مشر دونالد ترد . د اولس مشرۍ لپاره د مشروعيت زمينه برابره سول حاصل کړ وروسته ئې 

ھم لومړی په خپله پانګه او شتمني باندي مشھور سو وروسته اولس مشر سو ، ھمداسي د ھند پخوانی  جمھور رئيس او 

ر بنسټ د ھنديانو په زړونو کي ځای لوی ساينس پوه ذين العابدين عبداکالم وو چي لومړی ئې د خپلي اټومي پوھي پ

  ...................   .پوري د ھند اولس مشر سو  ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢(پيداکی او وروسته د 

لخوا چي فيلسوف ، خطيب او سياست پوه وو په روم کي مطرح ) سيسرون(مشروعيت د ميالد نه مخکي لومړی ځل د 

  .  مشروعيت اضافه سويدی يت پرضاسو اما په مډرن عصر کي د خلګو باور او ر

ځکه چي کيدای . م دی ټاکل کيدو ھم د خلګو باور او رضايت مھزما په اند د مشروعيت پر ټولو شرطو سربيره حتا تر 

ديد پواسطه ، د قومي يا سياسي پيوند پر بنسټ ، په کانديدانو کي د بد او ھواسطه ، د زور او ته سي يو کانديد د پيسو پ

ب يا ھم په ټاکنو کي د درغليو په واسطه رايي واخلي او قدرت تر السه کړي خو تر څو چي د خلګو بدتر تر منځ انتخا
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يت ئې نه وي خپل کړی  نوموړی حاکم ځکه په خپلو کړونو کي پاته راځي چي د خلګو ملګرتيا نلري ،  باور او رضا

   .پورته عوامل په ھغه ټولنو کي چي قانون پوره حاکميت نلري ډير ليدل کيږي

يت او باور ھغه څه دي چي خلګ يا ټولنه د خپل حاکم څخه دده د کړنو پر بنسټ په عقالني ډول خوښ پايله داچي رضا

ئيد او حمايه کوي أيعني خلګ بيله کوم شک او تشويش څخه د خپل حاکم کړني په پوره باور باندي ت. او باورمند وي 

او د خلګو اعتماد ئې حاصل کړي ت ، وطندوستي ثابته کړې ځکه چي حاکم ئې په عمل کي  صداقت ، قابليت ، محب

يت شتون ونلري ھغه ټولنه تل د ستونزو ، کمبوديو لګو او حکومت تر منځ باور او رضا، په ھره ټولنه کي چي د خوي

  .او جنګو سره مخ وي

پاک او په ملي جامو باندي م حاکميت بايد د ھر ډول قومي ، ژبني ، ديني ، مذھبي او سکټرسټي تعصباتو څخه لحاظا سال

  .   شر او طبقې حمايت او باور د ځانه سره ولري په خدمت کي وي څو د ټولني د ھر قملبس د ملي ګټو 
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