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 1                        واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

  خالصه
ای والیتی  و شورا هپارلمانیو در انتخابات  رفته ی رای اضافه از شش ملیون افغان به پای صندوق ها2005سپتمبر هژدهم در 

انتقالی افغانستان که در موافقت نامه بن در دسمبر و  ختم پروسه سیاسی ی این انتخاباتزاردر حقیقت برگ. اشتراک نمودند
آزاد انتخاب  بطور  سال30 که بعد از آغازیست برای اولین قوه مقننه افغانستان وبه آن موافقه صورت گرفته بود، میباشد  2001

  .شده است

 محدودیت زمانی، تنظیم امور لوژیستیکی و تطبیق موفقانه این انتخابات یک پیروزی و شاهکار  وی ها دشواربا در نظرداشت
 تهدید نموده بودند اما روز انتخابات به همکاری قوای  را اخالل پروسه انتخابات با اینکه جنگجویان طالب.محسوب میگردد
در از اقشار مختلف سیاسی و قومی بوده اند که کاندیدان منتخب درین انتخابات . آرامی سپری گردیدبسیار به داخلی و خارجی 

حقیقت نشان میدهد که پلورالیزم در افغانستان موجود و زنده است که بویژه میتوان از حضور قوی کاندیدان زن در انتخابات یاد 
 اختصاص  را به توانائی خود بدون در نظرداشت کرسی های که به زنانرگهولسی ج فیصد آنان کرسی های 30کرد، تقریباً 

  . یافته بود، کسب نمودند

با وجودیکه برای گزارش دهی و نشر و پخش مطالب مربوط به انتخابات رسانه ها خیلی سریع عمل کرده اند، اما مشکالت 
شتراک کم رای دهنده گان درین دور انتخابات به تناسب قابل توجه در پروسه انتخابات رخداده است که از جمله میتوان از ا

 ادعای های زیادی در مورد تهدید رای دهنده گان و سئو استفاده از رای ها در روز چنانچه. انتخابات ریاست جمهوری نام برد
 قضائی افغانستان همچنان ضعف نهاد های. لب در روند شمارش آرا وجود داشته استانتخابات و گزارش های زیادی در مورد تق

 از کاندیدانیکه مشکل ساز بوده اند، کار را برای آنان در عدهانتخابات را تحت تاثیر قرار داده است قسمیکه کنار آمدن با آن این 
 در واقع باالثر سستی و ضعف پروسه تائیدی نامزدان انتخابات، تعداد زیادی از کاندیدانی. راه یافتن به پارلمان آسان نموده است

اجازه  آنانیکه با ادعای جنایات جنگی مواجه اند،  قاچاق مواد مخدر و هایار، گروهرا که با گروه های مسلح، گروه های جنایتک
در واقع همین . کرده و کرسی های پارلمان را بدست آوردند آنان ازین فرصت استفاده دهد تا در انتخابات اشتراک نمایند که

   .د زیادی از افغانها به جای گذاشته است در اذهان تعدا از انتخابات را زیر سوال برده و تصویر بدی راعوامل اعتبار اولیه انتخابات

گونه ی  چ، که کیهامطالعه گردیده است گرفته و  و بررسی قرار تحلیلموردطی این گزارش انتخابات افغانستان در سطح ملی 
این گزارش بر اساس یافته های تحقیقات . ورد این انتخابات چیستپیروز شدند، چی کسانی رای دادند و نظر افغانها در م

ها و استراتیژی گونه دایر شده و روش یانتخاباتی چمبارزات ، بررسی مینماید که قندهارمخصوصاً از دو والیت یعنی هرات و 
 انتخابات تنظیم درنه خود را گوی اینکه گروپ های قومی و مذهبی چ دیگرگونه بوده است وی چهای کاندیدان در جریان مبارزات

 ک و اجراات احزاب سیاسی از انتخابات نموده، و درگونه مبارزهیرسی شده است که زنان چهمچنین درین گزارش بر. نمودند
 یا کاندیدان و رای دهنده گان چی بوده و غلط فهمیخواسته های و بر عالوه درین گزارش آمده است که . گونه بوده استیچ

  . میگرددمعرفیکرد پارلمان و شورا های والیتی لآنها از نحوه عم تصورات غلط

 ملی این کشور با تقسیمات متعددی ییکی از چالش های بزرگ سیاسی که افغانستان به آن مواجه است اینست که آیا شورا
کار افتاده گی آن قوه ها جلو کشور عمل نماید و از  مقننه  میتواند بطور کامل منحیث پلی میان قوه اجراییه و قوه،موجود در آن

 مخالفین دولت، محافظه کاران و  طرفداران ودرین گزارش یک تعداد تقسیمات عمده موجود در پارلمان از قبیل ؟کندگیری 
 و همچنین باالی اهمیت و تقویه احزاب سیاسی که میتواند  مورد بررسی قرار گرفته است،روشنفکران و گروه بندی های قومی

ناتوانی پارلمان های گذشته درین ضعف و . عمل نمایند، بحث گردیده است سیاسی و تقسیمات متذکره منحیث پل میان منافع
 و بحیث نماد خارج از نماید  کشور را متوقف کنندهنهاد های رهبری سبب شد تا ،کشور برای ایجاد پل میان این تقسیمات

  . درین کشور گردیدتراژیدیسیاست های تکرار  که همانا سبب  شودقانون اساسی ظاهر

 ساختن. نشود دو باره تکرار  تراژیکتاریخبا عبرت از گذشته ها، آن  تا  کهاینست است،  مواجهامروز با آن چالشی که افغانستان
حفط  و قعات و خواسته های رای دهنده گان تقویه احزاب سیاسی، اداره تو، اعضای پارلمان قانونگذاری ظرفیت هایو بلند بردن

رد رسیده گی  مو باید که طی ماه ها و سال آیندههای مهمی اند چالش موارد و، از جملهارائی روابط بین قوه اجرائیه و قوه مقننهک
بهبود انتخابات در آینده در راستای  آموخته شده است، باید  اخیر درین کشور،انتخاباتی که از تدویر ، درسهاعالوتاً. قرار گیرند
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 نظر در زمان برگزاری انتخابات و کاهش از  تجدید: بطور نمونه نام بردله میتوان ازین اصالحاتاز جم د کهمورد توجه قرار گیر
 دوامدار انتخاباتی، ایجاد، ساختن نهاد های باتی که در آن احزاب سیاسی نفع بیشتر داشته باشندتعدد انتخابات، تغیر سیستم انتخا

 رای دهنده گان و تعلیمات مدنی، و رسیده گی به مسایل عدالت انتقالی تا در آموزشثبتنام رای دهنده گان،  برای  دقیقسیستم
  .  صورت گیردتر دقیقسه تائیدی کاندیدان انتخاباتانتخابات آینده پرو

  پالن آینده افغانستان بحث و گفتگوباالیلندن ، نماینده گان دولت و جامعه بین المللی طی مالقاتی در 2006ری  جنو ماهدر
  پروسهاز درسهایبا در نظرداشت گونه این نماینده گان میتوانند ی گردیده است که چپیشنهاددر ختم همین گزارش . نمایندمی

  .و موثر برای آینده افغانستان اتخاذ کنندانتخابات و پروسه سیاسی بن ضمن بحث ها تصامیم موجز 

  مقدمه 1
 نخستین انتخابات قوه مقننه را دایر 2005 سپتمبر 18 اولین بار در ، برای1969افغانستان پس از انتخابات پارلمانی در سال 

 های والیتی خود را انتخاب شورا ملیون نفر پای صندوق های رای رفته تا نماینده گان پارلمان و اعضای 6,4 تقریباً .نمود
 است و عضو 249شامل  که )مجلس نماینده گان(  ولسی جرگهشورای ملی افغانستان شامل دو بخش است، یکی. نمایند
  است که در آن نماینده گان انتصابی رئیس جمهور و نماینده گان توسط مردم انتخاب میگردند و دیگری مشرانو جرگهاًمستقیم

از شورا های )  نفر عضو102(قابل ذکر است که یک سوم حصه اعضای مشرانو جرگه .  دارندمنتخب شورا های والیتی عضویت
توسط شخص رئیس جمهور انتصاب دیگر  و یک سوم حصه  انتخابآن از شورا های ولسوالی هاوالیتی، یک سوم حصه 

 نزدیکی ها دایر نشود، رئیس جمهور ین در نشده است و احتماالًچون تا هنوز انتخابات شورا های ولسوالی برگزار. میگردند
رگه میتوانند یک نفر دیگر را الی زمان برگزاری فرمان داد تا هر شورای والیتی بر عالوه انتخاب یک نفر عضو در مشرانو ج

 نفر اعضای مشرانو جرگه را 68اساس شورا های والیتی   همینبه. در مشرانو جرگه معرفی نمایندولسوالی انتخابات شورا های 
گه را معرفی  نفر اعضای انتصابی مشرانو جر34 رئیس جمهور کرزی 2005 دسمبر 10در اواخر ماه نوامبر انتخاب نمودند و در 

  . دایر گردید دسمبر همان سال19جلسه پارلمان افغانستان در نخستین  ، اینکار با انجام که.کرد

 نفر 9  این دفتردر تشکیل . مسئولیت تمام پروسه انتخابات افغانستان را به عهده داشت(JEMB) دفتر مشترک تنظیم انتخابات
 و توسط سازمان ملل متحد سئول اجرائی انتخابات که عضو بدون رای بودهم بین المللی همراه با عضو نفر 4عضو افغان، و 

انتخابات را به عهده داشت پروسه داراالنشای دفتر مشترک تنظیم انتخابات مسئولیت تطبیق عملی  .تعین شده بود، کار میکردند
را راه برگزاری این انتخابات وجود  در ف لوژستیکی و تخنیکیمشکالت زیادی.  میشدرهبریکه توسط مسئول اجرائی انتخابات 

 تدویر  واقعیت که اکثریت این مشکالت با وجود ضیقی وقت مورد رسیده گی قرار گرفت،اما با در نظر داشت این. داشته است
  قوای بین المللی، اردو و پولیس ملیاًامنیت این انتخابات را مشترک.  یک موفقیت و دست آورد مهم تلقی میشوداین انتخابات

شورشیان طالب با وجود فعالیت های خرابکارانه . کشور به عهده داشتنداین افغانستان، استخبارات افغانستان، ریاست امنیت ملی 
  .ات در یک روز آرام برگزار گردید و تهدیدات شان مبنی بر اخالل پروسه انتخابات، این انتخابدر جنوب و جنوبشرق کشور

 که یک کمیسیون (ECC) کمیسیون شکایات انتخابات. بی جنجال هم نبوده استخابات  انتبا وجود اینها، برگزاری این
مردم از پروسه انتخابات رسیده گی کند، شکایات جهت رسیده گی به قانون انتخابات افغانستان بر اساس  و رسماًمستقل بوده 
عالم نتایج  ا افتادنبه تعویقسبب کار شد که اینثبت   رسیده گی درین کمیسیون جهت شکایت5397 مجموعاً .ایجاد گردید
 کمیسیون کافی ارایه نشده بودند، به این ترتیبدلیل و مدرک  با  و اتهاماتاکثر ازین شکایاتچون  1. نیز شداتنهائی انتخاب

سطح   نداشته است که قبولدفتر مشترک تنظیم انتخابات از طرف دیگر  و. دهد مورد رسیده گی قرارمتذکره نتوانست آنها را
 تحقیقات و مصاحبه های که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفت، اما با 2.ماهیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد تقلب ها

  .مثبت به این انتخابات داشته اندنظر تعداد کمی از مردم  ارزیابی های دفتر مشترک تنظیم انتخابات، نشان میدهد که بر خالف

                                                 
  “شکایات سبب حاکمیت قانون میشود”. 2005 نوامبر 10، بوعاتی، کمیسیون شکایات انتخابات اعالمیه مط 1
  “یج انتخابات افغانستاناعتراضات و اولین نتا” . 2005 اکتوبر 16 نهاد خبررسانی فرانسه،  2
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تشکیل شورای ملی افغانستان میشود، در واقع ختم آن پروسه سیاسی است که در موافقتنامه بن برای این انتخابات که منجر به 
 بعد 2001درین موافقتنامه که توسط گروه های عمده سیاسی افغانستان در دسمبر . در شهر بن آلمان طرح شده استافغانستان 

 طی چهار سال حد امریکا به امضا رسید، طرح شده بود تامتاز فروپاشی رجیم طالبان توسط قوای ائتالف به رهبری ایاالت 
برای  2002 جرگه اضطراری در ماه جون طابق به این موافقتنامه تدویر لویهم. رای یک رجیم سیاسی موقت باشداافغانستان د

 اساسی جدید و  قانون برای تصویب2003اساسی در دسمبر  جرگه قانون انتخاب رئیس جمهور موقت در اداره انتقالی، لویه
ایط بوده که درین موافقتنامه  از جمله شر2005 و انتخابات پارلمانی در سپتمبر 2004انتخابات ریاست جمهوری در اکتوبر 

  .اشتراک کننده گان به توافق رسیده بودند

ت شورا های والیتی نیز  ارایه و ضمناً بعضی جوانب انتخاباشورای ملیدر این گزارش یافته های از تحقیقات در مورد انتخابات 
 تا در در افغانستان بررسی شودتا مشکالت انتخابات اخیر سعی شده است همچنین . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است

موارد تخنیکی انتخابات در اصالحاتی در قسمت بیشتر درین گزارش پیشنهاد شده است تا  3.انتخابات آینده مورد توجه قرار گیرد
.  گیردوب کاری نهاد های مسئول، زمان بندی مناسب انتخابات، سیستم رای دهی و قانون انتخابات صورتآینده، چارچ

گزارشات کمی برای استفاده عامه وجود دارد که بیشتر جوانب تخنیکی و تحلیل های سیاسی انتخابات را مورد بررسی قرار داده 
 سال گذشته انتخابات قوه مقننه 35بر عالوه، چون طی  . 4گونهی و چمخصوصاً اینکه چی کسانی در انتخابات پیروز شدند. باشد

 سیاست های انتخاباتی در افغانستان موجود است،  اساس معلومات کمی در مورددر افغانستان صورت نگرفته است، که به همین
  . آگاهی موجود این خالیگاه پر گرددمعلومات و اندازه به بناً سعی شده است تا 

 صورت گرفته است عبارت از نتایج نهائی انتخابات از دفتر مشترک تنظیم  آنماتی که این تحلیل ها بر اساسمنابع معلو
 در جریان تاریخ قندهار مصاحبه گسترده در هرات و 53انتخابات افغانستان، بیوگرافی کاندیدان، و معلومات دیگری که از جریان 

 که از پارلمان کاندیدان  مصاحبه22 این مصاحبه ها شامل .است، میباشد صورت گرفته 2005 اکتوبر 8 سپتمبر الی 14 های
منابع دیگر   تن آنان پیروز شدند،4که از جمله  نفر کاندیدان شورا های والیتی 9 کاندید در انتخابات پیروز شدند، و 10جمله 

فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان در مورد که توسط بنیاد معرفینامه شامل پوستر های کاندیدان، گزارشات رسانه های خبری، و 
این منابع معلوماتی اجازه میدهد تا تحلیل کلی از نتایج انتخابات در  5.معرفی کاندیدان این انتخابات تهیه شده است، میباشد

  . صورت گیرد،سطح ملی که تحقیقات ساحوی طی تهیه این گزارش از والیات قندهار و هرات نیز به آن اضافه میشود

  :درین گزارش مندرج استالب ذیل مط

در شورای تصور میرود  و بعضی از تقسیماتیکه یپارلمان نتایج انتخابات قسمت دوم،در  :کیها پیروز شدند •
مل طرفداران و مخالفین دولت، طبقه بندی این تقسیمات شا.  مورد بررسی قرار گرفته استبوجود آید،ملی 
. رت خواهد گرفتضای چپی، و تقسیمات عمده میان اقوام صو فکری میان محافظه کاران مذهبی و اعهای
که مورد ی و تعداد زیاد از کاندیدان احزاب سیاسی، کاندیدان زن اخیر همین بخش نتایج و دست آورد هایدر

 .مطالعه و تحلیل میشود در شورای ملی راه یافته اند،پسند مردم نبوده اند و 

 نقطه نظر مخصوصاً از ، دهنده گاندر مورد تنظیم رای سوم قسمتدر  : شدند آنها پیروزگونهیچ •
در ادامه همین  . و هرات صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیردقندهارمذهبی و قومی که در والیات 

و چالش هایکه کاندیدان زن ، مسایل عمده این پروسه عالیت های عمده پروسه مبارزات انتخاباتیبخش، ف
 .د بحث قرار گرفته استموربا آن مواجه بودند 

                                                 
 مراجعه 2005 سپتمبر 27شما میتوانید برای اخذ معلومات بیشتر به گزارش اجرائی مورخ . رهبری اینکار را گروه استراتیژی بعد از انتخابات به عهده داشت  ٣

ادات در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان، پیشنه”تحت نام  (OSCE)و همچنین گزارشی را که گروه کمکی سازمان همکاری های امنیتی اروپا . کنید
  . به نشر رسانده مطالعه نمائید“ .2005

میتوانید به این گزارش از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان .  برنامه همبستگی ملی صورت گرفته است اواخر تحقیقات جالب ساحوی از طریقدرین  ٤
  . کابل“  همبستگی ملی هایردم محل در برنامهاشتراک م: از رعیت تا شهروندان”: مراجعه نمائید

  . 1384بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، : کابل. والیات هرات و قندهار: معرفینامه کاندیدان ولسی جرگه افغانستان  ٥
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 رای دهنده  در حضورکاهش چشمگیرموضوع  در قسمت چهارم :کیها رای دادند و کیها رای ندادند •
 اشتراک کرده  رای دهنده گان در آن فیصد70 که گان درین انتخابات به تناسب انتخابات ریاست جمهوری

 . بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

شد  مشکالتی که این انتخابات با آن مواجه قسمت پنجم در : انتخابات از مردمیبرداشت ها •
،  دیدگاه بسیاری از افغانها این انتخابات ازاندن به اعتبارپروسه شمارش آرا که سبب آسیب رسدر مخصوصاً 

  .گردید، مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

سعی قسمت ششم  در : غلط و تصحیح تصوراترای دهنده گان یه گی به خواست هارسید •
گونه یو اینکه چ شورای های والیتی  وپارلمان افغانها در مورد مسئولیت ها و وظایف اعضای دیدگاهشده تا 

در . طرفداران شان بیرون آیند، مورد ارزیابی قرار میگیردکاندیدان میتوانند از عهده خواست ها و توقعات 
 . قرار گرفته استتحلیلمورد ای های والیتی نظرات افغانها در مورد نقش شور گزارش ختم

  بحث میکند تاافغانستاندر تجارب گذشته پارلمانها در مورد  این گزارش قسمت اخیر :نظری به آینده •
 قرار تحلیل با آن مواجه خواهد شد، مورد بررسی و  ملیشورای اساسی و احتمالی که مشکالتبالوسیله 

گر اینکار مورد توجه جدی قرار نگیرد شورای ملی یک تاثیر جدا  یکی ازین مشکالت اینست که ا.بگیرد
و به همین قسم خواست های زیاد مردم و غلط فهمی آنها . کننده باالی دولت افغانستان خواهد داشت

ازینکه پارلمان کمک های به مردم خواهد کرد، یکی دیگر از مشکالت است که این شورا با آن مواجه 
 است تا قرار گرفته تی که این انتخابات با آن مواجه بوده است، مورد بحث و تحلیلو در اخیر مشکال. است

 از ی در مورد جریانات پسو در ختم گزارش مطالب. در انتخابات آینده افغانستان مورد توجه قرار گیرند
 .میگیرده بن مورد بررسی قرار موافقتنام

  شورای ملیهایسیاستبر تاثیرات : پیروز شدندکیها  2

 جدید افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و تقسیمات و صف بندی های سیاسی که شورای ملیترکیب و ساختار رین بخش د
 چون در افغانستان تشکیل ائتالف ها و وفاداری ها بطور .احتماالً درین مجلس ایجاد میشوند را مورد بحث و مطالعه قرار میدهد

 سبب بدنامی شخص تحلیل کننده  دیگرن مسایلی اغوا کننده و از طرفه گیری چنیتحلیل و نتیج تغیر است، بناً پایدار در
 زمانی شاید به چندین گروپ مختلف هم پیمان باشد، و یک طبقه بلند از اتحاد ها و ائتالف ها  ئیهر فردی در هر نقطه .میشود

محافظه ”و یا “ مخالف دولت”و “ لت دوطرفدار”برچسپ های چون .  مختلط و مختلف باشد روابطممکن دارای چندین نوع
انتخاب یا چاره ای اما با این هم، بنابر عدم موجودیت یک  . گمراه کننده اندجدینادرست بوده و بطور “ روشنفکران”و “ کاران

د و بنابرین با در نظرداشت مطالب و پیش بینی های فوق از تحلیل های ذیل استفاده صورت گیر. دیگر ازینها استفاده شده است
. باید دانست که اینها فقط یک تصویریست از آنچه که ممکن در تقسیمات سیاسی پارلمان افغانستان میان کاندیدان بوجود آید

 از پارلمانمرتبط به همین موضوع یکی از کاندیدان . هیچ شکی نیست که اینها بزودی بر اساس سیاست های پارلمان تغیر یابند
باالی هر مسئله ای . ان باالی مسایل مختلف گروه ها و اتحاد های جدیدی تشکیل خواهد شددر پارلم”: هرات چنین میگوید

   6“.مختلف خواهند بودو اتحاد ها روه ها این گ

  

  

  

  

                                                 
  .2005 سپتمبر 26از هرات، ولسی جرگه  برگرفته از مصاحبه ای با یک تن از کاندیدان  ٦
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 تقسیمات سیاسیعوامل عمده در ایجاد   1,2

   دولت مخالفینودولت  طرفداران 1,1,2
ابتدا بنابر عدم حضور احزاب سیاسی  که این از  خواهد بودپارلمان منتخب افغانستان یک نهاد چند پارچه و چند فراکسیونی

 7. قابل پیش بینی بود مفید بوده است، احزاب سیاسی به کاندیدان مستقل بیشتر ازکه مقتدر و نظام مطروحه انتخاباتی افغانستان
  در پارلمان افغانستانصف بندی های حزبی ،احزاب سیاسی  وبر اساس تحلیلی از سابقه کاندیدانبطور تخمینی 1در جدول 

 33مبتنی بر این ارزیابی ها، اعضای شورای ملی افغانستان یا مستقل و یا مربوط و یا طرفدار یکی از  8.نشان داده شده است
  : که از طرف دیگر اینها همه در سه طبقه مختلف و نا پایدار ذیل طبقه بندی شده میتوانند.حزب سیاسی خواهند بود

 حزب سیاسی اند که میتوان 13 طرفدار )شامل اعضای مستقل (فر از اعضای پارلمان ن81 : دولتطرفدار •
 .آوردبحساب این احزاب را از احزاب طرفدار دولت 

در  حزب سیاسی اند که 9طرفدار آن ) شامل اعضای مستقل( نفر از اعضای پارلمان 84 : دولتمخالف •
 . جمع احزاب مخالف دولت بشمار می روند

 نفر ازین 69 . درین کتگوری دسته بندی کرد نفر از اعضای پارلمان را میتوان84 : معلومبیطرف و یا نا •
ف  اند که در کدام صدیموکرات/مل آن احزاب سیاسی چپی نفر دیگر شا15جمله اعضای مستقل بوده و 

 .  سیاسی آنها تا کنون نا معلوم بوده استبندی خاصی شامل نبوده و اتحاد

 لمان به مشکل مواجه در پار“اکثریت”  یکیجاددر مواقع الزم ا تا  خواهد شدسببپارلمان یده گی در فروپاشاین بی نظمی و 
یست که پارلمان افغانستان به آن مشکل دیگرموضوع رسیده گی به توقعات و خواست های مردم نیز یک  شود، عالوه برین

رسیده گی به رای متقاعد ساختن اعضای پارلمان جهت خود باما با آنهم دولت خواهد توانست با استفاده از قدرت  .مواجه است
نارضایتی اظهار  با پارلمانیکی از کاندیدان . مشکالت مردم مناطق شان اکثریت آرای پارلمان را در هنگام ضرورت بدست آورد

  :می گویدچنین 

یست ها را نمی توانیم متقاعد متقاعد ساختن مجاهدین کاری آسانیست اما کمون. از نظر فیصدی مجاهدین پیروز هستند”
   “9. ملیون دالر تغیر داد10هر موضوع حساس را میتوان با -ران و مجاهدین نفوذ داشته باشیممیتوانیم بر جنگساال. بسازیم

  ولسی جرگهف بندی های احتمالی در ص. 1جدول 
  کرسیها  یرهبر  احزاب سیاسی

       طرفدار دولت و اعضای سیاسیاحزاب
  10  ربانیاستاد    ربانی استادزبح-جمعیت اسالمی
  12  ، احمد ولی مسعود محمد نوراسماعیل خان، اعطا  حزب نهضت ملی-دیگر جمعیت ها

  10  پیر سید احمد گیالنی  محاذ ملی اسالمی افغانستان
  7  انورالحق احدی  حزب افغان ملت

  7  لرب رسول سیافاعبد  تنظیم دعوت اسالمی افغانستان
  5  خلیلی، انوری  )ب وحدت، حرکت اسالمی و دیگرانحز(اهل تشیع  / هزارها

  4  صبغت اهللا مجددی  تنظیم جبهه ملی نجات افغانستان
  3  سید اسحاق گیالنی   همبستگی ملی افغانستاننضهت

                                                 
برای . فقط میتوانستند به افراد مستقل رای بدهند نه به احزاب سیاسی “(SNTV)رای واحد غیر قابل انتقال ”انتخاباتی  رای دهنده گان بر اساس نظام  ٧

نویسنده گان این .  مراجعه نمائید“چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان: آزاد، عادالنه و یا ناقص”معلومات بیشتر به توضیح نامه این اداره تحت نام 
  . میباشنددرو رونالدز و اندرو ویلدر انگزارش

های حزبی آنها درین بخش و یا در دیگر قسمت های ازین گزارش بر اساس معلومات و بیوگرافی آنها که توسط وابستگی  احزاب و سابقه کاندیدان و  ٨
رانی از دفتر عبدالعزیز صمیم و نصراهللا دایان آق ،بیوگرافی کاندیدانهمچنین در قسمت . ه، صورت گرفته استتوماس روتینگ، میخایل سیمپل تهیه شد

    . والیات هرات و قندهار معلومات مفیدی را به اختیار ما گذاشتند در(NDI)انستیتوت ملی دیموکرات 
  .2005 اکتوبر 4قندهار، از   ولسی جرگه از کاندیدان بر گرفته از مصاحبه ای با یک تن ٩



  

 6                        واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

  1  جمیل کرزی  حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان
  22    افراد و اشخاصیکه از دولت یا از شخص کرزی حمایت میکنند

  81    اران دولتمجموع طرفد
      مخالف دولتاعضای سیاسی و احزاب 

  25  محمد یونیس قانونی  حزب افغانستان نوین
  20  سید نوراهللا/ دوستم   حزب جنبش ملی افغانستان
  18  محمد محقق  حزب وحدت مردم افغانستان

  12  فاروقی، صباون، گلبدین  گروه حزب اسالمی 
  7  ی، جاوید، کاظیمیاکبر  )حزب وحدت، حرکت، اقتدار ( تشیعاهل

  2    دیگران
  84    مجموع مخالفین دولت
      :بیطرف و یا نا معلوم

  7  بکتاش، احساس، کوهستانی، ناصری، نعمت، پیروز  ) حزب سیاسی14ائتالف (جبهه دیموکراتیک ملی 
  6  علومی، آرین، رنجبر، تنی  احزاب چپی

  2  سید منصور نادری  )حزب اسماعیله(حزب پیوند ملی 
  69     معلوم نیست اعضایکه صف حزبی شانعمجمو

  84    به کدام حزبی تعلق ندارندکه اعضای مجموع 
  249    مجموع

   کاندیدانبیوگرافی :منبع
کران و آزادیخواهان آزاد و ، به این معنی که با روشنف“ مردم هر قسمبودن هر چیز برای”این مهارت رئیس جمهور کرزی یعنی 

 درین  دارد، میتواند برایش مختلف طرفدارو اینکه حد اقل در بین اکثر از اقواممحترم  ه کاران،معتدل، با مجاهدین و محافظ
ه این همه افراد و گروه اما زمان و منابع مورد نیاز برای حفظ و دسترسی به رای اکثریت پارلمان مخصوصاً ب. کمک نماید زمینه

بر عالوه، تداوم معامله .  ساخته و به مشکل مواجه خواهد ساختکندتره قانون گذاری در پارلمان را ، به ناچار پروسهای کوچک
  . نمودرا در نزد افغانها متزلزل خواهدپارلمان  اعتبار  ئیهای زیر پرده

سعی برین است تا یک قوه دیگر از میان گروپ های احزاب سوم، ایجاد شود تا موازنه میان طرفداران دولت و مخالفین آنرا در 
، چندین تن از مصاحبه کننده گان اظهار داشتند که این یکی از آرزو های عارف قندهاربطور مثال در . گهداردزمان ضرورت ن

 طوریکه بررسی شده است حزب جنبش ملی افغانستان مربوط به آقای 10. سرحدات و قبایل بوده است امورنورزی، وزیر اسبق
نیز در شرایط مختلف ی قابل مالحظه را در پارلمان خواهد داشت، که یک تعداد آرادوستم و حزب وحدت مربوط به آقای محقق 

پارلمان را در دست دارند، نیز سعی  فیصد مجموع کرسی های 27 که پارلماناعضای زن . چنین سیاستی را پیش خواهند گرفت
اما . د کرد، بگیرندنخواهمینمایند تا با استراتیژی های معین باالی بعضی از مسایل طرف جبهه سوم که موازنه قدرت را حفظ 

 نمیرود که آنان بطور منظم  احزاب مختلف سیاسی اند، بناً احتمال طرفدارانچون بسیاری از اعضای زن در پارلمان افغانستان
  .  باقی بمانند در پارلمانمنحیث یک گروه سیاسی منسجم

 فعالیت ها و یک از مهارت های مهم اعضای ، سیاست ایجاد ائتالف ها میان گروه های مختلف یکی ازپارلماندر چنین یک 
 اظهارچندین تن از کاندیدانیکه طی جریان تهیه این گزارش مصاحبه شدند، . مجلس جدید و منتخب افغانستان خواهد بود

  : میگویدرا خواهند ساخت، درین زمینه یک تن از آنهاائتالف های پارلمان میداشتند که آنها در 

من اینکار را . ائتالف نمایندرات ها ممکن آن مجاهدینکه بیشتر آزاد می اندیشند با تکنوک. ندمجاهدین باهم متحد نیست”
آزادی خواهان و محافظه . و دو نوع تکنوکرات ها. آزادی خواهان و بنیاد گرایان. دو نوع مجاهدین وجود دارد. خواهم کرد

ئتالف روشنفکران ااگر این . کنوکرات ها ایجاد شود تروشنفکران مجاهدین و مکن ائتالف های میان روشنفکرانم. کاران

                                                 
د از کاندیدانی که به قوم نورزی تعلق نداشتند، برای انجام و برگزاری کمپاین های انتخاباتی شان کمک نموده  گفته میشد که عارف نورزی به آن تعدا ١٠
  .برای زنانیکه در ولسی جرگه و شورای والیتی کاندید بودندمخصوصاً . است
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 به بدبختی روبرو به دست بیاورند، بار دیگر را  پارلمانن کنترولیااگر بنیاد گرا. نمایند یک پارلمان خوبی خواهیم داشت
  11“. بودخواهیم

ما ضرورت داریم تا یک ”: د و رهبر حزب متحد ملی می گویپارلماندر همین رابطه نورالحق علومی یکی از کاندیدان موفق 
  12“. خواهیم بود هیچبدون یک ائتالف، ما. شکیل کنیمائتالف را در پارلمان ت

  و روشنفکران محافظه کاران 2,1,2
چندین .  آمد نخواهد به نظره کامالً محافظه کار است بناً انتخاب یک پارلمان محافظه کار نیز خیلی جالبچون افغانستان جامع
از اعضای نفر  17 و  انتخاب شده اندهبی درین شورا مانند پروفیسور استاد ربانی و پروفیسور استاد سیافتن از رهبران مذ

 جهاد  در جریانپارلمان تن از مجموع اعضای 133تقریباً . مذهبی مانند مولوی، مال، قاضی و قاری دارندلقب های پارلمان 
 تن از اعضای متذکره یا 113 داشته باشند اما این امر حتمی نیست، و یا سهم داشته اند که فکر میشود پیشقرینه محافظه کارانه

احزاب سیاسی /، معتدلمتعلق و یا هم پیمان احزاب سیاسی اند که میتوان آنانرا به دسته های احزاب محافظه کار، بنیاد گرا
 دولت یک اجندای اجتماعی محافظه با این عضویت ها، احتمال دارد که شورای ملی ممکن بیشتر از. سنتگرا دسته بندی کرد

  .اجندا های غربی تحت تاثیر بوده است دولت افغانستان طی چهار سال گذشته زیاد با .را پیش گیردکارانه تر 

 که توسط اتحاد 1990 و اواخر 1980مجاهدین و حزب خلق افغانستان در اوایل سالهای بین تلخ جنگهای با در نظر داشت  
از اعضای رسمی حزب متذکره در نفر  15که شامل متذکره حزب  نفر از همپیمانان 23د، انتخاب وی وقت حمایت میششور

با مهمتر از همه پیروزی اعضای مقتدر این حزب سید محمد گالبزوی .  خیلی ها را شگفت زده کرده است، میشودشورای ملی
  قابل کسب نموده است،قندهاردترین رای را در  دوم بلنو نورالحق علومی که در ردیف کسب بلندترین رای در والیت خوست

  .ذکر اند

 بوجود آمد اینست که اینکار نه تنها راه را برای زنان پارلمان کرسی برای زنان در 68 اختصاص یک پیامد غیر عمدی که باالثر
 تن از اعضاییکه با 13. ند احزاب دیگر روشنفکر و چپی نیز ازین طریق در شورای ملی راه یافت اعضایباز نمود بلکه یک تعداد

در حقیقت یکی از تقسیمات عمده حزبی و گروهی در پارلمان افغانستان مخصوصاً . آنها زن اندنفر  8این احزاب همپیمان اند، 
 اجتماعی، فرهنگی و مذهبی میان محافظه کاران مذهبی و این اعضای چپی، و بعضی از اعضای مستقل از قشر  مسایلباالی

  . زاب نشنالیست و ملیت خواه بوجود خواهد آمدروشنفکر و اح

، یاد میشوند در پارلمانجهادی ها مخالفین بنام  بنام مجاهدین و توسط طرفداران خودتوسط پر قدرت و پر نفوذ کسانیکه حضور 
نگ نمودند همه این اصطالحات از نظر تحلیلی بسیار مفید نمیباشند چرا آنانیکه در جهاد ج .شمار میرود مهم بیک قوهبه حیث 

بسیاری از کسانیکه بر ضد رژیم وقت . را ثابت میسازدادعا  این 1990یک گروپ متحد نیستند طوریکه جنگهای داخلی سالهای 
و بسیاری به این باور اند که با فروپاشی دولت . که اتحاد شوروی از آن حمایت میکرد جنگیدند، بنیاد گرا های مذهبی نبودند

اکنون این اصطالحات جهادی و یا مجاهدین همان رهبران و قوماندانان . ان رسیدجهاد در افغانستان به پای 1992نجیب اهللا در 
.  هنوز هم از نظر سیاسی و ایدیالوژی خود را به جهاد افغانستان نزدیک احساس مینمایندامیان آنها را معرفی میدارد کهو ح

 از جهاد دفاع ظر محافظه کارانه ای دارند و اکثریت به این معتقد اند که بایدبر مسایل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نعموماً اینها 
قاضی نظیر احمد یکی از قوماندانان سابقه . نمود و یک دولتی را که در آن احکام اسالمی نافذ باشد، تاسیس و از آن حمایت کرد

 طی وی. هرات برده ازین طبقه به شمار میایدهمپیمان اسمعیل خان که دومین بلند ترین رای را در حزب جمعیت اسالمی و 
  : اجندای پارلمانی خود را چنین اظهار داشتمصاحبه ای

 کاندیدان در تمام  در صدر لیستاما مجاهدین.  یافتخواهندراه در پارلمان اشخاص  هنوز معلوم نیست که کدام نوع”
. کار خواهیم کردبه طور احسن  یک دولت اسالمی ما برای تامین امنیت، خدمت به مردم، و.  قرار خواهند داشتوالیات

                                                 
  .2005 سپتمبر 26 هرات، . از کاندیدان پارلمان برگفته از مصاحبه ای با یک تن ١١
  . 2005 اکتوبر 3قندهار، .  نورالحق علومی یک تن از کاندیدان موفق و رهبر حزب متحد ملی افغانستان مصاحبه با ١٢
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  طبقه بندی احزاب سیاسی به ترتیب بیشترین.2جدول
   محافظه کاران و آزادیخواهان

 باهم آنانیکه در جهاد سهم گرفته اند،... اد استاصل برای ما جه. ها باشد بر ضد دولت فعالیت میکنیماگر دولت مخالف این
   13“. خواهیم شدیکجا

و فکر میشود مسایل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 
ا  رسانه هآزادی مطبوعات و آنچه که از طریق

و نقش زنان در جامعه میشود نشر  تلویزیونها مخصوصاًَ
  و داغ در پارلمان جدید التاسیس جدیاز جمله مباحث

که در  یک تن از قوماندانان دوران جهاد 14.خواهد بود
 در پارلمان راه یافته  از والیت هراتیپارلمانات انتخاب
  پارلمانیکه درتقسیماتدر مورد  بطور صریح است،

  : اظهار نظر مینماید چنینهد آمد،بوجود خوا

 اما - تقسیم نخواهد شدزیاد پارلمان به دسته های”
. غیر مذهبیان و مسلمانان : عمدهدو گروهبه فقط 

بطور مثال - از آزادی حمایت مینمایندغیر مذهبیان
در حالیکه . اینکه زنان حجاب نداشته باشند

-ند همانند گذشته زنده گی کنندمسلمانان میخواه
  15“. زنان باید برقه ببوشندریکهطو

چیده با اینکه سیاست های پارلمانی بیشتر ازین پی
 نشان میدهد که است، اما چنین اظهار نظر ها

در پارلمان تقسیمات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در 
بالک های محافظه کاران و روشنفکران ایجاد خواهد 

معتدل و میانه رو موازنه ای قدرت بالک های شد که 
  . حفظ خواهند نمود درین میانرا

چپی ها /سنت گرایان و روشنفکران/بنیادگریان و میانه روان/ احزاب و گروه های مختلف که شامل محافظه کاران2در جدول 
 طوریکه قبالً تذکر داده شد، . شده که به ترتیب بیشترین محافظه کار و بیشترین آزادیخواه طبقه بندی شده استطبقه بندی

احزاب سیاسی نهاد های  معموالً. سپ ها در شرایط افغانستان اغوا کننده است که نباید در معنی اصلی آن تفسیر گردنداین برچ
بطور مثال، بعضی از احزاب سیاسی مانند جمعیت . خیلی ضعیف بوده و گرایشات سیاسی اعضای آن اغلباً بطور عجیب تغیر میابد

دگر و اسالمی است که با اخوت المسلمین در ارتباط بوده اینک در آن افرادی از اسالمی افغانستان که اصالً یک حزب بنیا
 بوده است در یخواهبه همین طور در حزب جنبش ملی افغانستان که بیشتر یک حزب سیاسی آزاد اعضای چپی نیز شامل اند و

بوده باشد تا هر حزب بتواند کرسی  ین احزابآن افراد بنیاد گرا نیز جای گرفته اند که این شاید بخاطر سیاست های انتخاباتی ا
گروه های شیعه به بخش های محافظه کار و یا روشنکفر کاری مشکلی  طبقه بندی. های زیادی را در پارلمان بدست آورد

  قسمیکه یک تعداد. است

لف از دین فسیر های مخت از محافظه کاران احزاب شیعه و سنی ممکن باالی بعضی مسایل اجتماعی موافق باشند اما بنابر ت
  . کامالً مختلف خواهند داشتاسالم اجندای ها و تفسیر های 

                                                 
  . 2005 سپتمبر 27.  هرات.مصاحبه با قاضی نظیر احمد کاندید پارلمان  13
  حبسر نظریه پردازی در مورد ارتداد به درین اواخر ستره محکمه که در آن محافظه کاران مذهبی فعال اند یکی از ناشران مجله حقوق زن را بخاط ١٤

و طوریکه دیده شده است محاکم در سطح مرکز و والیات سعی نموده اند تا دستگاه های تلویزیون خصوصی و تلویزیون های کیبلی را بسته . محکوم نمود
  .نمایند
  . 2005 سپتمبر 28 هرات، .یمصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق در انتخابات پارلمان  ١٥

   کرسی66  محافظه کاران/بنیادگرایان
  7  )سیاف( افغانستان دعوت اسالمی

  12  )فاروقی، صباون(گروه های حزب اسالمی 
  22  )ربانی، و دیگران(گروه نهضت / جمعیت اسالمی 

  25  )قانونی(حزب افغانستان نوین 
   کرسی47  سنت گرایان/میانه رو

  4  )مجددی(تنظیم جبهه ملی نجات افغانستان 
  10  )پیر گیالنی(محاذ ملی اسالمی افغانستان 

  3  )اسحق گیالنی(ت همبستگی ملی افغانستان نضه
  18  )محقق(حزب وحدت 

  12  دیگر احزاب اهل تشیع و هزاره
   کرسی43   چپیآزادیخواهان

  2  )نادری(حزب پیوند ملی 
جمیل (حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان 

  )کرزی
1  

  7  )احدی(حزب افغان ملت 
  20  )دوستم(حزب جنبش ملی افغانستان 

  7  موکراتیک ملیجبهه د
  6  احزاب چپی

   کرسی93  اعضای مستقل
  249 مجموع
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ل قانونی با در نظرداشت پیش بینی های احتمالی، این طبقه بندی احزاب چنین نشان میدهد زمانیکه در شورای ملی مسای
 در شورای ملی در شرایط مختلف از اجتماعی، مذهبی و فرهنگی بحث صورت گیرد، تقسیمات سیاسیمسایل  خصوصاً در مورد
 دولت، مخالف دولت و یا آن طبقه که اصالً در ردیف کدام گروه خاصی ت خواهد بود، تقسیماتی چون طرفدارهم کامالً متفاو

حزب جنبش که یک حزب نشنالیست و غیر مذهبی و از طرفداران مخالفین دولت است و همین قسم مثالً . قرار نگرفته باشند
ان ملت که آن هم یک حزب نشنالیست بوده و از جمله طرفداران دولت به حساب میاید ممکن با دیگر احزاب چپی و حزب افغ

و به همین ترتیب اعضای محافظه کار از حزب جمعیت اسالمی . روشنفکر برای مقابله به اجندا های محافظه کاران بپیوندند
 به آقای قانونی که به ترتیب از جمله طرفداران دولت و مخالفین دولت به مربوط به استاد ربانی و حزب افغانستان نوین مربوط

  . دا های محافظه کار متحد گردندحساب می آیند ممکن با دیگر گروه ها برای تقویه اجن

 سنت گرا مانند تنظیم جبهه/ قابل ذکر است که موازنه قدرت درین مباحث سیاسی توسط احزاب شیعه و دیگر احزاب میانه رو 
که )  نفر100حدوداً (نجات ملی افغانستان، محاذ ملی اسالمی افغانستان، نضهت همبستگی ملی افغانستان و اعضای مستقل 

 زن  نفر27. )به همین خاطر در لیست فوق شامل نشده اند(اب متذکره نیستند تامین خواهد شد بطور مستقیم از هواخواهان احز
محدود آنچه که حقوق زنان را هر  میباشند مخصوصاً  مخالف اجندا های محافظه کارانها که اکثر آننیز از اعضای مستقل اند

از طرف دیگر، گروه محافظه کار احزاب اسالمی بنابه هماهنگی بهتر میان یکدیگر و با داشتن منابع بهتر نسبت به . بسازد
ظهار شده است قسمیکه احزاب سیاسی احزاب نوتاسیس و آزادی خواه سود خواهند برد، این مسئله در چندین مصاحبه ا

مجاهدین به مقایسه دیگر احزاب بهتر در پارلمان تنظیم خواهند شد که در نتیجه احزاب سیاسی آزادی خواه که منابع کمی در 
  . خواهند کرد مبارزه دست دارند و کمتر تنظیم یافته اند در برابر بیرون زدن توسط گروه محافظه کار به مشکل

  پارلمانی در  قومترکیبات 3,1,2
 ولسی جرگه عضو 249تماماً . استیکی دیگر از محرکه ها برای ایجاد تقسیمات سیاسی در شورای ملی موضوع قومیت 

.  تفکیک گردیده اند3  در جدول مربوط اند کههیاعیلیعه غیر هزاره و اسم اهل شمختلف قومی، بخصوص اقوامافغانستان از 
در . لی تقسیمات قومی ایجاد خواهد شد در طی چندین مصاحبه اظهار گردیده استباالی بعضی مسایل در شورای م کهاین

 فیصد 47ف وی قرار دارند از رقم اطراحالیکه ممکن حامد کرزی خود دست به چنین کاری نزد اما بعضی از افرادی که در 
 جرگه قانون اساسی را ه گان حادثه لویکه این مصاحبه کننده.  قانونی خویش استفاده نمایندپشتون ها برای پیشبرد اجندا های

مثال آوردند که در آن باالی بعضی مسایل مخصوصاً آنچه که مربوط به زبان ملی میشد، اعضای مجلس به دسته های پشتون 
  . و غیر پشتون تقسیم گردیدند

د شد تا آنها  ندارند سبب خواه فیصد کرسی های پارلمان را در اختیار50هیچ یک از گروپهای قومی بیشن از این واقعیت که 
 در چندین مصاحبه در . آنچنان استفاده نمایندنتوانند ازین اجندا
مصاحبه شونده گان اظهار داشتند که آنها  قندهاروالیات هرات و 

کمپاین های انتخاباتی شان استفاده جریان هیچگاه ازین روش در 
. تفاده نموده اندنکرده اند در حالیکه میگفتند مخالفین آنها از آن اس

اما با اینکه محرک های قومی و گروهی در سیاست های افغانستان 
 که آنها اکنون به دید منفی دیده شده و دارد  حقیقتنفوذ دارد، این

 کمک خواهد کرد تا در برابر ،بعضاً کامالً مد نظر گرفته نمیشود
یکی از .  شود مانعاستفاده ناجائیز ازین سیاست در پارلمان افغانستان

 تا رسانه های خبری برای  کردمصاحبه شونده گان اظهار امیدواری
کاهش و از میان برداشتن این پدیده نقش مهمی ایفای نمایند 

چون در تلویزیون ملی کسی نمیخواهد در مورد قوم صحبت ”

 مذهبی در ولسی جرگه/گروپ های قومی.3جدول

/ گروپ های قومی
  مذهبی

  فیصدی  هاتعداد کرسی

   %47,4  118  پشتون
   %21,3  53  تاجیک و ایماق

   %12,0  30  هزاره 
   % 8,0  20  ازبک
   %4,4  11  غیر هزاره/شیعه 
   %2,0  5  ترکمن
   %2,0  5  عرب

   %1,2  3  اسماعیلیه
   %0,8  2  پشه ای

   %0,4  1  بلوچ
   %0,4  1  نورستانی
   %100  249  مجموع

  کاندیدانبیوگرافی :منبع
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 صف بندی های قومی کاندیدان.4جدول

  16“.نمایند به همین خاطر فرهنگ تحمل در رسانه ها ایجاد شده است

 نشان داده شده است که در صف بندی های سیاسی در پارلمان از نظر مسئله قومیت تفاوت های قابل توجه ای 4جدول در 
ایماق ها از دولت طرفداری خواهند کرد، بلکه هیچ یک از /  فیصد از پشتون ها و تاجیک ها 40در حالیکه .  داشتخواهدوجود 

 13,6فقط .  فیصد از اعضای هزاره از دولت حمایت خواهند کرد19,5که فقط در حالیدولت نخواهد بود اعضای ازبک پشتیبان 
فیصد از اعضای پشتون پارلمان طرفدار مخالفین دولت خواهند بود که به این اساس تقریباً نصف از اعضای پشتون پارلمان بی 

  . طرف باقی خواهند ماند

  

  

  

   احزاب سیاسیکارائی 2,2

اکثر از احزاب سیاسی اکنون آنچنان نمیتوانند  17.بی در افغانستان چالش های مهمی قرار دارد تقویه یک سیستم موثر حز برابردر
 خیلی کم است  نیزآنهابرای اعضای خود چیزی به حیث تشویقی بدهند و اکثر آنها منابع کمی در دسترس دارند و قدرت و نفوذ 

 احزاب سیاسی توسط دولت کرزی نیز تشویق نشده و میتوان و از طرف دیگر.  خاطر از پشتیبانی کمی برخوردار اندکه به همین
 اما از . مشاهده کرداین ادعا را مبنی بر تعین یک نظام انتخاباتی که در آن نقش احزاب سیاسی بسیار کم بوده است، به وضوح
نستان از آنان تصویر همه مهمتر مشکلترین و عمده ترین چالشی که در برابر احزاب سیاسی قرار دارد، اینست که مردم افغا

یک مطالعه . خوبی ندارند اعم از کمونیست ها و احزاب دوران جهاد که نقش منفی را در تاریخ پر خاطره افغانستان داشته اند
 در مورد آگاهی و نظریات افغانها در مورد انتخابات صورت گرفت نشان میدهد که عکس العمل 2005گروپی که در بهار سال 

  . ین مباحث گروهی بطور جدی در مورد احزاب سیاسی منفی بوده استاشتراک کننده در

. ، بلکه همیشه دستخوش نفوذ و سئو استفاده خارجی نیز قرار دارنداندنه تنها احزاب سیاسی با گروه های قومی مرتبط ”
ه و در برابر تعریف معمول از احزاب سیاسی در شمال قسمی بوده است که گروه های از یک قوم گرد یک حزب جمع شد

 ،به مقابله میپردازند بلکه در مناطق جنوبی احزاب طوری تعریف میشدند که تعداد از اشخاص به خواست خود اقوام دیگر
   18“ . یک حزب جمع شده و فقط به منافع شان کار مینماینددور 

و این سبب شده  فردی آمیخته اندبا سیاست های  افغانستان اینست که همه  درت اکثر از احزاب سیاسیایکی دیگر از خصوصی
 نه بر  بوده و مدیریت نمایند احزاب حاکمبرسعی میکنند تا افراد  .است که نتوانند گروه های گسترده ئی را دور هم متحد سازند

 برای  سیاسی احزابکه آرای مردم را کسب میکنند، نه اینکه افراد اند در انتخابات نیز همین .سیاست خاصییا یک ایدیالوژی و 
 به مشکل افراد و شخصیت های قوی را دور هم  بسیاراحزاب سیاسی. بتواند آرای مردم را جمع آوری کند کاندیدان طرفدار خود

 حزب  ازمیتوانافزایش یابد که  مختلف  حزبیتا گروه ها و انشعاب هایشده  سبب  اینکارکهکرده میتوانند حفظ متحدانه 
تقریباً بیش از دو چند هر حزب  ( نفر47.  افغانستان به حساب می آید، نام بردیاسیجمعیت اسالمی که بزرگترین حزب س

  اما.راه یافته اند  افغانستانپارلماندر  یا بطور رسمی یا غیر رسمی به حزب جمعیت متعلق بوده اند  از کاندیدانیکه)سیاسی دیگر
                                                 

  .2005 اکتوبر 3 قندهار، .تن از کارمندان سازمان ملل متحدیک  مصاحبه با  ١٦
 برای معلومات بیشتر در مورد احزاب سیاسی افغانستان به گزارش جدیدیکه گروپ بحران بین المللی تحت نام احزاب سیاسی در افغانستان نشر نموده  ١٧

  . 2005 جون 2. است، مراجعه نمائید
. دفتر مشورتی آلتای، کابل. بحث های گروپی، در شمال، غرب، جنوب، و جنوبشرق افغانستان: ه برنامه های تعلیمات مدنی در انتخابات تحقیق در بار ١٨
  . این تحقیق توسط بنیاد آسیائی و نماینده گی انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا تمویل گردیده است. 25ص 

  های قومیگروپ  بیطرف  مخالف دولت  طرفدار دولت
  فیصدی  تعداد  فیصدی  تعداد  فیصدی  تعداد

  46,6  55   13,6  16  39,8  47  پشتون
  30,2  16  30,2  16  39,6  21  ایماق/تاجیک
  12,2  5  68,3  28  19,5  8  شیعه/هزاره
  5,0  1  95,0  19  0,0  0  ازبک

  41,2  7  29,4  5  29,4  5  دیگران
  33,7  84  33,7  84  32,5  81  مجموع
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  وابستگی حزبی  کرسیها  قوم
   %49  118  پشتون
   %70  53  ایماق/ تاجیک
   %80  41  شیعه/ هزاره

  وابستگی حزبی  کرسیها  منطقه
   %79  34  شمال

   %69  35  شمالشرق
   %70  54  زیمرک
   %63  24  شرق

   %72  25  جنوبشرق
   %32  25  جنوب
   %50  34  غرب

   %88  8  مناطق مرتفع مرکزی
   %20  10  کوچیها
   %63  249  مجموع

  کاندیدانبیوگرافی: منبع

تفکیک اعضای ولسی جرگه و وابستگی. 5جدول 
 حزبی آنان

 .ب جدیدی که از حزب جمعیت جدا شد اند، تقسیم شده استاین حزب و احزا  انشعابی گروه10 کرسی ها تقریباً بین  تعداداین
 خواهند مخالف دولتاجندا های  طرفدار دولت و نصف دیگر  تعداد اعضای متذکره در پارلمانحد اقل نصفقابل ذکر است که 

  .داشت

دیدان شورای والیتی در هرات یکی از کان. اکثر از آنانیکه در والیات هرات و قندهار مصاحبه گردیدند تمایالت غیر حزبی داشتند
مردم فکر میکنند که احزاب مانند . مردم خود را از احزاب دور نگهمیدارند. افغانها از کلمه حزب نفرت دارند”: چنین میگوید
، اگر چه بعضی از کاندیدان به احزاب سیاسی خاصی وابسته بودند، اما بنابر گفته های فوق ،در انتخابات پارلمانی 19“.گذشته است

به حیث کاندید احزاب سیاسی  ) فیصد12,8 ( نفر741تنها  نفر کاندید 5900از . ثبتنام نموده بودند مستقل فقط منحیث کاندیدان
در پوستر های پنهان مینمودند و حتی ی خود را حزبکاندیدان در جریان مبارزات انتخاباتی وابستگی بسیاری از  20.راجستر بودند

سید  در مصاحبه که با قاضی نظیر احمد و ،بطور مثال.  کدام حزب و یا گروه سیاسی طرفداری میکننداز شان نیز نمی نوشتند که
 صورت  در والیت هرات مربوط به حزب مقتدر جمعیت اسالمی افغانستاناسماعیل خانشفیق دو تن از طرفدران نزدیک 

  . کنار رفته اندن از حزب جمعیتکاندید مستقل اند و اکنودر انتخابات نها داشته اند که آ اظهار گرفت،

 در انتخابات  احزاب سیاسی منحیث کاندیدان بطور رسمیآنانیکهاحزاب سیاسی در افغانستان آن چنان مردمی نیستند اما اگر چه 
 تیو فیصد آن عض35نی تقریباً  نفر یع88، ولسی جرگه نفر اعضای منتخب 249از . نده ا بطور چشمگیر موفق بودشرکت کردند،

این ارقام شامل کاندیدان مستقل و کسانیکه خود را منحیث شخصیت های مستقل در پروسه  21. را داشته اندزاب سیاسیاح
از آن صرف   است، مربوطه مردمی نبوده فقط برای اینکه احزاب سیاسیونمیشود، اند، موده انتخابات پارلمان معرفی و راجستر ن

 دو سوم حصه اعضای پارلمان که  آند، با وجودنفغانستان چندان محبوبیتی ندار ولو که احزاب سیاسی در ا22.نظر نموده اند
 پنهان و موثری را،  نقش طرفداری می کنندعضویت احزاب سیاسی را دارند و یا بطور غیر مستقیم از احزاب سیاسی خاصی

بیشتر از آنچه که فکر میشد، در سیاست های پارلمان خواهند 
   .داشت

 اقلیتهای قومی صدق  مربوط به به احزاباین مسئله بیشتر
احزاب سیاسی برای کاندیدان غیر پشتون این  کهمیکند چرا
در جدول .  اند مفید واقع شده مبارزات انتخاباتی شانبیشتر در

 از قوم های پارلمان دیده میشود که تعداد کاندیدان موفق 5
ترکمن به مقایسه اعضای /شیعه، و ازبک/ایماق، هزاره/تاجیک

نفر از  20تمام . بیشتر به احزاب سیاسی تعلق دارندپشتون 
ه یافته اند با احزاب سیاسی  راکاندیدان ازبک که در پارلمان

که در یک تن از کاندیدان درین رابطه   طوریکه.وابستگی دارند
 20اکنون ”: والیت هرات مصاحبه شده است چنین میگوید

زاره ها و فقط  حزب مربوط به ه5حزب مربوط به تاجیک ها، 
واضح است  23“.فغان ملت برای پشتونها وجود داردیک حزب ا

قابل که تاثیرات منطقوی نیز بر ایجاد و افزایش این احزاب 
 فیصد از کاندیدان در جنوب 32، طوریکه فقط توجه است

                                                 
  .2005 سپتمبر 19. د شورای والیتی از ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات برگرفته از مصاحبه ای با کاندی ١٩
.  برگرفته از ارقامی دیپارتمنت روابط خارجی دفتر مشترک تنظیم انتخابات افغانستان که توسط انستیتوت ملی دیموکرات به اختیار ما گذاشته شده است ٢٠
   .2005 نوامبر 15. کابل
  . 2005 نوامبر 15.  از انستیتوت ملی دیموکرات (Peter Dimitroff)با شخصی گفتگو های  برگرفته از  ٢١
وزارت عدلیه اشتراک بعضی از درین انتخابات خود را نامزد کرده بودند اینست که فکر میکردند ممکن   یکی دیگر از دالیلی که کاندیدان بطور مستقل ٢٢

 از (Peter Dimitroff) . ندهد تا در انتخابات پارلمانی شرکت نمایندنوین اجازهاحزاب را مانند جمعیت اسالمی، جنبش ملی، و حزب افغانستان 
  . 2005 نوامبر 15. مولی دیموکراتانستیوت 

  . 2005 سپتمبر 21هرات .  انتخاباتپروسه تدویر ز کارمندانمصاحبه با یک تن ا  ٢٣
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مناطق مرکزی افغانستان در کاندیدان  فیصد 88در شمال و  فیصد کاندیدان 79که در حالیداشته  ی حزبوابستگیافغانستان 
   .دارندعضویت گروه های سیاسی را 

، مجزا از تشویق های  حمایت مردم را کسب کنند آن طریق که میتوانند از رااحزاب سیاسی عمده ترین راهیامروز در افغانستان 
یالوژی های غیر شهری ایدساحات در بعضی  (. پیش کش نمودن مسایل مذهبی و قومی استمالی مردم و یا ترساندن شان،

 نیز وجود داشته اند که در زمان 2001  سالان قبل ازچون اکثر از احزاب سیاسی امروز در افغانست ). دارندنقش موثرمذهبی نیز 
جهاد برای مبارزه علیه رژیم کمونیستی وقت و مبنی بر ایدیالوژی های مذهبی تاسیس شده اند که به این اساس اسالم نقش 

اکثریت از احزبی که بیشتر به استثنای حزب افغان ملت . داشته استزفکر و تاریخ آنها و حتی نام این احزاب عمده ای را در طر
 اسالم قابل ذکر است که. به استثنای حزب جنبش ملی افغانستان. پشتونها در آن نفوذ دارند، بنام احزاب اسالمی یاد میشوند

مثالً در احزاب هزاره که از اهل تشیع هستند دین اسالم .  تشکیل میدهدبخش عمده از هویت دیگر احزاب غیر پشتون را نیز
 چرا که این حزب در ابتدا با .که بیشتر در آن تاجیک ها نفوذ دارند حزب جمعیت اسالمی  عمده را دارد و به همین ترتیبنقش

کلیه احزاب به هویت های قومی آن اما با این هم . گروه اخوت المسلمین یک حزب بنیاد گرای اسالمی هم پیمان بوده است
ر در طی مصاحبه های متعددی در جریان این مطالعه بطو. حزب پشتون و حزب هزاره ها وغیرهیاد شده اند مانند حزب تاجیک، 

سید احمد مربوط حزب جمعیت و ”. شده اند جمعیت اسالمی  حزب شاملبوده اند، تاجیک مساویانه گفته شده است که چون
چون او تاجیک است به حزب جمعیت  .حزب خلق یکی از شاخه های حزب دموکراتیک افغانستان بوده است (حزب خلق است

  24“. باقی مانده استوفادارکماکان  تعلق دارد و اما از نظر ایدیالوژی و فکری به حزب دموکراتیک افغانستان

ساکنان آنجا پشتون اند و منافع آنها به خطر مواجه  تزنده گی میکنند که اکثریروستا ها  مخصوصاً آنانیکه در پشتونها وبرای 
اکثر از .  میباشد قویتر از هویت قومی در انتخاباتیک قوه سیاسی جهت تنظیم رای دهنده گانمنحیث  قبیلهنیست، استفاده از 

 از مسیردهنده گان را  رای  فکر میکردند که و میکردند،تصوررا منحیث مسئولیتی بی مفاد احزاب سیاسی کاندیدان ازین مناطق 
  : چنین میگوید درین مورد از والیت قندهارپارلمانطوریکه یکی از کاندیدان .  تنظیم نمود میتوان بهترقومیخط های 

  احزب سیاسی کمکتا بتوانند به تعلیم یافته شوند  میگیرد تا مردم یک دهه وقت را در بر. مردم خاطرات بدی دارند”
  منقوم. درین انتخابات صدمه خواهد زداما این حزب به من . یک حزب سیاسی داشته باشممن دوست دارم که . کنند

  25“. استن محزب سیاسی

اینکار سبب میشود تا احزاب سیاسی به مشکل بتوانند در ساحات پشتون نشین به 
از گذشته ها نیز، حزب افغان .  مختلف دسترسی پیدا نماینداقوامرای دهنده گان از 

 اقواماست سعی نموده برای دسترسی به و پشتونگرا حزب نشنالیست   یکملت که
توضیح  1در چوکات .  به آنها دسترسی پیدا نمایدقومیمختلف با سیاست های 

گونه این حزب ملیت گرا کوشش میکند تا در یک محیطی که یشده است که چ
ناطق حزب در مبا اینکه این .  در آن حاکم اند، در انتخابات پیروز گردداقوامبیشتر 

شهری درین کار تا اندازه ای موفق بوده است اما در تنظیم قبایل برای اخذ رای 
  .نبوده است، این حزب خیلی موثر برای بعضی از کاندیدان

 راهبرد های قومی در ساحات متذکره و یا در مناطقیکه پشتون ها فکر نا موثریت
قومی سیاسی از اهداف مذهبی استفاده نموده اند تا به گروه های کنند به چنین سیاست دسته جمعی نیاز نیست، احزاب 

 هنوز هم ازین خط  به رهبری آقای سیاف حزب دعوت اسالمی افغانستانو یا اسالمی  پر نفوذ حزبحزب. دسترسی پیدا نمایند
 که در بان طال. احزاب قومیند نسبت به استفاده مینمایند و بیشتر خود را بنام احزاب اسالمی میدان سیاسی،پیروزیجهت فکری 

عجیب توانستند قبایل مختلف پشتون را گرد  بطور  اما یک حزب سیاسی نبوده اند ظهور نمودند با اینکه1990اواسط سال های 
واضح است که طالبان از حمایت نظامی و مالی خارجی بر عالوه، . هم جمع آوری نمایند و بتوانند حمایت آنان را بدست آورند

                                                 
  .2005 اکتوبر 4.  قندهار. مصاحبه با یک تن از کاندیدان پارلمان ٢٤
  .2005 اکتوبر 3.  قندهار. با یک تن از کاندیدان پارلمانصاحبه م ٢٥
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 نظام جنگ  ختم و وعده بر دو ایدیالوژی، حاکمیت افراد مسلمان و صادق،توانستند با استفاده از مخلوطستند اما سود میج
مانند غلزای  بعضی قبایل با  نیزطالبان اگرچه.  بین مردم برخوردار شوندحمایت کافیاز  توانستند  ساالری، و قوماندانریساال

  . نزدیکتر بوده اندوغیره،

با استفاده ازین خط پالیسی مخصوصاً در مناطق  صاحبان ایدیالوژی های روشنفکری نیز موفقیت های 2005در انتخابات 
و یا هم  انتخاب شده اند یا از همین احزاب چپی و روشنفکر اند پارلمان نفری که در 13 تن از مجموع 11. داشته اندشهری 

ار نام برد که ی در والیت خوست و نورالحق علومی در والیت قندهپیمان آنها محسوب میشوند که میتوان از سید محمد گالبزو
.  لیست والیت مربوطه خویش آمده اند که این هر دو والیت مناطق محافظه کار پشتون نشین تلقی میشودهر کدام در صدر

کری و ایدیالوژی  بنابر خط فن بوده است و احتمال دارد که بعضی هامهمترین عنصر پیروزی شاقومی برای این دو حمایت 
  .  رای داده باشندنخاصی به آنا
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  حزب افغان ملت در قندهار: 1چوکات 

از . نام دیگر این حزب، حزب سوسیال دموکرات افغان میباشد. انورالحق احدی وزیر مالیه افغانستان ریاست حزب افغان ملت را به عهده دارد
 خواه افغانستان است که در مسیر بهبود استفاده از زبان پشتو منحیث یک زبان ت پشتوندراز مدت این یگانه حزب غیر مذهبی و نشنالیس

معرفی نموده است، مدافعه مینماید که به همین خاطر شهرت خود را کسب ملی و برای خط دیورند که خطوط مرزی افغانستان و پاکستان را 
تا باشد با این خط فکری عالقه نماید واهی خود را از انظار پنهان  تا نشنالیستی پشتونخالهای اخیر این حزب سعی نمودهدر س. نموده است

  .خود جلب نمایددور مندان زیادتری را به 
 گذشته این حزب در والیت قندهار فعالترین حزب سیاسی بوده است و کمپاین های انتخاباتی این حزب نشان ی انتخاباتدر جریان مبارزات

 قربانی سیاست های  با آمدن اشخاص نو،این حزب.  مواجه است پروسه انتخابات با کدام چالش هادرمیدهد که تا چی اندازه احزاب سیاسی 
.  که این هم مشخصه سیاست های کلیه احزاب سیاسی افغانستان میباشد میشودبندی های فرقه ای سبب ایجاد گروهآنها شده و شخصی 

که سرپرستی آن به عهده عزیزاهللا اسحقزای و دیگری شورای شهر که توسط یک شورای والیتی .  استاین حزب دارای دو شورا در قندهار
درهمین رابطه . جنگ های داخلی سبب شد تا شکاف های درین حزب در سطح والیات ایجاد شود. داکتر عبدالرحمن جمیل سرپرستی میشد
  :یک تن از اعضای حزب چنین میگوید

. کردمجادله  بطور جدی با عزیزاهللا اسحقزای پارلماندالعلی اریمال یک تن از کاندیدان عب. تنش های زیادی در شورای والیتی وجود داشت”
برای حل این مشکل معاون احدی از کابل به قندهار . اریمال میخواست خلقی های سابقه را وارد حزب نماید اما اسحقزای مخالف آن بود

 به . با تاسیس دو دفتر جداگانه در قندهار تقسیم گردیدو این شورا به دو گروهسفر نمود تا این مشکل حل گردد اما مذاکرات به جائی نکشید 
که به همین خاطر افغان ملت در اخر . تمام اینها در زمان ثبت نام کاندیدان اتفاق افتاد. همین خاطر من و عزیزاهللا ازین حزب استعفا دادیم

  1“.عرفی نمودم کاندید در شورای والیتی 4 و پارلمان کاندید برای 6فقط 
 و پارلمان در یک گروپ سه نفر.  و شورای والیتی معرفی نمایندپارلمان باعث شد تا این دو گروپ کاندیدان خاصی خود را به  تنشهااین

  تحت بسیار رای سیاسی چنین شکاف ها انتخاباتی که چنین حرکت های انتخاباتی با سیستم، کاندید نموده بودشورای والیتیچهار نفر در 
ی اینکه موضوع بیشتر پیچیده گردیده باشد، سه نفر دیگر که اصالً اعضای این حزب نبودند برا. تاثیر میاورد منحیث خود کشی تلقی میگردد

ظاهراً سیاست قومی در قندهار سبب شده تا این حزب کاندیدان اضافی را قبول . از آدرس این حزب به کاندیداتور های شان معرفی شدند
  : چنین میگوید درین مورد اهللا افغانمل یک تن از کاندیدان شورای والیتیبسم. نماید

 حزب افغان ملت به کمپاین  آدرسازما بنابر سیستم قومی که بسیار باالی دیگران نفوذ دارد مجبور شدیم تا دیگران را نیز اجازه دهیم ”
آنها در انتخابات خوب متاسفانه   ولیکاندید داشته باشیمقوم بودیم از هر رای بدست بیاوریم مجبور اقوام بتوانیم از تمام  بخاطریکه .بپردازند

  2“.ندرخشیدند
 یکی  مسئلهاین.  رای را بدست آوردند1012 رای فقط 171 470واقعیت هم چنین است، آنها درین انتخابات خوب نبودند طوریکه از مجموع 

خود قوم یک حزب میتواند کاندیدان را که در .  به نمایش میگذارد،ن مواجه انداز چالش های دیگری را که احزاب سیاسی در افغانستان با آ
خود رای ببرند نه آرای احزاب سیاسی مربوطه که همین کار را حزب افغان ملت در قوم  ند که میتوانند بر اساس آرایقدرت دارند معرفی نمای

درت خود رای ببرند و در انتخابات پیروز گردند احتمال ندارد تا به آن حزب وفادار  اما اگر کاندیدان به ق.قندهار انجام داد و در آن ناکام ماند
 قومیبر مسایل  که آرای افراد تعلیم یافته کند تا این حزب میتواند سعی کند تا خط فکری سیاسی و ایدیالوژی را تعین در عوض .باقی بمانند

ستراتیژی تنها بسم اهللا افغانمل یگانه کاندید موفق شورای والیتی در قندهار از حزب از همین سیاست و ا .اهمیت قایل نیستند، را اخذ نمایند
  . مهمند است که از نظر تعداد و قدرت سیاسی در قندهار بسیار ضعیف استقومافغانمل مربوط . افغان ملت ، استفاده نموده است

قومیت نقش عمده ای را .  کاندید شدم انتخاباتدر داخل شهر اطر ازبرخوردار نبودم به همین خقومی یگانه کاندید من بودم که از حمایت ”
 مردم روشنفکر شهر بوده است ی رای بدست آوردم که این آرا4037من تا همین روز حدود . در اثر گذاری باالی پالیسی ها در قندهار دارد

  3“.ت مشکل است نهایدرین والیتقومی اما رقابت با رهبران و بزرگان . نه حامیان اقوام مختلف
اما در میان مردم تحصیل .  زیادی پیدا نماید طرفدارانبر اساس گفته های افغانمل، این حزب در قندهار توانسته تا در میان مردم تعلیم یافته

 نفر 6ز جمله  فقط ا، کمتر استچون تعداد افراد تحصیل کرده در قندهار از تعداد اشخاص تحصیل نکرده. نکرده نتوانسته آنچنان موفق باشد
   .کسب نماید نفر کاندید شورای والیتی فقط یک کاندید شورای والیتی توانست یک کرسی را 4 و پارلمانکاندیدان این حزب در 

  .2006 اکتوبر 6.  قندهار. مصاحبه با یک تن از اعضای حزب افغان ملت1
  2005 اکتوبر 6قندهار،  .ولسی جرگه از حزب افغان ملتمصاحبه با بسم اهللا افغانمل، کاندید  2
  مانند ماقبل 3
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   اجراات قوی کاندیدان زن 3,2
از  ”: کهآمده است قانون اساسی افغانستان  در. اجراات قوی کاندیدان زن بوده است،یکی از نتایج غیر مترقبه انتخابات پارلمانی

 فیصد از 27یعنی ( کرسی 68اس تعداد که به این اس 26“دن عضویت یابپارلمانهر والیت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در 
به همین قسم، در قانون انتخابات افغانستان .  اختصاص یافته استبه زنانولسی جرگه  کرسی در 249از میان ) مجموع کرسیها

ی از تعداد زیاداما جالب اینست که  . یابد فیصد از کرسیها در شورای والیتی برای زنان اختصاص25نیز آمده است که تا حد اقل 
  .دنبه پارلمان و شورا ها راه یاب احکام قانون اساسی و قانون انتخابات به توانمندی و حق خود توانستند  پشتیبانیزنان بدون

 ی احکام اختصاص پشتیبانی نفر عضو زن در شورا های والیتی که خود بدون29 و پارلمان نفر عضو زن در 19، 6در جدول 
 و نی توانسته است بطور چشمگیر رقبادر هرات، فوزیه گیال.  معرفی شده اندخابات پیروز شوند،قوانین متذکره توانستند در انت

مخالفین عمده خود را که حتی گفته میشد که تعداد از آنها توسط اسماعیل خان حمایت میشوند شکست بدهد و خود در ردیف 
 قانون اساسی بلند لویه جرگهرا در برابر جنگ ساالران در  خود  صدایدر والیت فراه، ماللی جویا که. اول این لیست قرار گیرد

یکی دیگر ازین کاندیدان موفق سمیه عزیزی سادات از .  کسب نمود آن والیتاز پارلمان اعضای ود مقام دوم را در لیستنم
 وی مجدداً بنابر عفایش از پست دولتی حذف شده بودوالیت پروان بود که وی در ابتدا از سمت کاندیداتوری بخاطر عدم است

که همین موضوع استقاللیت کمیسیون مستقل (انتقاداتش از رئیس جمهور و ستره محکمه برای مداخله در امور انتخاباتی 
توانست مشهور شود و در انتخابات شرکت نماید که همین شهرت در پیروزی وی نیز تاثیر داشته ) سوال برد  زیر راانتخابات

  . است

این کاندیدان . ن در انتخابات شورا های والیتی به مقایسه انتخابات پارلمان خیلی جالبتر و موفق تر بوده استاجراات کاندیدان ز
بهترین نتیجه را کاندیدان زن در انتخابات شورای والیتی کابل داشته اند . در والیات بلخ، غزنی و قندوز بیشترین آرا را برده اند

 2در واقع آنان کسب نموده اند  نفر بلند ترین آرا را 6ا تصاحب نموده و درین میان  کرسی ر10 کرسی 11طوریکه از مجموع 
 و این یگانه عامل بوده که سبب شد تعداد کرسیها برای زنان درین والیت از رقم  کرده اندکرسی بیشتر از سهمیه شانرا را کسب

  .اولی آن، افزایش یابد

 این بود که تمرکز تبلیغات انتخاباتی  البته مغایر آنچه که در ابتدا توقع میرفت،،ت اجراات موفق زنان درین انتخابایکی دیگر از
  خود درین انتخابات توانائی، به از نقاط مختلف افغانستان والیت18 در زنان .آنها بر پایه مسایل منطقوی و سمتی نبوده است

صاً در سمت شرق، جنوبشرق و جنوب بعضی از حتی در بعضی از والیات پشتون نشین و محافظه کار مخصو. پیروز شدند
کاندیدان زن توانستند کرسی های غیر اختصاص شده را تصاحب نمایند اگر چه به مقایسه دیگر مناطق از نظر تعداد این کرسی 

  . ها کمتر بوده است

ت تعداد اشتراک کننده گان در والیت زابل یکی از والیاتی بوده که ضعیفترین نتیجه انتخابات را داشته است اما در همین والی
 رای اخذ کرده بود شکست 577 رای کاندید دیگر را که 751یکی از کاندیدان با کسب .  فیصد سنجش شده است3,7انتخابات 

 رای وارد پارلمان شده است در 1000این یگانه موردی است که یک کاندید با کسب کمتر از . داده و در انتخابات پیروز شد
از انتخابات این نگرانی وجود داشت که بسیاری از زنان بر اساس سهمیه ای که به آنان داده شده است با کسب حالیکه قبل 

 کرسی که 3در انتخابات شورای والیتی در زابل، فقط دو زن برای کسب آن . چند صد رای خواهند توانست وارد پارلمان شوند
 رای هر کدام 203 و 213 با هم به رقابت پرداختند که به ترتیب با کسب برای کاندیدان زن در آن شورا اختصاص داده شده بود

 1000 کاندید با کسب کمتر از 13 کرسی اختصاصی برای زنان در شورا های والیتی فقط 121از مجموع (توانستند پیروز شوند 
یکه در انتخابات پارلمان به رقابت به همین ترتیب در والیت ارزگان آن دو زن). رای توانستند درین شورا ها رای پیدا کنند

اگرچه یکی از آنها (پرداختند هر دو موفق بودند و توانستند مقام های سوم و چهارم را در انتخابات آن والیت کسب نمایند 
اما در شورای والیتی هیچ زنی حاضر به کاندیداتوری نشده که به همین خاطر آن سه کرسی ). توانست در پارلمان راه یابد

  .تصاصی الی انتخابات آینده همچنان خالی باقی خواهند مانداخ

                                                 
  83، ماده 5 قانون اساسی افغانستان، فصل  ٢٦
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   والیتی راه یافتندشورا هایمعرفی زنانیکه بدون احکام اختصاص کرسیها، در ولسی جرگه و : 6جدول 
  شورای والیتی  پارلمان  منطقه

  19 از 1زهره ساحل نفر : بلخ    شمال
  9 از 6فیروزه قریشی نفر : جوزجان

  9 از 8وزیه کوفی نفر ف: بدخشان  شمالشرق
   9 از 4استاد شکریه پیکان احمدی نفر : قندوز
   9 از 4حبیبه دانش نفر : تخار

  15 از 12نوریه احمدی نفر : بغالن
  15 از 1 بیک نفر عایشه: قندوز
، سهیال 5، فرنگزاد نفر 15 از 3ماریا نفر : تخار

   15 از 9جویا نفر 
، فاطمه نظری 33 از 10ماللی شینواری نفر : کابل  والیات مرکزی

، 33 از 24 نفر بارکزی، شکریه 33 از 23نفر 
، شهال اعطا 33 از 28شینکی ذهین کروخیل نفر 

 از 32پرست نفر  ، قدریه ابراهیم یزدان33 از 29نفر 
33  

  6 از 2سمیه عزیزی سادات نفر : پروان
  5 از 4صدیقه مبارز نفر : وردک

 پارسا ، نسرین29 از 2هویدا باوری نفر : کابل
، تورپیکی 29 از 6آمینه رسولی نفر ، 29 از 4نفر 

 از 10، رحیمه مشخص  نفر 29 از 8ضیا نفر 
، انیسه 11، ماللی حمید پشتون نفر 29

، هیرمه 17، معلم رقیه نفر 15مقصودی نفر 
  .26 و کامله صیفی نفر 23الکوزی نفر 

  9 از 7زاهده کوهستانی نفر : کاپیسا
  15ز  ا15نظیفه نفر : پروان
  9 از 6کبرا موستفوی نفر : وردک

، مرضیه اتمر 14 از 3صفیه صدیقی نفر : ننگرهار  شرق
  14 از 13نفر 

  19 از 11محترمه نفر : ننگرهار

  19 از 1انجینیر نفیسه عظیمی نفر : غزنی    جنوبشرق
  15 از 13شکیبا احمدی نفر : قندهار  3 از 3سونا نیلوفر نفر : ارزگان  جنوب
  4 از 3آزیتا رفعت نفر : باغیس  غرب

  5 از 2ماللی جویا نفر : فراه
، شهناز همتی 17 از 1فوزیه گیالنی نفر : هرات

  17 از 14نفر 

، شهناز 19 از 8جهانتاب طاهری نفر : هرات
 از 17، بصیره محمدی نفر 19 از 12غوثی نفر 

  .19 از 18، کریمه عزیزیار جمشیدی نفر 19

، ریحانه 9 از 2فاطمه هاشمی نفر : دایکندی  4 از 4ین محسنی نفر شیر: دایکندی  مناطق مرتفع مرکزی
  9 از 4آزاد نفر 

  29  19  : مجموع
    دفتر مشترک تنظیم انتخابات، انتخابات نهائینتایج: منبع

فر از  ن161 از والیت هرات که یک فرد ناشناخته سیاسی بود توانست یپارلمانچیگونه فوزیه گیالنی یکی از کاندیدان انتخابات 
ی نیز برخوردار بوده و توسط فرمانده سابق جهاد و اکنون وزیر در کابینه سیاسی و جهادپشتیبانی کاندیدان را که اکثریت از 

 زنان توانستند در صدر جدول انتخابات شورا چیگونهیعنی اسماعیل خان از نظر مالی تمویل میشدند، همه آنان را شکست بدهد؟ 
 وجودمتفاوتی   پیش فرض هایتعبیر ها وبرای پاسخ به این سواالت  قرار گیرند؟ قندوزخ، غزنی، و های والیتی در والیات بل

تصویر های مسحور کننده یکی ازین ها که در اکثر از مصاحبه ها و حتی در رسانه های خبری نیز گفته میشد عبارت از . دارد
طوریکه کارائی قوی . قناعت بخش دانستیتوان اینرا یک تعبیر نم ه است کهستر های انتخاباتی شان بود در پو زنای کاندیدان

یکی دیگر از تعبیر ها اینست که . زنان در انتخابات اتفاقی نبوده بلکه جزئی از روندی بوده که در سراسر کشور اتفاق افتاده است
فراه، هوا نورستانی از نورستان رقابت فوزیه گیالنی همانند دیگر کاندیدان زن مانند صوفیه صدیقی در ننگرهار، ماللی جویا از 

اما اکثر از کاندیدان زن بنابر محدودیت های فرهنگی و کلتوری و . های انتخاباتی خیلی پر انرژی و موثری را براه انداخته بودند
و از طرف  .مشکالت امنیتی و همچنین مشکالت مالی به مقایسه کاندیدان مرد نتوانستند بخوبی درین انتخابات رقابت نمایند

یکی دیگر از تعبیر ها این بوده که مردم بخاطری بیشتر . دیگر موثریت کمپاین های انتخاباتی نیز تعبیر کافی به نظر نمیرسد
بسیاری از مصاحبه . ند برای کاندیدان مرد رای بدهند که این تعبیر بیشتر متقاعد کننده استبرای زنان رای دادند که نمیخواست

. ر قوماندان، قاچاقبران و مجرمین جنگی در کمپاین های انتخاباتی ابراز نارضایتی و ناخوشنودی مینمودنداز حضوشونده گان 
 ساله 25رای دادن به کاندیدان زن یک راه بسیار ماهرانه ای بوده که مردم خواستند آن کسانی که عاملین جنگ های 

   . پیروز نشوندافغانستان بشمار میروند در انتخابات

 کشوری مخصوصاً در شرایط. اشته باشند یک پارلمان را در دست دییک ربع تعداد کرسی هاتقریباً زنان جالب است که بسیار 
 صحی در دیگر ادارات  های قرار داشت و زنان بدون از بخش تندروان طالب افغانستان که برای چهار سال تحت تسلطمانند
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و آنچه که . ه اکنون تعداد زیادی از آنان در قوه مقننه افغانستان سهم دارنداجازه فعالیت نداشتند خیلی جالب به نظر میرسد ک
نمیتوان نظام   درین رابطهاینست که اکثر ازین اعضای زن به حق خود در پارلمان راه یافتند کهبیشتر احساس بر انگیز است 

همین حضور مقتدر زنان در پارلمان . ده اند کرسیهای خاصی را اختصاص دا این تعدادکه برای آنانانتخاباتی را مقصر دانست 
سبب میشود تا از آن نگرانی های که ممکن زنان شاید با آرای کمتر وارد پارلمان شوند و تحت تاثیر مردان قرار گیرند را از میان 

  . بر میدارد

  قانون سازان و یا قانون شکنان؟ 4,2
مطبوعات داخلی و بین . اکنون چهره پارلمان را تغیر داده استشهرت ناشایسته تعداد زیادی از اعضای منتخب پارلمان از هم 

ن، قاچاقبران، ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی که در پارلمان جدید راه یافته اند راالمللی حکایات متعددی در مورد جنگساال
 میدهد که در پارلمان به این اساس یکی از تحلیل های جدیدی که اخیراً صورت گرفته است، نشان. به نشر رسانده اند

 عضو با 17 عضو با گروپهای جنایتکار و 24،  ارتباط دارندکه هم اکنون با گروپهای مسلح“ قوماندان” عضو 40افغانستان 
 معاون 27. عضو دیگر متهم به نقض حقوق بشر و دیگر جنایت جنگی اند، شامل میباشند19گروپهای قاچاقبر در ارتباط اند، و 

 فیصد از 80بیشتر از “: وق بشر افغانستان ضمن بررسی های متعدد درین زمینه چنین ابراز نظر نموده استکمیسیون مستقل حق
   28”. فیصد آنان در کابل با گروپهای مسلح ارتباط دارند60کاندیدان موفق انتخابات از تمام والیات و بیش از 

 نفر 37 نفر را از لیست کاندیداتوری بیرون نموده و 17 پس از پروسه نامزدی کاندیدان، (ECC) شکایات انتخابات کمیسیون
 نفری 54از مجموع . دیگر را که در ورقه های رای دهی قبالً عکسهای شان به چاپ رسیده بود از لیست متذکره حذف نمودند

 نفر آنها بنابر 3ی و  نفر شان بنابر عدم استعفا از پست های دولت12 نفر شان بنابر ارتباط با گروپهای مسلح، 34که حذف شدند، 
 پروسه تائیدی نامزدان برای اشتراک در انتخابات نیز آن چنان شفاف 29.تخطی از قانون انتخابات ازین پروسه اخراج گردیدند

بطور مثال در والیت غور شواهدی چشمگیری وجود داشته است که یک نفر کاندید . نبوده و بطور یکسان تطبیق نگردیده است
 در تماس بوده اما نامش به کمیسیون جهت اخراج از لیست داده نشد چونکه مردم فکر میکردند که منفک با گروپهای مسلح

 بر اساس گفته های یکی از کارمندان پروسه برگزاری انتخابات 30.شدن وی سبب بی ثباتی و نا امنی در آن منطقه میگردید
های مسلح غیر قانونی ارتباط داشتند، از پروسه تائیدی  نفر از کسانیکه با گروپ207چنین مالحظات سیاسی سبب شده تا 

  31.کاندیدان موفقانه بیرون آمده و در انتخابات اشتراک نمایند

 شکایات انتخابات توقع داشته باشیم تا نقش محاکم را ایفا نمایند و در  کمیسیوند های انتخابات وواضح است که نباید از نها
 اما، کاهش شهرت، صالحیت و مشروعیت پارلمان میتواند یکی از 32.ح تصمیم بگیرندمورد جرایم ضد بشری و گروپهای مسل

در جریان .  سال گذشته تلقی گردد4بی توجه ای به مسایل عدالت انتقالی توسط دولت و جامعه بین المللی در طی نتایج 
 شده تا آن پرستیژی را که پارلمان در مصاحبه ها گفته میشد که بنابر حضور و شهرت بد تعداد از اعضای منتخب پارلمان سبب

یکی از کاندیدان پارلمان از والیت قندهار مقدار سرمایه گذاری و مصرف باالی انتخابات را . گذشته ها داشت، اکنون از بین برود
  :در شرایط کنونی زیر سوال برده و چنین انتقاد نموده است

درین پارلمان مشاجرات میان . قوماندانان و تحصیلکرده هاقاچاقبران، -در پارلمان سه گروپ حضور خواهند داشت”
اینقدر باالی انتخابات مصرف می نباید آنها .  خواهد بود مردم، زیادترحل مشکالترسیده گی و اعضای پارلمان نسبت به 

                                                 
  . 2005 نوامبر 10 بین المللی ، کابل، ارتباطات شخصی نویسنده با کارمندان  ٢٧

 .“دنبات هشدار میدهنهادی های حقوقی از پیروزی جنگ ساالران در انتخا”. 2005 اکتوبر 18 شبکه خبری ایرین،  ٢٨
www.irinnews.org/report.asp?ReportID٤٩٦٢٣&SelectRegion=Asia&SelectCountry=AFGHANIS

TAN 
 شکایاتکابل، کمیسیون “ .اکمیت قانون میشودپروسه سمع شکایات سبب بهبود ح”. 2005 نوامبر 10 اعالمیه مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخابات،  ٢٩

  .انتخابات
   .2005 سپتمبر 26 هرات، ،مصاحبه  ٣٠
  .2005 سپتمبر 15مجله اقتصادی، “ گیالس نیمه پر، یک فرصت ضایع شده: افغانستان رای میدهد”  31
هیات ”. برای مزید معلومات، به گزارش سازمان همکاری های امنیتی اروپا، بخش سفارشات در مورد عدالت انتقالی و نظام انتخاباتی، مراجعه نمائید   ٣٢

  .  2005 اکتوبر 6. 11-9. ص“ .2005سفارشات در مورد انتخابات پارلمانی :  انتخابات افغانستانکمکی به
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نگساالران و اکنون پول زیاد مصرف کردیم تا ج. نمودند و فقط بعضی مردم را از ولسوالی ها و والیات انتخاب میکردند
سازمانهای حقوق بشر در دیگر کشور ها مجرمین جنگی را به محاکم می فرستند اما در . مجرمین را به پارلمان بفرستیم

همین اکنون  نباید انتخابات.  اشتراک کنند و در پارلمان راه یابندیانتخاباتمبارزات افغانستان آنها اجازه داده میشوند تا در 
  33“.نوز هم از جنگساالران میترسند و آزادانه رای داده نمی توانندمردم ه. ار میشدزبرگ

  یانتخاباتپیروزی در مبارزات  .3
اما بسیاری از کاندیدان .  ختم گردید همین سال سپتمبر15 شروع و به 2005  سال آگست17در  انتخابات بطور رسمی کمپاین

 و کمپاین شان ادامه دادندنرا آغاز نموده و تا ختم موعد مقرره به بطور غیر رسمی دو ماه قبل ازین موعد کمپاینهای انتخاباتی شا
 شخصیت های کاندیدان  انتخاباتدرین. ندتبلیغات انتخاباتی شان ادامه دادپروسه شمارش آرا نیز به الی ختم حتی تعدادی 

 به  درین انتخابات نفر5800 تعجب نیست چونکه قابلاین بسیار   و.بیشتر از مسایل و اهداف عمومی مورد توجه بوده است
. قسماً مشترک صورت نگرفته بلکه بیشتر بین کاندیدان بوده است احزاب و یا پالیسی های این رقابت بین رقابت پرداخته که

 برای رای دهنده  و شخصیت خود را، سمبول انتخاباتی نام، چهرهی شان این بوده تا انتخاباتاولویت کاندیدان در پروسه مبارزات
  . در روز انتخابات رای بدهندچیگونهن بیاموزند که د و به آنانمعرفی کنگان 

 انتخاباتی و انسجام رای دهنده گان در سطح یک چگونگی تدویر مبارزات
 چونکه  که کاندیدان با آن مواجه بودند بودیکی از چالشهای عمده ایوالیت 

ت  عمده با هم به رقاب هایدر سطح آن والیت تعداد زیاد شخصیت
تعداد ولسوالی   بزرگی کهوالیاتبرای کاندیدان این رقابت در . میپرداختند
  در آن ولسوالیانینکه آن کاندید مشلکتر بوده است، بجز ا زیاد بودهای آن

 کاندیدان .کرده میتوانستندرقابت شان  رقیبان  تا بادنبوده باشپر نفوذ  ها
تبلیغ به فدار خود  گروه های طردر تمام ولسوالی ها برایباید موفق 

های شهر ها و ولسوالی ها را تحت پوشش کمپاین اینکه و یا هم میپرداختند 
  . را به طرفداری خود منسجم میساختندی تا مردم بیشترخود آورده

 سرمایه گذاری کم دولت و جامعه بین المللی در قسمت ارایه تعلیمات و آگاهی برای مردم از نحوه انتخابات و رای دهی، سبب
 این و معلومات بدهند ،شد تا کاندیدان خود همزمان با تدویر سخنرانی های شان برای شنونده گان خود از چیگونگی رای دادن

 بودن اکثریت از رای  بیسوادو در جریان مبارزات انتخاباتی خود با آن مواجه بودند،  بود که کاندیدانچالشهای عمدهیکی از 
بزرگی و . درین کشور برگذار میشد، به این مشکل افزوده بود انتخابات آزاد خستین بار چنینبرای ندهنده گان و دیگر اینکه 

 ، نامچیگونه می آموختند تا  خود طرفداران برایبایدوریکه ایشت ط افز میرای دهی نیز بر مشکالت کاندیدانمغلق بودن اوراق 
ولسی جرگه در   نفر400 که تقریباً  کابلدر والیت دهنده گان رای 34.و سمبول انتخاباتی شانرا در آن اوراق پیدا نمایندعکس 

از  چندین نفر .جستجو میکردندکاندید خود را  ،خبر بودیک  ورقه رای دهی که تقریباً مشابه به  صفحه7باید از  کاندید بودند،
  :ایت مینمایند شک چنین از انتخابات برای مردم، تعلیمات و آگاهی ارایهکمبوداز  هرات  والیتکاندیدان در

بسیاری از کسانیکه .  رای بدهندچیگونهکه رای دهنده گان نمیدانستند   در روز انتخابات این بودبزرگترین مشکل”
ند به من رای بدهند و از کارکنان همسایه هایم میخواست. نمی توانستند عکسم را پیدا کرده میخواستند به من رای بدهند،

                                                 
  .2005 اکتوبر 6 قندهار، .مصاحبه با کاندید ولسی جرگه  ٣٣
بطور . استفاده شود  انتخاباتی یک نوع سمبول مختلف کاندیدانی سبب شد تا براو. مشکل جدی بود سمبول های انتخاباتی درین انتخابات یک  تعدد ٣٤

و یا . تر و یا دو اسب بوده باشدسمبول یکی از رقیب هایش در آن منطقه دو مو بوده و  یک کاندید، یک موتر و یا یک اسب انتخاباتیمثال، ممکن سمبول
تفکیک  هم به اطراف سمبول از  شکل بوده باشد و فقط با یک خط دایروی و یا مربعجرگه و کاندید شورای والیتی یکسانممکن سمبول کاندید ولسی 

  .این موضوع ممکن سبب سئو تفاهم در انتخابات نماینده گان در روز انتخابات شده باشد. گردیده باشند
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  بخاطر اینکه بطور درست رای نداده بودند،اما هیچ کسی به آنها کمک نکرد وودند مینم تقاضای کمک مراکز رای دهی
  35“. باطل اعالن شد رای دهی آنانورقه های

و  خود با آن مواجه بودند برگزاری کمپاین های در بعضی از کاندیدانی بوده که  امنیتی یکی دیگر از عمده ترین عواملمشکالت
 نفر از 7 ی انتخاباتمبارزات در پروسه. گردیدمناطق کامالً مانع میاز  تدویر کمپاین در بعضی حتی در بعضی حاالت آنان را از

های با گروپاز کاندیدان زیادی   یک تعداد).کشته شدند  موفق پس از انتخابات نیز از کاندیدان نفردو (. به قتل رسیدندکاندیدان
در  ترتیب  به همینو. استفاده نموده اند  آنانیگر کاندیدان و طرفدارانو ازین قدرت شان برای ترساندن دمسلح در ارتباط بوده 

  : گذاشته است تاثیر کاندیدانانتخاباتیمبارزات بر فعالیت های  تهدیدات شورشیان طالب نیز والیات جنوبی

. یر کرده نتوانستم های خود را دا اما بخاطر عدم احساس امنیت کمپاین. تعلق دارم پنجوایدرعمده اقوام  یکی از بهمن ”
 بطور رسمی ولی. طرفدارانم نیز تهدید به مرگ شده بودند.  میشدم کشته،کردممی اگر کمپاین تهدید شده بودم که قبالً نیز

استقرار   برایتالیت در انتخابات شرکت نموده  حس مسئومنحیث یک جوان این کشور باو نخواستم که عقب نشینی کنم 
 کاندیدان بزرگ با دولت و با طالبان . نمیتوانستمما بطور آزاد کمپاین کردها. کمک نمایمور  صلح و آرامی درین کشکامل

 طالبان به من نامه های تهدید آمیز فرستادند و به دیگر مردم . مینمایند علیه من استفاده از قدرت هر دو،ارتباط دارند و
  36“.ا اینکه کشته خواهم شدگفتند تا من را وادار نمایند که از انتخابات دست بردارم و ی

شامل ( والیتی  های شورا در کاندید3025و )  کاندید زن328شامل (در ولسی جرگه  کاندید 2775،  متذکرهبا وجود مشکالت
 38 کرسی420 و  در ولسی جرگه کرسی249کسب  و به ترتیب برای در سراسر کشور 37 رقابت مختلف69در  )زنکاندید  247

مبارزات در یک انتخابات آزاد درین کشور بود، بعضی ها از جوانب این اولین اگرچه  . مبارزه پرداختندبه والیتی در شورا های
  : می گویدمثبت به آن نگاه میکنند، طوریکه یک تن از کاندیدان درهمین مورد

ه حمایت مردم نیاز یکه به رای مردم و بکاندیدان. آنان به اهمیت رای خود پی ببرنداین انتخابات به مردم کمک کرد تا ”
 انتخابات خواسته باشند مجدداً در انتخابات کاندیدان با آنها رویه و رفتار خوب میکردند و در آینده نیز اگر  بایدمیداشتند

  39“. از رفتار نیکو کار بگیرندبا مردمباید  پیروز شوند،

  رای دهنده گانانسجام   1,3
دوستان، . شان شناسائی و تنظیم شبکه های رای دهنده گان بوده استانتخاباتی نخستین توجه کاندیدان در آغاز مبارزات 

بر عالوه اینها، کاندیدان سعی . همسایه گان و اقارب اولین کسانی بودند که کاندیدان در پی تنظیم آنها برای اخذ رای میشدند
ی با نفوذ اند، بدست آورند تا میکردند تا حمایت کسانی را که در منطقه و محله شان چی از نگاه مذهبی و یا خویشاوند

من کمپاین انتخاباتی ”: در همین زمینه یکی از کاندیدان از والیت قندهار چنین میگوید. طرفداران شان به آن کاندید رای بدهند
 ناحیه شهر 10 ولسوالی و 14 شروع کردم و با رهبران قومی در تمام  مبارزات انتخاباتیخود را یک ماه قبل از آغاز رسمی

  40“.قندهار روابط خود را تامین کردم

، اعضای لتی، بزرگان قریه، مال ها، معلمین مکاتب، مسئولین دومانند رهبران قریه و ارباب ها شخصیت های با نفوذ کاندیدان با
 آنان نماینده گان بعضی گروه ها با بعضی از کاندیدان به تماس شده و از . مالقات مینمودندشورای ولسوالی و بزرگان قومی

 گزارش شده بطور مثال، طوریکه. میخواستند در صورت رسیده گی به مشکالت آنها در روز انتخابات به آنها رای خواهند داد

                                                 
  .2005 سپتمبر 19 هرات، .اندید شورای والیتی، پشتون زرغونمصاحبه با ک  ٣٥
است که یکی از رهبران قومی که خود درین انتخابات کاندید بود، چند تن از حکایت شده . 2005 اکتوبر 6 مصاحبه با کاندید شورای والیتی، قندهار،  ٣٦

  .افراد خود را با پوشانیدن کاالی طالبی در شب انتخابات به خانه های طرفداران دیگر کاندیدان فرستاده تا آنان را تهدید نمایند که در انتخابات شرکت نکنند
  .  کرسی اختصاصی کوچیها10تی وجود داشت و یک رقابت هم باالی  والیت افغانستان دو رقابت انتخابا34 در  ٣٧

، گزراش مختصر از انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی، دفتر مشترک تنظیم انتخابات  ٣٨
www.jemb.org/eng/electoral_system/jembs_background_briefing.pdf   

  .2005 اکتوبر 3ر، قندها. یک تن از کارمندان انکشاف ساحوی مصاحبه با  ٣٩
  .2005 اکتوبر 3قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق ولسی جرگه  ٤٠
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 نزد کاندیدان  خود رانماینده گانودند، دهار زنده گی مینم یکی از نواحی شهر قنیاست، بیجا شده گان داخلی که در کمپها
ر صورتیکه آن کاندیدان به آنها وعده نمایند که به آنها زمین خواهند داد، آنها تماماً در روز فرستاده و از آنها میخواستند د

منطقه   اشخاص با نفوذ و بزرگ وعده های کاندیدان نمیتوانستند بهو از طرفی دیگر 41. رای خواهند دادانتخابات به آن کاندید
  جریان مبارزات انتخاباتی در مامهمترین کار”:  شکایت مینمایدچنین درین رابطه طوریکه یکی از کاندیدان. اعتماد نمایند

  آنهابا  کاندیدی کههربه  ن شخصیت های با نفوذایاما بزرگترین مشکل این بوده که . استمالقات با بزرگان قومی بوده 
  42“.ادندوعده همکاری میدمالقات میکرد، 

 دهنده گان استفاده نموده اند، استفاده از مسلک شان بوده یکی از روش های دیگر که کاندیدان برای جلب حمایت رای 
 جهت تداوی مراجعه میکنند در روز انتخابات  که به آنهامریضانی  از کاندیدان که خود داکتر بودند انتظار داشتند تابعضی 43.است

 اساس فکر میکنم که در چون من داکتر هستم مردم از گروه های مختلف نزد من می آیند به همین” .به آنها رای بدهند
متوقع   کار میکردند،لم مع به حیثدر مکاتب زن که ندیدانهمچنین آن کا 44“.انتخابات از حمایت همه آنها برخوردار خواهم بود

به من رای خود اقارب اعضای خانواده و  با مبسیاری از شاگردان”: دست آورندبه   را در روز انتخاباتشاگردان خودآرای  تا بودند
 ن سابقااز همکاربه همین ترتیب بعضی از کاندیدان که سابق در نهاد های دولتی کار میکردند، امیدوار بودند تا  45“.اهند دادخو
  .رای بدست آورند،  کار میکردنددر آن نهاد های دولتی  کهخود

دیده شده ز ولسوالی ها نیز در تعداد او بیشتر در ساحات شهری معمول بوده فوق الذکر  یشبکه ها روش ها و استفاده ازین
 در مرکز ولسوالی کلنیک داشته که یپارلمانبطور مثال در ولسوالی غوریان والیت هرات یکی از کاندیدان موفق انتخابات . است

وی که یگانه کاندید غیر پشتون آن ولسوالی درین انتخابات بود توقع میرفت که تمام . میشناختندوی را  ولسوالی  آن همه مردم
 پشتونهای را که در هنگام مریضی ن را کسب نماید، عالوه بر آن انتظار میرفت که وی یک تعداد آرایای های مردم غیر پشتور

  :ارد چنین اظهار میدطوری که یکی از معلمین ازین ولسوالی.  نمایدبه وی مراجعه کرده بودند نیز کسب

ن نیز به وی پشتواهالی  و بعضی از  کرد خواهد کسب راالی این ولسومردم غیر پشتونآرای داکتر صالح سلجوقی تمام ”
شخص صادق است و تمام زنان او را دوست دارند، دیگر داکتر یک  داکتر صالح بسیار. رای خواهند داد چون او داکتر است

 مراجعه ها مریضان خود را بدون پول معاینه نمیکنند اما داکتر صالح از مردم فقیر و معلمین که به وی جهت تداوی
 رای دهی که داکتر صالح سلجوقی در ورق زنان کوچی میپرسیدند  دیدم کهروز انتخاباتدر . میکنند هیچ پول نمیگیرد

    46“.کدام است تا به وی رای بدهیم

در ت فکر میکردند این احزاب با اینکه احزاب سیاسی در افغانستان از شهرتی خوبی برخوردار نیستند اما مغایر آنچه که اکثری
غیر پشتون صدق مناطق بیشتر در مطلب این . نده ابرای کاندیدان نقش خوبی را ایفا کرد آرای مردم تهیه و جمع آوریقسمت 

مثالً در . مینماید طوریکه فیصدی بیشتر از کسانی که در انتخابات از چنین مناطق پیروز شدند با احزاب سیاسی هم پیمان بودند
 و شورای والیتی آن والیت نقش پارلمانرهبر حزب وحدت و پشتیبانی وی از دو کاندید به والیت هرات دیدار محمد محقق 

همچنان احزاب سیاسی برای بعضی کاندیدان کمک های مالی نیز نموده و .  آن دو کاندید داشته استیمهمی را در پیروز
 ین والیت گزارش شده است درن قسمیکهو همچنی. کرده انداعضای حزب شان به امور اداری تعداد کاندیدان نیز همکاری 

و بر اساس گزارش های تائید نشده نموده است  نفر کاندید زن در انتخابات حمایت 4 نفر کاندید مرد و 11اسماعیل خان از 
  47. نیز در پروسه مبارزات انتخاباتی آنها مساعدت نموده است دالر را10000 اً حدود

                                                 
  .2005 اکتوبر 7قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان شورای والیتی  ٤١
  .2005 سپتمبر 19. ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات. مصاحبه یک تن از کاندیدان شورای والیتی  ٤٢
  .ن معموالً از القاب علمی خود مانند داکتر، انجینیر و یا استاد برای جلب و جذب رای دهنده گان استفاده میکردندکاندیدا  ٤٣
  .2005 سپتمبر 24هرات، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه  ٤٤
  .2005 سپتمبر 22هرات، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان زن در انتخابات ولسی جرگه ٤٥
  .2005 سپتمبر 24به با یک تن از معلمین در ولسوالی غوریان، هرات، مصاح  ٤٦
  .2005 سپتمبر 26مصاحبه با یک تن از کارمندان دولت، هرات،   ٤٧
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ی دیگر از تکتیکهای بوده که کی والیتی  های و کاندیدان شورای ولسی جرگهن توسط کاندیدای مشترکتدویر کمپاین ها
تفاوت های چشمگیری در قسمت استفاده از چنین اتحاد های در .  برای تنظیم بهتر رای دهنده گان استفاده نموده اندکاندیدان

تصمیم میگرفتند تا چی مشترکاً  اقواماز طوریکه قبالً تشریح شد اکثر بطور مثال، در والیت قندهار . انتخابات دیده میشد
 حمایت کنند، اگر چه ان همه از آنیتی منحیث کاندید معرفی نمایند تاو چی شخصی را در شورای والولسی جرگه شخصی را در 

چنین هماهنگی میان کاندیدان در جریان کمپاین . کاندیدان انتخاب شده مشترک با هم منحیث یک تیم کمپاین نمی کردند
بعضی از کاندیدان دالیل . ی انتخاباتی در والیت هرات به استثنائی گروپ های اقلیت شیعه و هزاره کمتر دیده شده استها

  :اشته اند د خود انتخاباتیدر پروسه مبارزاتائتالف بسیار خوبی برای عدم تشکیل 

 یک کاندید در شورای  ازرمیبود که اگخطرناک بسیار .  خود با کاندیدان شورای والیتی ائتالف نکردمهای کمپاینمن در”
  ازپارلماندر اگر یکنفر کاندید . ددر انتخابات حضور داشتن از قوم های مختلف میکردم چراکه کاندیدان  پشتیبانیوالیتی

 کسب اقوام را دیگر  آرای مردمنمیتوانستوی ، این خطر وجود داشت که حمایت میکردشورای والیتی هم قوم خود در 
  48“.نماید

 رای دهنده گانانسجام نقش مذهب در  1,1,3

رهبران مذهبی یکی از عوامل مهم برای کسب و تنظیم رای دهنده گان در والیت قسمیکه گفته میشد، مذهب و پشتیبانی 
  :ت، طوریکه یک تن درین زمینه چنین میگویدهرات مخصوصاً در ساحات غیر پشتون نشین بوده اس

مذهبی خیلی مهم اند، هویت ار مهم است و در ساحات غیر پشتون نشین  بسییقومهویت   نشین پشتوندر مناطق”
وی اگر مال .  احترام قایل انداو زیاد به ، سید است مردمبطور مثال، چون سید شفیق. مخصوصاً سید ها و پیر ها نه مال ها

 دوران جنگ ارتباط میگیرد  قابل یاد آوری است که مردم نامهای مانند مال را که به49“.شفیق میبود کمتر احترام میشد
  . ندارنددوست

ها کسانی اند که خود را از  بودن یک امتیاز خوبی است، این“سید”که طی چندین مصاحبه، مصاحبه شونده گان اظهار میداشتند 
 های رای در ورقه“ سادات” یا و“ سید”  نفر آنان از لقب14 پارلماندر میان کاندیدان . ندمیدان) ص(بازمانده گان حضرت محمد 

  : چنین شکایت مینماید ازین موردپارلمانیکی از کاندیدان . دهی استفاده نموده اند

فوزیه گیالنی ازین استفاده نمود چراکه .  انتخاباتی خود استفاده نکردم هستم اما ازین لقب در جریان مبارزات“سید” من خود”
زیه فو”اما در پوستر های بعدی وی “ فوزیه گیالنی” وشته بود پوستر های اولی وی فقط ن. نقش بسیار مهمی را ایفا مینماید

.  استفاده نکردمین پروسهاما من از قوم، مذهب و یا پول در.  است“سید”نوشته شده بود که نشان میداد که وی“ گیالنی سادات
  50“.دنس کسانی که از پول، قوم و مذهب استفاده کردند زیاد است که در انتخابات پیروز شونبخت و چا

 ادعا ین انتخابات شرکت نکردند و بعضی مذهبی درگفتند که اشخاص والیت قندهار دراز مصاحبه شونده گان نفر چندین 
 درین انتخابات شرکت آنانیکه” بودند های که طالبان گفتهدر انتخابات پارلمان با پیامچنین اشخاص که عدم اشتراک مینمودند 

بعضی از گفته است که  مرتبط به همین موضوع یکی دیگر از مصاحبه شونده گان 51.ته است ارتباط داش“از اسالم نیستندکنند 
 کار درستی است چراکه در اسالم رای دادن باید به طور آشکار به حضور پنهانی/د که رای سیریندرهبران مذهبی فکر نمیکر

  52.عامه مردم صورت گیرد نه بطور مخفیانه

ی برای پیروان تعداد از فرقه های صوفیانه نیز مهم بوده است مخصوصاً برای آنانیکه از فرقه درین انتخابات پشتیبانی های مذهب
یکی از . نقشبندیه و قادریه بوده اند، رهبری این دو فرقه را به ترتیب صبغت اهللا مجددی و پیر سید احمد گیالنی به عهده دارند

                                                 
  .2005 سپتمبر 24مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه از ولسوالی غوریان، هرات،   ٤٨
  .2005 سپتمبر 24غوریان، هرات، مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه از ولسوالی   ٤٩
  .2005 سپتمبر 21هرات، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه  ٥٠
  .2005 اکتوبر 5قندهار، . مصاحبه با یک تن از کارمندان موسسه غیر دولتی  ٥١
  .2005 اکتوبر 3قندهار، .  مصاحبه با یک تن از کارمندان داخلی سازمان ملل متحد ٥٢
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ولسوالی باالی پیروان آن  چی اندازه نفوذ و قدرت یکی از کاندیدان کاندیدان از ولسوالی کروخ والیت هرات چنین میگفت که تا
اگر به پیروان اش میگفت تا آنان به جورج بوش رای بدهند مردم همین ”:  تاثیر داشته است، طوریکهانهیکی از فرقه های صوفی

  53“.کار حتماً مینمودند

  هرات و استفاده از مذهباهل تشیع 
را اهل تشیع . داخل شهر هرات زنده گی مینماینددر در والیت هرات در اطراف و بل توجه ای نفوس اهل تشیع به اندازه قا

 10  در هرات زنده گی مینمایند و تقریباًشیعه های تاجیک که از قرن ها پیش. میتوان به دو گروپ تقسیم نموددرین والیت 
 و داخلی به این شهر مهاجر دو دهه جنگ ر جریان دیگر شیعه های هزاره که دد ون را تشکیل میده این والیتفیصد نفوس

 معتقد بودند که مردم  این والیت سکنان غیر شیعه54.دن را تشکیل میده فیصد نفوس این والیت5اً ساکن گردیده اند که حدود
میدانستند   از قبلرای دهنده گان ، قسمیکهبودند تنظیم شده  نیز خیلی خوب توسط کشور ایران کمک شده وشیعه در انتخابات

یک تعداد از مردم اهل تشیع که طی تهیه این گزارش مصاحبه شده   بر عکس، اما. به کدام کاندید رای بدهند شانمنطقهکدام 
  . و انسجام نیافته بودند خوب تنظیم اهل تشیعاند، اظهار نموده اند که آنان درین انتخابات بطور موثر عمل نکرده و مردم

 کاندید نفر در انتخابات شورای والیتی 21و ولسی جرگه  نفر در انتخابات 17مجموعاً اهل تشیع از درین والیت 
یکی از کاندیدان شورای والیتی در مورد اینکه چقدر آنان سعی نمودند تا تعداد کاندیدان خود را در انتخابات . بودند

  :د، چنین می گویان جلوگیری صورت گیردآرای طرفداران شاز تقسیم کاهش دهند تا 
 نمائیم که به جلسه نمودیم تا صحبت مرت6 تا 5تاریخ که باید نام های تعداد از کاندیدان از لیست کم میشد ما قبل از ”

 نفر کاندید اشتراک مینمودند و بعضی ها از ترس اینکه وادار 25 اما در هر جلسه حد اکثر .حذف شودچی کسی از لیست 
بعضی ازین کاندیدان میگفتند که ما میدانیم که در انتخابات . نمیکردندک ترانشوند از لیست کم شوند، به جلسات ما اش

رهبران مذهبی ما . پیروز نمی شویم اما فقط برای کسب شهرت اینکار را میکنیم و نمی خواهیم از لیست حذف شویم
 یاتند و نظرمردم شیعه صحبت کنو ما از آنها خواستیم تا با .  نفر کاهش یابد12 تا 10توافق کردند تا تعداد کاندیدان به 

 2 سه نفر مرد و  نفر،5فقط  ، و شورای والیتی انتخابات ولسی جرگهبرای که  گفتیم به آنانوبگیرند   در زمینهآنها را نیز
 که از طریق  فکر میکردند مردم آنان را نمیشناسند و نیز که خود میدانستند نفر کاندید38 ولی.  را کاندید نمایندنفر زن

تم که ف من به آنها میگ.حاضر نمیشدند  این جلساتن پروسه برای کاندید شدن انتخاب نخواهند شد به همین خاطر بهای
 نفر از 10-5همچنین .  به این گفته ها وقعی نمیگذاشتنداگر مردم شما را نمی شناسند به شما رای نخواهند داد اما آنان

  55“. از لیست حذف شوند تا حاضر نبودند لحاظ همینکاندیدان این لیست با ایران ارتباط داشتند به

ادقیه که یکی از مساجد عمده اهل تشیع هرات است نقش عمده در انتخاب و تائید کاندیدان این دور انتخابات داشته مسجد ص
ر آن والیت نهاد اصلی که سعی مینمود تا اهل تشیع هرات را درین دور انتخابات تنظیم نماید مجمع مدنی مستقر داما . است

اهل تشیع تاجیک و هزاره و اتحاد میان  هماهنگی  ایجاد به منظور2001این مجمع توسط اهل تشیع هرات در سال . بوده است
ل بطور رسمی راجستر شده است بر اساس بعضی ادعا ها در  در کاب2004این مجمع که در سال . ، تاسیس شدهای آن والیت

  .از وی حمایت کرده استنفع رئیس جمهور کرزی بسیار فعاالنه  به جریان انتخابات ریاست جمهوری

 جلسات متعددی در مسجد نفری ایجاد شد و 14 کمیسیون  کاندیدان اهل شیعه درین انتخابات،تعدادبه منظور کم کردن 
به که  .رفتندالیتی کنار شورای ونفر از نامزدی خود در انتخابات  3 یا 2تنها   نهایتدرولی  . گردیدصادقیه و در مجمع مدنی دایر

  بهکاندید 6 و  ولسی جرگه به انتخاباتکاندید 6که شامل  اساس مجمع مدنی تصمیم گرفت تا کاندیدان انتخابی خود راهمین 
 کاندیدان متذکره های همزمان پوستری را که عکس کند وتاجیک و هزاره معرفیاهل تشیع از انتخابات شورای والیتی، اعم 

واقعبینانه نبوده و نشان میدهد اهل تشیع در هرات تناسب نفوس  ان بهکاندیدمعرفی این تعداد   در واقع.رساندنشر به شامل بود، 
این ائتالف از . بوده اند  نهائی ناسازگارتوافقرسیدن به یک  گردیدند، جهتتنظیم به شکل خوب با اینکه قوم   یکچیگونهکه 

                                                 
  .2005 سپتمبر 22هرات، . ک تن از کاندیدان ولسی جرگهمصاحبه با ی  ٥٣
  .این گزارش نشر نشده است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. جستاتزی، انتونیو “2005، سیاست های حکومات والیتی در افغانستان ” ٥٤
  .2005 سپتمبر 26هرات، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان شورای والیتی  ٥٥
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در  .مخالفین خود که درین لیست شامل نبودند جلسات متعدد و مشترک داشته اندکاندیدان با دیگر کاندیدان اهل تشیع از 
 در شورای والیتی راه یک کاندیدو  ولسی جرگه  در متذکره زن از مجمع کاندیدمرد و یککاندید  انتخابات یک یندرنهایت 

   .ندیافت
  اهل هزاره در هرات: 2چوکات 

  نفر5تم مباحث و گفتگو ها تعداد چراکه در خ. انتخابات از کارائی خوبی برخوردار نبوده انددر والیت هرات اقلیت قومی هزاره نیز درین 
 عمده ترین رقابت درین انتخابات بین طرفداران آقای خلیلی . کاندید بودند نفر کاندید در انتخابات شورای والیتی12و ولسی جرگه در 

 نفر 6 و  ولسی جرگهطوریکه هر کدام به ترتیب یک نفر به. حدت بوده استمعاون رئیس جمهور و طرفداران آقای محقق رهبر حزب و
در واقع تنش میان این دو . و یک نفر به شورای والیتی تعین نموده بودندولسی جرگه در شورای والیتی و آقای محقق یک نفر کاندید به 

بات زی و طرفداران محقق از خود محقق در آن انتخاگروه زمانی بیشتر شد که در انتخابات ریاست جمهوری طرفداران خلیلی از کر
   .پشتیبانی خود را اعالم نموده بودند
 غزنی و سابق یک تن از قوماندانان حزب وحدت بود، به حیث سرپرست طرفداران خلیلی و از جمله  هایموسی رضائی که اصالً از هزاره

. وی یکی از موسسین مجمع مدنی نیز به شمار میرفت. ت اشتراک مینمودتعداد کم از کاندیدان بود که از آدرس حزب سیاسی در انتخابا
احمد بهزاد یک تن از ژورنالیستهای رادیو آزادی بوده که در انتخابات بحیث کاندید . در انتخابات احمد بهزاد مخالف سر سخت رضائی بود

اید و از احمد بهزاد در انتخابات پارلمانی و از غالم علی ظاهراً رضائی قبل از اینکه محقق به هرات سفر نم. مستقل اشتراک نموده بود
اما در انتخابات احمد بهزاد و غالم علی . حقجو در انتخابات شورای والیتی حمایت نماید، در صدر جدول پیروز شونده گان قرار داشت

ن مردم به گروپهای متعدد جدا نمیشدند، اگر ای. راه نیافتولسی جرگه  رای در 6000حقجو پیروز شده و موسی رضائی با کسب بیش از 
  . بدست می آوردندو دو کرسی در شورای والیتیولسی جرگه کرسیهای بیشتری را یعنی ممکن دو کرسی در 

 در جریان مبارزات . ایران حمایت و پشتیبانی میشود، وجود داشته است کشور از طرف مدنی مجمعمبنی برینکهشایعات زیادی 
از آنان در انتخابات که میکرد  متهم  را کنسلگری ایران در هراتکهر مطبوعات به نشر رسید ندیدانی دلیست کا یانتخابات

رفی شده  مع در انتخاباتتوسط مجمع مدنینفر در لیست متذکره، از جمله کاندیدان بود که چندین اسامی . حمایت مینماید
  .بودند

باتی دست داشتن ایران درین روند و مخالفت شدید ضد ایرانی یکی از موارد خیلی جالب در جریان کمپاین های انتخا
در همین رابطه یکی از کاندیدان اهل شیعه هرات چنین . هم بین اهل تشیع هرات و اهل غیر تشیع هرات بوده است

  : میگفت
ر نمیشد و آنان نمیتوانستند به با پناهنده گان در ایران به خوبی رفتا.  فیصد از مردم اهل شیعه هرات از ایران بد میبرند90 تا 80”

 یک  اتهام مانند هر کاندید یکدیگر را به داشتن پشتیبانی از ایران متهم مینمودند و این56“.دانشگاه های ایران درس بخوانند
 شدند، حمایت میطرف ایران اینکه از به همه کاندیدان را  و تقریباً تمام مردم غیر شیعه.آن نفرت داشتنددشنام بود که همه از 

  : میگویدچنیندر رابطه   در انتخابات معرفی شده بود، مجمع مدنییکی از کاندیدان که توسط. میکردندمتهم 

  که مجمع مدنی مربوط ایران است گفته اشدر یکی از سخنرانیهای محقق است  آقایاحمد بهزاد که یکی از دوستان”
 توسط  کاندید12و گفته است که لیست منتخب ا.  پولی میشودپیروی مینماید و از طرف ایران تمویلآن کشور  از بوده و

آرای بر کاهش مقدار   بود، بی اساساین پروپاگندا که کامالً.  گذاشته شده است مجمعکنسلگری ایران به اختیار این
 دالر 45000 اما خود آقای محقق و احمد بهزاد از طرف ایران حمایت میشوند آنها. ، تاثیر داشته استکاندیدان این مجمع

است که وی ما را متهم مینماید که از طرف ایران حمایت جای تعجب .  مصرف نمودند خود انتخاباتی مبارزاترا در
 در قبال ما نمیشد ما بیشترین رای را ندیاگر چنین پروپاگ. میگردندمیشویم در حالیکه خود از طرف کشور ایران حمایت 

 خواهداثر نیز  کاندیدان ما نتایج انتخاباتبر   حتماًودم به ما مظنون اند اکنون مردر هرات بدست می آوردیم اما 
   57“.گذاشت

                                                 
  .2005 سپتمبر 26هرات، . ن از کاندیدان شورای والیتی مصاحبه با یک ت ٥٦
  .2005 سپتمبر 26هرات، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگ ٥٧
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   رای دهنده گاننقش قوم در انسجام 2,1,3
ان تائید نمی کردند با اینکه از اکثر از مصاحبه شونده گان در جریان این تحقیق استفاده از قوم را در سیاست های انتخاباتی ش

 ،اندیدانکانکار مینمودند اما   خود انتخاباتی مبارزاتدرروشهای   کاندیدان اغلباً از استفاده چنینولوکه .واقف بودند اهمیت آن
در جریان  ی قوماز مسایل  بیشتر در ساحات روستائیگفته میشد که . خود را به استفاده ازین روشها متهم میکردندینمخالف
 اما این مورد با مردم تعلیم یافته و شهر نشین .دریارتباط میگد مردم  آنهم به سطح سوارزات انتخاباتی استفاده شده است کهمبا

 به مردم تحصیل کرده”: که بیشتر برای کاندیدان تحصیل یافته که تجارب کاری مسلکی داشته اند متفاوت بوده است
در سطح قوم، پول و مذهب .  انتخاب کننددر پارلمانتوجه مینمایند تا کاندیدان مناسبی را   کاندیدانتحصیالت و سابقه کاری

   58“. نقش داردبسیارولسوالی ها 

و مناطق  در حالیکه اقوام غیر پشتون بیشتر در شهر  والیت هرات قوم پشتون بیشتر سکونت دارنددر نواحی اطراف: هرات
ه تعداد نفوس ن میدهد کبا اینکه احصایه معتبر درین مورد وجود ندارد اما بعضی احصایه ها نشا. ک به مرز ایران ساکن اندنزدی

یروز شده گان انتخابات در ولسی  تن از پ17 نفر از مجموع 4 اما در انتخابات فقط 59. میباشد فیصد40پشتون ها درین والیت 
یکی از عوامل عمده در ناکامی تعداد زیادی از پشتونها در والیت هرات این بود که تعداد آرای تمام آنها .  پشتون بوده اندجرگه

 شانرا در سطح والیت و یا در سطح چند طرفدارانتعداد از آنها توانستند  .مختلف آنها در سطح ولسوالی ها تقسیم شدقوام ابر 
  نفر9تر است،  زیادجابطور مثال، در ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات که تعداد نفوس پشتونها در آن. ولسوالی تنظیم نمایند

ی، و نورزی پشتون یعنی اچکزی، الکوزی، بارکزقوم  ولسوالی چهار ین در.کاندید بودندازین ولسوالی ولسی جرگه فقط در 
 تاجیک و  اقوامکاندیدانضمناً . تر از یک نفرحتی بعضی از آنها بیشدر انتخابات کاندید داشتند اقوام سکونت دارند، هر یک ازین 

  .نیز درین انتخابات حضور داشتندیا عرب 

که گفت رهبران این قوم نفر از  طوریکه یک .انسجام نمایدبهتر  به شکل  را خودت در سطح والیت مردمقوم بارکزی توانستنها 
 پارلمان یک نفر در جلسه نموده و تصمیم گرفتند که با هم  از سراسر این والیت پیش از معرفی کاندیدان قومتمام بزرگان این

موفق شدند تا در ولسی جرگه و   دو نفر ازین کاندیدان،نتخابات هرو یک نفر در شورای والیتی کاندید نمایند که در ختم ا
  :شورای والیتی راه یابند

مالقات  در خانه من ی آن ناحیه شهر10 ولسوالی هرات و 15 ی از تمامتمام بزرگان قوم بارکزپیش،  ماه 9تقریباً ”
در چنین  بیشتر به شکل رسمی بارکزیود که قوم این اولین باری ب.  نفر درین جلسه حاضر بودند80 تا 70تقریباً . نمودیم

 هدف جلسه اول ما این بود تا مجدداً از حق خود دفاع کنیم و یک موقعیت مناسب در سیاست. جلسه ای اشتراک داشتیم
ب خودیگر قومها .  افغانستان را آن از میسازیم، بعد قوم پشتون را و پس رابارکزیاول  ما .های والیت هرات داشته باشیم

در  خود را کرده و  کوشش نیزلزی و نورزیپقوم های پو.  شوند تنظیماقوام گفتیم تا مانند ما ما به دیگر . نگردیدندتنظیم
لزی از کابل آمد تا از آنها فقط یک نفر کاندید معرفی پپویک نفر  .یتی نرسیدندموفق به هوتل پارک مالقات نمودند اما
  ...نماید و اما وی نیز ناکام ماند

های ما نیز ما کوشش نمودیم تا این جلسات را ادامه بدهیم، هر قدر که به انتخابات نزدیک میشدیم به همان اندازه بحث
 صبح 8 از .نمودیمبحث وی مسئله ولسی جرگه  فقط ر، تقریباً دو ماه قبل،2005ی  جوال21  جلسه مورخدر.  میشدگرمتر

 مشاور از 2 نفر و 5یسیونی را که متشکل از کم تصمیم گرفتیم تا در نهایته و  نمود صحبت عصر در همین اتاق4تا 
 نفر 5 در ابتدا . کاندید شود کسی درین انتخاباتتصمیم بگیرند که چی هاآنتاسیس نمائیم تا شخصیت های فهمیده بودند 

  .ر انتخابات کاندید شود ده عبدالسالم قاضیزاد یعنیبارکزیاما در اخیر تصمیم بر آن شد تا فقط یک نفر گردیدند کاندید 

 نفر  و از شهر حدود 2000در ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون حدود .  را شروع نمودیمیانتخاباتپس از آن، مبارزات 
 های افغانستان  موتر سایکل که همه با بیرق100حدود . ما اشتراک نمایندمجالس  نفر را دعوت کردیم تا در 200 تا 150

                                                 
  .2005 سپتمبر 21هرات، . مصاحبه با یک تن از کارمندان دولت  ٥٨
  .، انتونیو جستاتزی“2005سیاست های حکومات والیتی در افغانستان،  ” ٥٩
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ما را به یک باغ بسیار بزرگ همراهی  بگویند که بعد خوش آمدما را به مناطق شان تا  بدرقه میکردند را  مامزین بودند،
س گوسفند را زبح أ ر20 که قبالً چاشت دادیم  بعدا برای مردم طعامعبدالسالم قاضیزاده صحبت نمود ودر ابتدا . کردند
  .بزرگ نبود آنقدر  مجلسمانند این  امادر ولسوالی غوریان نیز مجالسی را برپا کردیم، .ه بودیمنمود

ساکن اند، بیشتر در ولسوالی پشتون زرغون این ولسوالی های شیندند، گذره، اوبه و انجیل بر عالوه اینکه در  بارکزیقوم 
 در بارکزی نماینده قوم ههدف عمده ما ازین جلسات این بود تا به مردم بفهمانیم که قاضیزاد. سکونت دارندوالیت 

 ما باید از کلیمه قوم استفاده میکردیم چراکه مردم قاضیزاده را در . استابات است و وی را بزرگان قوم تعیین نمودهانتخ
 ازین  برای قاضیزاده فیصد رای را80 بود ما حدود بارکزیبیشتر این رایها از قوم . بیرون از ولسوالی غوریان نمی شناختند

   60“.طریق بدست آوردیم

 کاندیدان  روشهاییکی ازدر جریان مبارزات انتخاباتی  گفته شد در والیت هرات استفاده از هویت قومی طوریکه: قندهار
پشتون بود چراکه قوم های پشتون خود را جهت مقابله و رقابت با یکدیگر در سطح ولسوالی ها نه در سطح والیات برای کسب 

 در سطح چندین ولسوالی وجود داشته است که به یقوم ها و بزرگان قوم اما در قندهار نفوذ 61.کرسی در پارلمان آماده میساختند
پارلمان ولسی جرگه این اساس هویت قومی یکی از وسایل عمده و موثر برای تنظیم رای دهنده گان برای کسب کرسی در 

 تصمیم میگرفتند ن بر اساس آ و استرای دهنده گان گیریمهمترین جازم یا عامل در تصمیمچراکه هویت قومی . بوده است
در  قومرقابت های انتخاباتی میان کاندیدان یک که در نتیجه، . که باید در انتخابات برای چی کسی از میان قوم خود رای بدهند

طوریکه رقابت تلخی میان کاندیدان انتخابات از قوم بارکزی . بعضی حاالت بیشتر از این رقابت در میان اقوام مختلف بوده است
  . قندهار صورت گرفته استدر والیت

اما بر اساس . استقدر  والیت قندهار چ قبایل مختلف درنفوسکه  نشان دهد موجود نیست تا ارقام و احصایه دقیقی و درست
 نیز نورزی، اچکزی و علیزی اقوام و  بوده پوپلزی، بارکزی و الکوزیپشتون در آن والیت به ترتیب عمده قوم  سه،یکی از منابع

 به انتخابات کوشش  کاندیدانقبایل درین والیت پیش از نامزدیتمام روشن شده،  طوریکه ذیالً 62.طقه زنده گی دارنددر آن من
 یک تعدادی درینکار اگرچه.  جلو گیری کنند آرای طرفداران شان از تقسیمتاکاهش دهند تعداد کاندیدان خود را کرده اند که 

  .داز آن عاجز ماندن یتاما اکثرشدند، موفق 

این دور انتخابات در قندهار نشان داد که اگر چه هویت قومی در تصمیم گیری رای دهنده گان در انتخابات کماکان قوی بوده 
 قوم به تنهائی نمیتواند موفقیت . بطور شدید صدمه دیده استین کشور سال جنگ و منازعه در25 به اثرما سیستم قومی است ا

 اینرا ثابت میسازد، گرچه  پیروزی کاندیدان قوم الکوزی در قندهارعدمات تضمین نماید که و پیروزی کاندیدان را در انتخاب
 نشان این حقیقت،. در پارلمان راه نیافت قوم این هیچ یک از کاندیدانالکوزی یکی از اقوام بزرگ این والیت است، با آنهم 

 برای نامزدی در انتخابات تعین شده بود، قومسط بزرگان این  کاندیدان که تومیدهد که اکثر از رای دهنده گان و مردم برای آن
، در تصمیم آنها، با سرپیچی از  بودند نشده انتخابات تعینشرکت درکاندیدانیکه از طرف بزرگان قوم برای از   اکثراً.رای ندادند

 تضعیف سیاستهای  رابطه به درطی چندین مصاحبه.  این ضعف صالحیت بزرگان قوم را نشان میدهدکردند وانتخابات شرکت 
  :، چنین اظهار نظر شده استقومی

هیچ .  به آنان اعتماد نداشتندانسجام نمایند اما اقوام آنها،  برای انتخاباتبعضی از بزرگان اقوام سعی نمودند مردم را”
احزاب سیاسی  طوریکه همان. اش کناره گیری کندقومیبه نفع هم نامزدی خود کاندیدی موافقه نخواهد کرد تا از 

 خود رای میدادند اما امروز کسی به آنان رای  قبایل سال پیش مردم به بزرگان30.  نیز از هم پاشیده اندفروپاشیده، قبایل
  63“. بود، و تا به نزدیکی های هرات نفوذ داشت، اما اکنون اینطور نیستقومپدرم یکی از رهبران . نمیدهند

                                                 
  .2005 سپتمبر 27ارکزی، رهبر قوم بارکزی در هرات،  مصاحبه با آصف ب ٦٠
و نفوذ رهبران قوم پوپلزی مانند امیر اللی و احمد ولی کرزی . بطور مثال، قوم پوپلزی مربوط به آقای کرزی، حد اقل در یکی از هفت ولسوالی نفوذ دارد  ٦١

  . فقط در قوم پوپلزی و در یک ولسوالی محدود نمیباشد
  .2005 اکتوبر 1قندهار، . تن از کارمندان دولت مصاحبه با یک  ٦٢
  .2005 اکتوبر 2قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه  ٦٣
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مالکیت بر اراضی و نواحی آبزی اساس . دیگر وجود ندارد قومیاقتصاد .  استاز هم پاشیده قومی سابقه  هایسیستم”
  64“. هم پاشیده استما اکنون تماماً از ا،کنترول بسیاری از سیستمها در گذشته بود

مل تصمیمگیری  یکی از عوا ئی، هویت قومی هنوز هم درین والیت زنده بوده و در سطح گسترده متذکرهی ضعف ها برعالوه 
پشتیبانی  از راه یافته اند در پارلمانپیروز شده و در انتخابات  که )مرد (پارلمانتمام کاندیدان . نتخابات شورای ملی میباشددر ا

: گوید چنین می، درین مورد و در انتخابات کاندید بودطوریکه یکی از کاندیدان، که از غرب آمده است،. وده اند برخوردار بقومی
 انتخاباتی  کرده، قوم را در درجه دوم مبارزات تحصیلمنحیث یک شخص. د چیز ها یاد گرفتمی زیامن در مورد مسایل قوم”

  65“.کاندیدان نقش داشته است ادم اما آموختم که چی اندازه مسایل قومی در موفقیتخود قرار د

از شهرها در انتخابات شرکت  کهی را برای کاندیدان، و این فرصتاستبوده  ومی بیشتر در مناطق روستائی مروجهویت قتوجه به 
در . کسب نمایند، آرای مردم را نه بر اساس سیاست های قومیفکر شان، بر اساس سیاست های مساعد ساخت تا  داشتند،

 ،بنابر قوی بودن سیاست های قومی در مناطق روستائی”: نه در یکی از مصاحبه ها اینجنین اظهار نظر شده استهمین زمی
و آموزش، تعلیمات مدنی و ات تعلیمبا  سیاستها در مناطق شهری  نوعاین قویتر میباشد کهرین مناطق قدرت سیاسی نیز د

نورالحق علومی یک تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که  66“.است شده عضی منافع فکری و ایدیالوژی ضعیفب
از ده بود توانست هم از قوم خود یعنی بارکزی و هم  کسب نمو از والیت قندهاردر صدر جدول مقام دوم را درین انتخابات

پیروزی بسم اهللا افغانمل از حزب افغان ملت در انتخابات شورای والیتی .  کسب نمایدطرفداران خط فکر اش آرای مردم را
اما طوریکه یک . که مردم برای یک قوم رای نداده انداست قندهار که از حمایت کم قومی برخوردار بود، یکی دیگر ازین مثالها 

اکثر از کاندیدان -بدست آوردبسیار مشکل است که فقط از داخل شهر رای ”: موفق در انتخابات پارلمان میگویدتن از کاندیدان 
  67“. نیز ریشه داشته اندموفق درین انتخابات در مناطق روستائی

  پوپلزیآرای قوم تنظیم 
و تقریباً همه میدانستند تا به چه شده بودند ممکن آن در انتخابات تنظیم در والیت قندهار تنها قوم پوپلزی به بهترین شکل 

برادر رئیس جمهوری کرزی یعنی احمد ولی کرزی . استفاده کنند از نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل  شکلبهترینبه ترتیب 
که کند  دو کاندید معرفی پارلماندر انتخابات توانست تا با استفاده از نفوذ خود درین قوم تعداد کاندیدان را کاهش دهد و فقط 

 احمد ولی کرزی 3در چوکات . (آنها عبارت از قیوم کرزی برادرش و امیر اللی یک تن از رهبران و قوماندان سابق جهادی بودند
 داشت که احمد  نفر کاندید4 این قوم برای انتخابات شورای والیتی .)ه است این پروسه را آغاز نمودچیگونه که  نمودهتشریح

کرد  کسب پارلماناینها نتایج خوبی را در انتخابات بدست آوردند، قیوم کرزی بیشترین آرا را در . ودب شامل  در آنولی کرزی نیز
 را در انتخابات شورای  آرا و به همین ترتیب احمد ولی کرزی بیشتریندر انتخابات پیروز شدمقام پنجم با کسب و امیر اللی 
  .گردیدندد جان خاکریزوال با کسب مقام هفتم درین شورا انتخاب والیتی و سی

یکی از عوامل عمده که موفقیت قوم پوپلزی را درین انتخابات تضمین نمود این بود که آنها توانستند مشکالت و تنش های 
یشد، طوریکه گفته شده است، ممکن بود که این قوم نیز تقسیم م. و در انتخابات متحد شوندکنار بزنند موجود بین قوم خود را 

اما چون امیر اللی از کنترول خوبی در مناطق شاولیکوت و . ارتباط امیر اللی یکی از رهبران پوپلزی و کرزی ها خوب نبود
دامان برخوردار بود و درین مناطق تعداد زیادی از قوم پوپلزی زنده گی دارند، میبایست برادران کرزی با وی به شکلی کنار می 

  :و از طرف دیگر طوری که در یکی از مصاحبه ها گفته شد، امیر اللی نیز ضرورت داشت تا با آنها معامله میکرد. ندآمد

  

  

                                                 
  .2005 اکتوبر 2قندهار، . مصاحبه با یک تن از کارمندان داخلی یکی از موسسات غیر دولتی ٦٤
  .2005 اکتوبر 4قندهار، . کاندیدان ولسی جرگه مصاحبه با یک تن از  ٦٥
  .2005قندهار، ا اکتوبر .  مصاحبه با یک تن افغانان ٦٦
  .2005 اکتوبر 3قندهار، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق ولسی جرگه ٦٧
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  اظهارات احمد ولی کرزی در مورد تنظیم قوم پوپلزی در انتخابات شورای ملی: 3وکات چ
در . وم پوپلزی از هر قریه گرد هم آمده و مالقات نمودیم نفر از بزرگان ق700سه ماه پیش زمانیکه ثبت نام نامزدان انتخابات شروع شد 

بگذارید همۀ این کاندیدان ”در همین جلسه من گفتم که .  نفر به شورای والیتی کاندید بودند21 نفر به ولسی جرگه و 19ابتدا ازین قوم 
در جلسه بعدی که دایر نمودیم تمام کاندیدان “ . روز قبل از تدویر انتخابات ما یک جلسه دیگر خواهیم داشت20 تا 15کمپاین نمایند و 
 نفر از بزرگان خود را 4تمام قوم تصمیم گرفتند که من کاندیدان آنان را انتخاب نمائیم اما گفتم نی، هر قریه باید . سخنرانی نمودند

ای قیوم و اللی رای دادند تا در انتخابات  نفر بر24 نفر میشدند بعداً ما در یک اتاق دیگر رفته و رای دادیم، 30انتخاب کند که مجموعاً 
  .پارلمانی شرکت کنند و همین پروسه را برای کاندیدان شورای والیتی انجام دادیم و من با سه نفر دیگر برای آن انتخابات تعین شدیم

 مناطق را تقسیم نموده و تصمیم ما.  نفر در شورای والیتی انتخاب شوند4و پالنم این بود تا دو نفر از قوم پوپلزی در پارلمان و  هدف
 فیصد پوپلزی زنده گی میکنند و حدوداً 95بطور مثال، در ولسوالی دامان تقریباً . گرفتیم تا کدام منطقه به کدام کاندید رای بدهند

ه امیر اللی رای  نفر کارت رای دهی دارند بناً تصمیم برین شد تا آن ولسوالی و شاولیکوت که منطقه امیر اللی است تماماً ب15000
  .و نیش، گورک، کاکریز، دند و ارغیستان و داخل شهر برای قیوم کرزی رای بدهند. بدهند

  2005 اکتوبر 7قندهار، 
اما او هنوز هم بسیار دشمن دارد و .  جهادی خود را از دست داده بود سالح شده بود و به همین خاطر مقامامیر اللی خلع”

پوپلزی هستند و مردم،  فیصد 70شاولیکوت تقریباً  در .ولتی نیاز داشت تا مصئون بماندوظیفه دبه همین خاطر به یک 
در منطقه او را  طوری موافقت نمود که  کرزیامیر اللی با قیوم.  کاندید بودند داکتر حیات اهللامیر اللی و  ولسوالییندر

تا با قیوم کرد  گرچه داکتر حیات اهللا نیز کوششا. هم شدو چنین .  نمایدمایت اش پشتیبانی کند، و کرزی نیز از او ح
  68“.امیر اللی را شکست دهد اما اینکار اتفاق نیافتادچنین توافقی نماید و کرزی 

   قوم بارکزیمبارزات انتخاباتی میان
بر نفوذ شترین قدرت را درین والیت بنای بسقوط طالبان از پس در والیت قندهار است وسه قوم عمده پشتون از قوم بارکزی 

وزیر شهر سازی و مسکن کار  به حیث 2004در سال کمی مدت برای  گل آقا شیرزی با اینکه. استگل آقا شیرزی داشته 
که به این . نموده است قندهار ایفای وظیفه حیث والی منحیث والی ننگرهار تعین شد، به 2005در ماه جون   اینکهو تانمود، 

یک . نفع میجستند و بسیاری از طرفداری مستقیم گل آقا شیرزی هقوم بوداین ر اختیار  والیت دینپست های کلیدی درترتیب 
  .بوده استاز وی  حمایت و پشتیبانی قوی گل آقا شیرزی درین انتخابات،خالد پشتون  یپیروزعامل عمده در 

قبل از . ختلف استم هایملیت در بعضی مواقع بیشتر از رقابت میان  قوم یک میان رقابت چیگونه که  نشان میدهداین
ای  بره شده است که بعضی هاصورت گرفت تا تعداد کاندیدان قوم بارکزی کم شوند و حتی گفتهای زیادی  تالشانتخابات،

گل آقا شیرزی قبل از انتخابات از قندهار دیدن نمود تا قومش .  انتخابات دست بر دارند نامزدی در ازتعداد دیگر پول میدادند تا
مغایر قوم پوپلزی، اینها نتوانستند که قوم خود را در انتخاب و تعین یک تعداد معین از . نتخابات بهتر تنظیم نمایدرا برای ا
با وجود رقابت تند و . شدند کاندید شورای ملی نفر ازین قوم برای انتخابات 12تنظیم نمایند و در اخیر فقط بخوبی کاندیدان 

 پارلمان در انتخابات تقریباً مساوی به تعداد کاندیدان قوم پوپلزی بود یعنی دو نفر آنان در خشم آلود، موفقیت کاندیدان این قوم
   .نان در شورای والیتی انتخاب شدندو دو نفر آ

بعضی ها این تقسیمات را . بطور عموم قوم بارکزی به دو دسته یعنی طرفداران و مخالفین گل آقا شیرزی تقسیم شده بودند
صرت و نورلدین قوم بارکزی معرفی مینمودند و بعضی ها آنرا طوری واضح مینمودند که تعداد از بزرگان این میان شاخه های ن

 شایستگی و یا یرزی نمی باشند و یک تعدادی هم برقوم خوشبین ورود یک تعداد از رهبران جدید درین قوم مانند گل آقا ش
 این قوم بشکل رقابت های تلخ شخصی میان خالد پشتون  گروهیهایسیاست. عدم شایستگی بعضی کاندیدان موافقه نداشتند

که بطور مستقیم توسط گل آقا شیرزی حمایت میشد و نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی و یک تن از کارمندان ارشد 
  . دولتی در دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس عمومی زون جنوب در رژیم نجیب اهللا، پیگیری میشد

 وی فقط چند روز . در گذشته بوده است قوم بارکزی است و نه هم یکی از رهبران نه در زمان جهاد فعالیت داشتهخالد پشتون
قبل از شکست طالبان وارد افغانستان شد و به حیث سخنگوی گل آقا شیرزی کار مینمود که بعداً بطور مشترک با قوای ائتالف 
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بعد ازینکه گل آقا شیرزی والی قندهار تعین شد، خالد پشتون به حیث . شتبرای بیرون راندن طالبان از قندهار همکاری دا
 شرایط سبب شد تا وی بیشتر به انظار مردم این.  گردیدرئیس امور خارجه و شخص ارتباطی میان قوای ائتالف و دولت تعین

هت ایجاد ارتباط با دولت و حصول برسد و بر آنان تاثیر وارد نماید، که این خود یکی از وسایلی است که رای دهنده گان ج
  .  به آن نیاز میداشته باشند،طرفداری از آن طریق

 در قندهار خود را کاندید نمود که کاندیداتوری وی 2005نورالحق علومی یکی از کمونیستهای بلند رتبه بوده که در انتخابات 
ه جنایات زیاد متهم مینمودند در حالیکه طرفداران ب مخالفین او را. ی درین والیت شده استسبب ایجاد جر و بحث های زیاد

د از قیوم کرزی برادر رئیس  این واقعیت که وی توانست بع.به جنایات جنگی مینمودندن جهادی را متهم اناقوماندعلومی، 
ر اساس ب.  نبوده است مهم اش برای رای دهنده گان یک مسئلهاید نشان میدهد که گذشته بلند ترین رای را کسب نمجمهور

گفته های تعداد از مصاحبه شونده گان نورالحق علومی توانست سه گروپ مردم را تحت تاثیر گفته های خود بیاورد، اول، کسب 
دوم، آن تعداد افرادی که هنوز در چوکات دولت . آرای آن تعداد از بارکزی های که مخالف گل آقا شیرزی و خالد پشتون بودند

 هستند، و دیگر اینکه بعضی از ناظرین فکر میکنند که بسیاری از قوم اچکزی که با حزب  هایکار مینماید و همپیمان چپ
ها، تعداد زیادی از  گزارشو بر اساس بعضی. نده انشنالیست پشتونخواه در پاکستان ارتباطاتی دارند نیز به وی رای داد

  ترجیحه دیگر کاندیدان که یا جنگساالر و یا قاچاقبر بودعلومی را نسبت بهرای داده اند، آنان  علومی تحصیلکرده ها نیز برای
  .داده و در انتخابات از او حمایت کرده اند

 را از گل ، واپس قدرت از طریق انتخابات بتواننداین قومسابقه رهبران تا یکی از اهداف قوم بارکزی این بود قابل ذکر است که 
ز فامیلی نبوده که به حیث یکی از بزرگان او ارهبر این قوم میداند در حالیکه ود را منحیث خ گل آقا شیرزی.  بگیرندآقا شیرزی

  : وی چنین میگوید یکی از مخالفین درین رابطه.این قوم تلقی گردد

ما یک مشکل داریم و آن اینکه شیرزی . حیث رهبر قوم بارکزی زیاد کندبه  را شقدرتتا  میکند  کوششگل آقا شیرزی”
میکنند تا سعی رهبران این .  را قبول ندارندما رهبران سابقه بارکزی او دولتی اش استفاده مینماید اقدرت دارد و از پست

ل و تاثیر وی باالی تعین شیرزی به حیث والی جالل آباد کمک کرد تا کنترو.  خود را دوباره کسب نمایند و قدرتنفوذ
   69“. کاهش یابد درین والیتاین قوم

  الکوزیناکامی قوم 
  نظر تعداد اینکه ازبا. داشته است یپارلمان کمترین موفقیت را در انتخابات  به مقایسه دیگر اقوام،قوم الکوزییت قندهار در وال

 موفق به  و فقط در شورای والیتی نشدندپارلمانکرسی در اما موفق به کسب هیچ   است،درین والیتاقوام  یکی از بزرگترین
شده است، قوم الکوزی همانند قوم پوپلزی کاندیدان خود را در واضح  4چوکات طوریکه در . گردیدند کسب یک کرسی

م است و در  آنان فقط حاجی شاه کاکا را که یک تن از بزرگان این قوپارلمان نفر کاندید در 18از جمله . انتخابات تعین نمودند
ا و سه نفر دیگر ر.  تعین نمودندکاندیدود به حیث  و درین اواخر منحیث ولسوال ارغنداب ایفای وظیفه مینمه داشتجهاد نیز سهم

انتخاب و  و رهبر شورای پنجوائی را منحیث کاندیدان شورای والیتی  سابقه از قوماندانانکه شامل آقا اللی دستگیری یکی
   .معرفی نموده بودند

. در مورد قوم الکوزی صدق نمیکند“  اندمردم بر اساس گفته های رهبران قومی خود رای داده”: اینکه اکثر مردم مکرراً میگفتند
حمایت و پشتیبانی قوم الکوزی به شمول مال نقیب از کاندید انتخابی شان یعنی حاجی شاکاکا بطور واضح نتیجه خوبی نداشته 
. است طوریکه او در لیست انتخابات مقام پانزدهم را کسب نموده بود که دالیل متعددی برای این ضعف ها گفته شده است

بعضی ها به این فکر بودند که تعین حاجی شاکاکا به حیث کاندید مناسب نبود چون وی بسیار پیر بوده و اگر چه یکی از بزرگان 
اینکه مردم به کاندید قوی و با نفوذ نیاز داشتند تا از آن قوم پشتیبانی . این قوم است، از نفوذ و قدرت خوبی برخوردار نبوده است

درین میان یک کاندید قویتر یعنی عزت اهللا واصفی که مربوط به یک . ری از مصاحبه ها اظهار شده استکرده بتواند در بسیا
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خانواده با نفوذ الکوزی در قندهار است، وجود داشت اما بعد ازینکه توسط رئیس جمهوری کرزی منحیث والی فراه مقرر شد، از 
  . انتخابات دست برداشت درینکاندیداتوری

  رات آقا اللی دستگیری در باره انسجام قوم الکوزی در انتخاباتاظها: 4وکات چ
تمام .  یک ماه پیش از انتخابات، بزرگان قوم الکوزی در خانه مال نقیب که اکنون رهبر این قوم در قندهار است، مالقات نمودند

م، که مال نقیب نیز شامل بود انتخاب شده و به بعضی از بزرگان قو. کاندیدان سخنرانی نموده و اهداف و پالیسی های خود را بیان کردند
آنها در یک اتاق جداگانه رفته و یک نفر برای انتخابات . آنها صالحیت داده شد به نماینده گی ازین قوم، کاندیدان را انتخاب نمایند

 سال 30. ه این تصمیم قوم موافق نبودنداما بعضی از کاندیدان ب. پارلمان و سه نفر دیگر را برای انتخابات شورای والیتی انتخاب نمودند
 اطفالقبالً رهبران یک قوم بسیار کم بودند اکنون تعداد شان زیاد است و تقسیمات بین . جنگ سیستم سابقه قومی را از بین برده است

 م قومی را تضعیف کردهبسیاری از گروه های جهادی و احزاب سیاسی مردم را تقسیم نموده و سیست. زیاد شده است و آنها متحد نیستند
  .است

  
  2005 اکتوبر 8 قندهار، 

مال نقیب بدون . بعضی ها سستی و ضعف رهبری قوم الکوزی را مقصر میدانند که نتوانست در انتخابات موفقانه عمل نماید
  جدیتوجهآنان ی  انتخاباتپروسه مبارزاتدیگر در  سهم گرفت، تعین و انتخاب کاندیدان انتخاباتبرای اولین جلسه در اینکه 
.  خود مشغول بود و در رقابت های انتخاباتی سهم نگرفتو تجارت  مال نقیب بیشتر در معامالت اقوام، دیگرمغایر بزرگان. نکرد

وماندان امنیه والیت بلخ عالوتاً، خان محمد یکی از ملیشه های قدرتمند الکوزی و رئیس گارنیزیون قندهار بعد ازینکه منحیث ق
ها الکوزی ”: در همین زمینه یکی از مصاحبه شونده گان چنین میگوید. ود را در شهر قندهار از دست دادنفوذ خ، تعین شد

  درین پروسهعقب نشینی کرد و بطور فعالنیز و مال نقیب انتخاباتی شرکت نکرد  بخاطر ناکام شدند که واصفی در مبارزات
  70“.دیل شده بود تب در مزار نیز خان محمد از طرف دیگرسهم نگرفت و

   مبارزات انتخاباتی 2,3
تنظیم رای دهنده گان با استفاده از مذهب و قوم یکی از استراتیژی های بوده که کاندیدان برای کسب رای از آن انسجام و 

خود را س  نام و عک تانده ا استفاده نمود بعضی روشهای دیگر در جریان این پروسه نیزهمچنین کاندیدان از. استفاده نموده اند
  :که در ذیل بعضی ازین روشها معرفی شده است. برای مردم معرفی بدارند

  پوستر ها 1,2,3
 وجود صد ها ، انتخاباتیروند مبارزاتیگانه نشان قابل دید در 

 در دیوار ها، کلکین  بود کههزار پوستر های رنگه کاندیدان
 در .ها و درخت های شهر های افغانستان نصب گردیده بودند

کشوری که اکثریت از رای دهنده گان بیسواد اند، و وقت 
کمی برای تعلیم رای دهنده گان جهت آموزش انتخابات 

، پوستر های کاندیدان نقش بسیار مهمی را در وجود داشت
قسمت شناسائی عکس ها، نام ها و سمبول های انتخاباتی 

 که رای بوده  مهمترین معلوماتاینداشته است و شان 
جهت شناسائی کاندیدان خود در ورقه های رای ن دهنده گا

گفته اند که ز کاندیدان بسیاری ا .دهی، بدان نیاز داشتند
 مناطق دیگر جهت معرفی آنها پوستر ها در ولسوالی ها و

  .داشته است مهم رول بسیار
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 به مردم برسانند، چند پوستر هاین اکاندیدان به اشکال مختلف سعی نموده اند تا خواست ها و اهداف مبارزاتی خود را از طریق 
و بعضی ها با ) کوت و شلوار ( نکتائی و دریشیهای،با پوشیدن لباس ها بعضی. نشان داده شده است5نمونه ئی ازینها در چوکات 

یک  و“ بالیوود”مانند ستاره های یک تعدادی   ها ظاهر گردیده اند کهمندیل در پوستر/ لباسهای وطنی و سنتی و دستارپوشیدن
تصاویر  تصاویر شخصیت های تاریخی افغانستان و که در بعضی پوستر ها. سته بودند آراتعداد با پوشش مذهبی، در پوستر ها

در والیت قندهار چندین کاندید عکس رئیس جمهور کرزی را در پهلوی عکس .  بوده استضمیمهنیز  سیاسی رهبران احزاب
 اظهارات یک تعداد مردم، کاندیدان سعی مینمودند تا برای مردم به شکلی بفهمانند که خود در پوستر ها چاپ کرده بودند و بنابر

  عکسهای چند سال قبلاز  با استفاده ازین تاکتیک،بعضی از کاندیدان. کرزی از آنها بطور رسمی حمایت و پشتیبانی مینماید
  :والیت قندهار چنین میگوید ازولسی جرگه  یکی از کاندیدان  رابطه درین.استفاده نموده بودند خود

یکی از .  انتخاب شده اند، انتخاب خواهند شدتخابات فقط یک نمایش است، اشخاصیکهکه این انمیکنند مردم فکر تمام ”
دند چراکه به این رای ندارای دهنده گان به ما . نیز همین بود تر اشتراک نمودند، انتخابات کمین مردم در چرادالیلی که

  71“.سیستم اعتماد نداشتند

نباید زحمت بکشند و برای دیگران رای  که دان در والیت قندهار به مردم گفته استقسمیکه گفته شده است، یکی از کاندی
  72. میشدند، شامل بوده استانتخابات پیروزدر   بایدکهقبالً در لیست کسانی وی بدهند چون

یکی دیگر از  73.بودنشر شده  در ورقه های رای دهی،  کاندیدان، سمبول انتخاباتی و شمارهعکس،  نامپوستر ها تنها  اکثردر
تعبیر ها درین زمینه این بود که در یک جامعه که سطح بیسوادی بسیار بلند است نوشته های زیاد در یک پوستر از مقصد و 

داد از پوستر ها شعار های کاندیدان، اهداف کاری آنها و در در تع. هدف عمده یعنی معرفی کاندیدان به رای دهنده گان میکاست
در  کاندیدان در ذیل نمونۀ دو پوستر. شامل بودکاندیدان و معرفی بعضی از پوستر ها تجارب کاری، اهداف و مقاصد کاری 

  :میشودوالیت قندهار معرفی 

  
 

  الحاج نصر اهللا خان بارکزی
  پارلمانکاندید مستقل 

  دت ملی، تمامیت ارضی، بازسازیاسالم، آزادی، وح
   صلح و امنیت از گیالس عدالت  گان تشنهزی رای دهید تا آب را برایبرای الحاج نصر اهللا بارک

  بنوشاند
  

  احمد اهللا نازک
  پارلمانکاندید مستقل 

  کاندید جوان احمد اهللا نازک صدای شما را در پارلمان آینده بلند خواهد کرد
  ت شما رسیده گی شودای بسته را باز کند تا به مشکالو کوشش میکند تا دروازه ه

  دهیدببه سمبول فیل آشنائی پیدا نمائید و برای احمد اهللا نازک رای 
  

درین کارتها نام، عکس، که ین پوستر ها، بسیاری از کاندیدان کارت هایرا نیز به تعداد زیاد چاپ و توزیع نموده بودند  برالوهع
.  شناسائی نمایند در ورقه های رای دهیل بود تا مردم در روز انتخابات بتوانند آنها را به آسانیسمبول انتخاباتی آنها شام

زنان ازین کارت ها استفاده مینمودند تا کاندید در روز انتخابات مشاهده کردند که رای دهنده گان مخصوصاً بسیاری از ناظرین 
  .  پیدا نمایند دهیمورد نظر خود را در ورقه های رای
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در حالیکه کاندیدان ثروتمند و . ه است انتخاباتی افغانستان نبودمبارزات گرد همائی ها و اجتماعات بزرگ شامل برنامه های
ه بعضی از رهبران احزاب سیاسی مانند محمد یونس قانونی و محمد محقق در اجتماعات و گردهمائی های بزرگ کمپاین نمود

برای تدویر  یمحل مناسبرا مساجد مردم . خصی مردم دایر میشداجد و یا در خانه های شند اما اکثر ازین گردهمائی ها در مسا
  کاریاهدافخود را برای مردم بشناسانند و  تا ه اند کاندیدان مرد از آن استفاده نمودچنین گرد همائی های میپنداشتند و معموالً

 به افتخار میگوید که چقدر از تدویر جلسه ای در مسجد پارلمانت یکی از کاندیدان موفق در انتخابا . کنندمعرفیبه آنها خود را 
ویدیوئی  هایکستمصاحبه های خود را در کاندیدان از یک تعداد   همچنین74. ساعت دوام یافته بود7,5 خوشحال بوده که حدود

ده یکی از مصاحبه ش. خبر شوندپالنهای کاری و طرزفکر آنها با در مورد  زیادترمردم ثبت نموده و توزیع میکردند تا و سی دی
مصاحبه  یکه نمیتوانستند درین مجالس و محافل بزرگ اشتراک نمایند، زنانکه آنها میخواستند تا ازین طریق گان گفته است
  .های شانرا ببینند

ت، اما به رسانه های خبری نقش مهمی را در گسترش تعلیمات و آگاهی از انتخابات برای رای دهنده گان داشته اسبا اینکه 
استثنائی یک تعداد کم از کاندیدان زن، اکثر از کاندیدانی که در هرات و قندهار مصاحبه شدند استفاده از رسانه های خبری را 

ت رسمی انتخاباتی، هر کاندید مدت  روز مبارزا28 مدتدر . منحیث وسیله عمده در مبارزات انتخاباتی شان به شمار نمی آوردند
طریق این رسانه ها به نشر تبه از ا دو مر داشتند تا سخنرانی نمایند که اینتلویزیون وقتاز دقیقه دو یو و مدت  رادپنج دقیقه از

خنرانی نمایند که یزیون سدقیقه از طریق تلودو  دقیقه از طریق رادیو و چهار میرسید و کاندیدان شورای والیتی میتوانستند مدت
 را برای کاندیدان مساعد ساخت تا خود و اهداف خود را برای مردم معرفی نمایند فرصتاینکار  75.این فقط یک مرتبه نشر میشد

 کمتر مردم این .ردم در تصمیم رای دهی آنان میداشتتاثیر کمی بر افکار ماین سخنرانی ها که بودند  معتقدمگر یک تعداد 
  : ه چنین میگویدطوریکه یکی از مصاحبه شده گان درین رابط. سخنرانی ها را تماشا میکردند

. های آنان از طریق تلویزیون باور نداردهیچ کسی به این دو دقیقه گفته .  به سخنرانیهای کاندیدان گوش نمیدادممن”
 در خصوص زیادتری  از تجاربمال ها سود بیشتری ازین دو دقیقه سخنرانی از طریق تلویزیون میبردند طوریکه آنان

 سخنرانی برای کسانی که قبالً چنین تجربه ئی نداشتند، موثر  این دو دقیقه76“.ندابرخوردار عامه در محالت سخنرانی 
  .نبوده است

 اهمیت  بر اما بسیاری از کاندیدان زن نشده استتلویزیون موثر پنداشتهگرچه پخش این دو دقیقه سخنرانی ها از طریق 
 کامالً از اهمیت خاصی برخوردار بوده  زنانرزات انتخاباتیاین رسانه ها در مبا. سخنرانی های خود ازین طریق تاکید نموده اند

همچنین احتمال میرود که موفقیت تعداد از ژورنالیستان .  که از نزدیک با مردم مناطق دیدار نمایند نمیتوانستنداست چون آنها
  از قبل آنانهو تمام مردم به چهردرین انتخابات نیز به این خاطر بوده باشد که آنان بیشتر در صفحات تلویزیون ظاهر شده اند 

  . داشته اندآشنائی

    مسایل پولی2,2,3
 گان اظهار مینمودند ، درین انتخابات نیز تعداد از مصاحبه شدهدارد نقش  پول نیز جهان دیگرشور هایکدر انتخابات طوریکه 

  :ذکر میگردند رینجا بعضی مطالب مربوط د که داشته انداری انتخابات به منابع پولی نیازکه برای برگز

کاندیدانیکه مصاحبه  : در پروسه مبارزات انتخاباتیپوستر ها و دیگر مواد مورد ضرورتچاپ  •
لبته  نسخه آن ا5000 پوستر چاپ نموده اند که قیمت 20000 تا 1000شدند میگفتند که آنان در حدود 

 این مبلغ را نداشته اند فقط به چاپ و آن کاندیدانیکه توانائی پرداخت.  دالر بوده است1000رنگه تقریباً 
بر اساس گفته های یک تن از ناظرین . بوده استپوستر های سیاه و سفید اکتفا نمودند که چاپ آن ارزانتر 

با اینکه مردم از مصرف هنگفت کاندیدان در چاپ پوستر ها شکایت داشتند، اگر کاندیدی پوستر های سیاه 
                                                 

  .ناخوشایند در جریان پیشبرد کار های پارلمان باشداین میتواند یکی از عالمات   ٧٤
 فیصد کاندیدان مرد 67 فیصد کاندیدان زن و 78 نفر آن که شامل 3330 نفر کاندید، 5800 بر اساس گزارش دفتر مشترک تنظیم انتخابات، از مجموع  ٧٥

  . میشود، استفاده نموده اند
  .2005 سپتمبر 21هرات، . بات مصاحبه با یک تن از ناظرین مستقل و داخلی انتخا ٧٦
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دند که این کاندید فقیر بوده و قدرتی ندارند و نمیتواند کاری را برای و سفید چاپ مینمود مردم فکر میکر
 77.کسی انجام دهد

کاندیدان در نقاط مختلف از والیتی که در آن کاندید  : در جریان مبارزات انتخاباتیدفاترایجاد  •
و دفتر در شهر نتخابات د کاندیدان موفق این دور ا یک تن ازلبطور مثا.  دفاتر را باز نموده بودندبودند،

شورای والیتی از ولسی جرگه و کاندیدان دو نفر از . ایجاد نموده بود دفتر دیگر در ولسوالی ها 9هرات و 
 دارند مشترکاً دفاتر تبلیغاتی خود را ایجاد  ناحیه هرات که اهل شیعه سکونت10مردم شیعه هرات در تمام 

 .نموده بودند

 را استخدام ی نماینده گان کمک به پروسه تبلیغات انتخاباتی خود برایکاندیدان :انکاندید  گاننماینده •
از روز انتخابات و  و همچنین علیم بدهندت ردم از نحوه رای دهیمبه  ه بودند و اینها وظیفه داشتند تانمود

 در ن نماینده گان نقش مهمی راقسمیکه در روز انتخابات مشاهده شد، ای. پروسه شمارش آرا نظارت نمایند
کمک به رای دهنده گان و حتی در بعضی موارد فشار بر آنان تا بر کاندید شان رای دهند، ایفا نموده یر مس
 و فقط بعضی از در عین حالیکه بعضی از کاندیدان توانائی استخدام چنین نماینده گانی را نداشتند. اند

ان دیگر مانند نورالحق علومی اما کاندید خویشاوندان و اقارب شان بطور داوطلب به آنان کمک میکردند،
  موسی رضائی ترتیب نفر در قندهار نماینده داشته است و به همین300طوریکه گزارش شده است، حدود 

: درین زمینه یکی از کاندیدان چنین میگوید. استخدام نموده بودرا  نفر نماینده 360 از والیت هرات
 78“. مواجه بودندت زیاد به مشکالنداشتند،برای استخدام نماینده های خود پول  کاندیدانیکه”

 برای مهمانان از جمله فعالیت  تهیه چای،یه طعام و مهمانی هاپذیرائی مهمانان، ته:  مهمانانپذیرائی •
و کسب حمایت شخصیت اینکار مخصوصاً برای جلب توجه . های مهم جریان مبارزات انتخاباتی بوده است

 .صورت میگرفتمناطق  های با نفوذ

 مردم را از مناطق روز انتخابات شرایط حمل و  نقلدر  ، توانائی داشتندیکهکاندیدانبعضی از  : و نقلحمل •
مخصوصاً برای زنان و افراد کهن سال صورت که اینکار .  نموده بودندمساعدشان به مراکز رای دهی 

 . میگرفت

بسیاری  اما  صورت گرفته باشد،ثابت کرد که چنین کاریاگر چه نمیتوان با دلیل و مدرک :  آراخریداری •
از کاندیدان و ناظرین میگفتند که آرای مردم در روز انتخابات و یا قبل از آن خریداری شده است، این آرا 

 برای مردم یا پول میدادند و یا غذا . خریداری شده استبعضاً از بزرگان قوم و یا مستقیماً از رای دهنده گان
 در والیت قندهار قوطی های روغن را که ته شده است، یکی از کاندیدانقسمیکه گف. و یا دیگر چیز ها

 ست های موبایل برای مردمان با نفوذ یکی توزیع.  برای مردم توزیع نموده استعکسش در آن نصب بوده
مبنی   نیز شایعات زیاد از روز انتخاباتپس. دان برای مردم توزیع میکردنددیگر از تحفه های بوده که کاندی

ای زیادی را به نفع تا آرباشند  کاندیدان برای کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات رشوت داده ینکهبر
  79.آنان بشمارند، وجود داشته است

 و کاندیدان شورای والیتی)  دالر15000که معادل ( افغانی 750000 حد اکثر ولسی جرگهبر اساس قانون انتخابات، کاندیدان 
بسیاری از  ه چراکهآنچنان بر کاندیدان تحمیل نشدقانون این . نمایندمصرف خود در مبارزات انتخاباتی را کمتر از آن میتوانند

تعداد .  مبارزات انتخاباتی مصرف نموده اند را در پروسه رقمین که بسیاری از کاندیدان چندین مرتبه بیشتر ازمردم معتقد اند
فع تحت تاثیر آورده و به نرا تحصیلکرده  کاندیدان ورزیده و ر کمپاین ها،که اهمیت پول در تدویزیادی از مردم گفته اند 

 کاندیدان پولدار، سرمایه شانرا از راه های غیر مشروع بدست آورده که اکثراً به این باور اند گردیده است و کاندیدان پولدار تمام

                                                 
  .2005 سپتمبر 21هرات، . مصاحبه با یک تن از ناظرین مستقل و داخلی انتخابات  ٧٧
  .2005 سپتمبر 26هرات، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان شورای والیتی ٧٨
  .2005 اکتوبر 6قندهار، . دیدان شورای والیتیمصاحبه با یک تن از کان. 2005 اکتوبر 4قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه  ٧٩
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تا در ولسوالی ها کمپاین نمایند، و بعضی از کاندیدان بعضی از کاندیدان ورزیده و شایسته منابع کافی در دست نداشتند ”. اند
 را داشتند تا درین مناطق کمپاین  فرصتاینتحصیلکرده وده اند اما نسبت به کاندیدان سرمایه دار شایسته این مقام نب

   80“.نمایند

. داشته استی از کاندیدان  نقش بسیار مهمی را در مبارزات انتخاباتی بعضبخصوص در والیت قندهار،  مواد مخدرپولیعواید 
این پولها نه تنها برای مبارزات انتخاباتی این کاندیدان استفاده میشد، بلکه در مبارزات انتخاباتی تعداد از کاندیدان که منابع 

  . یندنماطرفداری کافی پولی در اختیار نداشتند نیز استفاده میشد تا بعداً در مقابل این از آنان و سیاستهای شان در آینده 

که  ن نیز تاثیر داشته و به آنان تلقین میکردرای دهنده گابر اما استفاده میشد  مبارزات انتخاباتی جارخثروت نتنها در پرداخت م
از   درین مورد یکی.کرده میتواند و احتماالً به رای دهنده گان بیشتر رسیده گی و کمک  بوده با نفوذمندیک کاندید ثروت

  و بیشتر با نفوذ بودهمردم برای کاندیدان که پول دارند رای میدهند چراکه این کاندیدان مفید”: یدمیگو  شده گانمصاحبه
  81“.اند

   انتخاباتی مبارزات پروسهمشکالت 3,2,3
 شورا های والیتی توجه بیشتر روی شخصیت ها بوده است نه پالیسی ها و سیاست های  ولسی جرگه ودر مبارزات انتخاباتی

 کابل  بشردوست است، که از والیت آقای رمضانبهترین مثال درین زمینه مبارزات. تهم وجود داشته اسمشخص، اما استثنات 
در فرانسه زنده  هزاره بوده که قبل از آمدن به چوکات دولت کرزی بشردوست از نژاد. پارلمان راه یابدو توانست در بوده کاندید 

در ابتدا در وزارت خارجه و بعداً منحیث وزیر پالن در کابینه کرزی بشر دوست .  همانجا تحصیل کرده استگی میکرد که در
درین وظیفه او با انتقادش از نحوه استفاده از کمکهای بین المللی مخصوصاً توسط سازمان های غیر دولتی بسیار . تعین شد

دولتی و نحوه کمک های بین المللی  سازمان های غیر ر سختانه ازدر اخیر وی از کابینه بیرون شده که بعد از آن س. مشهور شد
رمضان بشردوست مبارزات انتخاباتی اش را در بین یک خیمه در پارک .  به انتقاداتش ادامه داده استو حتی دولت افغانستان

 یانهگرا مبارزات مردم. اجعین و مردمیکه نزد وی می آمدند با یک گیالس چای پذیرائی میکردراز مشهر نو کابل آغاز نمود و 
 و توانست، ی نداشتقدرتبشر دوست از قبل کدام . تمرکز بودبیشتر روی مسایل فساد و استفاده از کمک های خارجی موی 
  .نماید رای را کسب 30 749تقریباً  بدست آورد و  انتخابات از کابلینآرا را در ین بلندترینسوم

 اما اکثریت از دیگر کاندیدان توانستند تا اهداف و مقاصد ن بشردوست واضحاً یک استثنأ بودمبازرات انتخاباتی رمضابا اینکه 
. شامل بوددر بعضی موارد خالصه ای ازین اهداف و مقاصد در پوستر های کاندیدان .  بیان نمایند بطور مفصلکاری شان را

ده بودند و ضمن مطالب همچنین اکثر از کاندیدان فورمی را که توسط بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی توزیع شده بود خانه پری نمو
در فورم درج  از آنان خواسته شده بود تا اهداف و مقاصد کاری شانرا در صورت انتخاب شدن در پارلمان ی درین فورمدیگر
 از این تحلیلنشان داده شده است که   استفاده نموده انددر مبارزات انتخاباتیکاندیدان که  مطالب کلیدی 7در جدول . نمایند

  82. تهیه شده استوالیت هراتدر  پارلمان فیصد از کاندیدان 50 و مقاصد اهدافمجموع 

عمده ترین اولویت کاندیدان بازسازی و انکشاف بوده است و بخصوص بهبود تعلیم و تربیه و مبارزه با بیسوادی که تقریباً از 
شر از دیگر مسایل بوده که در اولویت کاری حقوق ب/عدالت اجتماعی.  تن آنان به اینها اولویت داده اند58 نفر کاندید 81جمله 

و سومین اولویت که .  نفر از کاندیدان حقوق زنان را البته با قوانین اسالمی اولویت داده اند28و . کاندیدان قرار داشته است
. دا و معلولین استبیشتر از کاندیدان به آن متعهد بوده اند عبارت از رفا اجتماعی و مخصوصاً کمک به فقرا و به فامیل های شه

اهدافی که . و به ادامه مسئله امنیت و خلع سالح، و دفاع از اسالم و تطبیق قوانین اسالمی از دیگر اهداف کاندیدان بوده است
مربوط به اسالم گفته میشد از گفتار یعنی احترام به اسالم و قوانین آن تا ایجاد یک کشور که در آن قانون شریعت حاکم باشد، 

بر اساس گزارشات، چندین نفر از کاندیدان از والیت که با اسماعیل خان ارتباط دارد، در مبارزات انتخاباتی .  بوده استمتفاوت

                                                 
  .2005 سپتمبر 21هرات، .  مصاحبه با یک تن از فعالین حقوق بشر ٨٠
  .2005 سپتمبر 21هرات، .  مصاحبه ٨١
  . 1384والیات هرات و قندهار، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، . کابل.  معرفینامه کاندیدان ولسی جرگه افغانستان ٨٢
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یک تعداد کمی از کاندیدان . منحیث اهداف و پالیسی شان یاد نموده اند“ سپاسگذاری از مجاهدین”و “ دفاع از جهاد”شان از 
یک تن از کاندیدان موفق . فغانستان در مبارزات انتخاباتی خود شامل ساخته بودندموضوع حضور نیرو های خارجی را در ا

 و 83.ارتباط نزدیک با اسماعیل خان دارد خواسته است تا وقت خروج نیرو های خارجی تعین شود پارلمان از والیت هرات که
شان میدادند تا اردو و پولیس ملی تقویه گاهی هم این موضوع توسط بعضی به شکل غیر مستقیم اظهار میشد، طوریکه عالقه ن

  . گردند و زمانی فرا رسد که نیازی به کمک نیرو های خارجی باقی نماند

  اگر انتخاب شوند/ پالنهای کاری کاندیدان. 7جدول               

  134  یخدمات اجتماعی، بازسازی و انکشاف
  58  بیسوادیعلیه تعلیم و تربیه و مبارزه 

  25  ریزراعت و مالدا
  17  بازسازی و انکشاف

  16  صحت
  11  آب، برق و بند برق ها

  8  سرکها
  101  حقوق بشر و عدالت اجتماعی

  28  )“مطابق قوانین اسالمی”(حقوق زنان 
  27  عدالت اجتماعی

  20  حقوق بشر
  16  حقوق جوانان و اطفال 

  10  حقوق معلمین و کارمندان دولت
  68  رفا اجتماعی

  20  مبارزه علیه فقرکمک به فقرا و 
  20   شهدا و معلولینیکمک به فامیل ها

  17  مبارزه با بیکاری و مساعد ساختن شرایط استخدام
  11  رفا اجتماعی

    دیگر
  43  بهبود شرایط امنیتی و صلح، خلع سالح، تقویه اردو و پولیس ملی

  43  دفاع از اسالم، تطبیق قوانین اسالمی و دفاع از جهاد
  30   اساسی و دیگر قوانین کشورتطبیق قانون

  29  افزایش وحدت ملی و مبارزه علیه تبعیضات قومی و گروهی
  27  مبارزه علیه فساد اداری

  26  حاکمیت و استقالل افغانستانمنافع ملی، حفظ 
  25  حمایت از تجارت، صنعت، سرمایه گذاری خارجی، معادن و مواد معدنی-اقتصاد

  18   اساس شایستگیاصالحات اداری و استخدام بر
  17   آننابودی مواد مخدر و قاچاق

  16  حمایت از دموکراسی
 های فرهنگی، احترام به عنعنات و  نهاد، اعمار فرهنگینگهداری میراثها-فرهنگ

  مردمرواجهای 
10  

  ستبرگرفته از ارقام و معلومات که توسط بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی جمع آوری شده ا: منبع               

   کاندیدان زنانتخاباتی تبلیغاتچالشهای  3,3
درین موفقیت آنها  با وجود این مشکالت نتخابات بیشتر بوده است اما اینردمشکالت کاندیدان زن به مقایسه کاندیدان مرد 

، شتراک مینمودندانه در تبلیغات اآزادبا امن مانند کابل که   نسبتاًبه استثنای مناطقزنان  . استهمه را متعجب نموده ابات،انتخ

                                                 
  .2005 سپتمبر 27هرات، .  تن از کاندیدان موفق در انتخابات ولسی جرگه مصاحبه با یک ٨٣
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  اجتماعی، سیاستهای محافظه کارانه ای.مواجه بودند زیادیبه مشکالت  خوددر اکثر نقاط کشور در تدویر کمپاین های 
در مناطق روستائی و جلسات عامه جهت تدویر کمپاین اجازه نمیداد تا برای کاندیدان زن تشویش های امنیتی و کمبود منابع 

قارب شان دعوت آنها برای سخنرانی یا مردم را در خانه خود و یا در خانه دوستان و ا. نمایند شرکت  خودهای انتخاباتی
  :  چنین میگوید در مورد کاندیدانیکی ازین. مینمودند

که خودم نیز از   در کروخ.نمودممی رفته و صحبت مقارب و خویشاوندان و فقط به خانه امن از احکام اسالمی پیروی کرده”
بزرگان چندین مرتبه جلسه نمودند و از کاندیدان خواستند بیایند  .هستم رفتم اما به دیگر ولسوالی ها نرفتمآن ولسوالی 

چون یک زن بودم درین جلسات . باهم همکاری نمایند و یک و یا دو کاندید را انتخاب کنند اما درین کار موفق نشدند
  84“. من درین جلسات نماینده خود را می فرستادم.اشتراک نکردم و مردم فکر میکردند من یک زن خوب نیستم

  قندهار  ولسی جرگه،کاندید موفق فریبا احمدی کاکر در مورد پروسه تبلیغات انتخاباتی، اظهارات: 6چوکات 
ده در تدویر گردهمائی ها یکی از فعالیت های عم. مردم در اجتماعات بزرگ گردهم می آمدند، و از من دعوت میکردند تا سخنرانی نمایم

د از زنان بیشتر فعال باشند نمردان میتوان. من مانند کاندیدان مرد، کمپاین های بزرگی دایر کرده نمیتوانستم. مبارزات انتخاباتی بوده است
ین  نا امنی فقط توانستم در سطح شهر کمپا من بخاطرو. و از طرف دیگر مردان پول بیشتر در اختیار دارند تا در انتخابات مصرف نمایند

  .نمایم و نماینده های خود را در ولسوالی ها با پوستر های خود فرستادم

خشو ها و دختران شان طوری که توسط مردان خانه به آنها گفته شده .  مردان به زنان نیز رای بدهند تناسببهمردم عالقه نداشتند تا 
واستم تا به من رای بدهند اما در روز انتخابات با کارتهای دست داشته  از بسیاری زنان خ. داده نمیتوانستندآزادانه رایو . بود رای میدادند

  . تا به آنان رای بدهیم استشان از دیگر کاندیدان پای صندوق های رای آمده و میگفتند که اینها کسانی اند که به ما گفته شده
 تا شش نفر ر شان انتخاب شود اما از آنها پنج فقط یک نفاهل تشیع مردم قندهار بسیار فقیر بوده و تعداد آنان نیز کم اند و میتوانستند

قبل از انتخابات هر یک روز جلسه میکردند و میخواستند تا چند نفری از آنان از نامزدی در .  نامزد شده بودند ولسی جرگهکاندید در
نموده و تصمیم گرفتند تا در روز انتخابات یک روز قبل از انتخابات بزرگان جلسه . انتخابات کنار گیری کنند اما هیچ کسی قبول نکرد

من بخاطر . محمد یونس حسینی برای انتخابات شورای والیتی انتخاب شده که وی نیز از من پشتیبانی میکرد. همه به من رای بدهند
 از دیگر کاندیدان منطقه  و بزرگانشورا. ینده گی از زنان کسب نمایمانتخاب شدم که احتمال زیاد میرفت که بتوانم یک کرسی را به نما

در مساجد محل  فقط یکروز قبل از انتخابات بزرگان .کناره گیری کنند اما هیچ کس آنرا نپذیرفت  نامزدی در انتخاباتزتقاضا کردند تا ا
ر کس است که این حق هبعد از هر نماز میگفتند که من درین انتخابات از طرف آنان کاندید هستم و مردم باید به من رای بدهند و اما 

   .برای نفر دلخواه خود رای بدهند

  .2005 اکتوبر 4 قندهار، 

انه شان نیز کنترولی ندارند، جای تعجب خ سرمایه  ندارند و حتی بر دارائی وپولی در اختیارمحیط که زنان منابع مستقل درین 
 در پروسه تبلیغات ق مشکالت امنیتیدر بعضی مناط. اینرا منحیث یکی از مشکالت شان اظهار نموده اند زنان نیست که
 تعداد زیادی از کاندیدان زن تهدید به مرگ اتگزارشبر اساس بعضی  .های عمده محسوب گردیده است یکی از نگرانیانتخاباتی

  انتخابات برگزاری چهار روز قبل از روزیکی از شدید ترین این حمالت. شده استنیز بعضی از آنها سو قصد شده و حتی باالی 
مرتبه باالیش فیر شده اما وی از آن جان بسالمت  چهار در والیت نورستان صورت گرفت کهاز کاندیدان زن نفر باالی یک 

  85.برد

 پوستر ها  مردم مشکالت فراوان داشتند که این سبب افزایش اهمیت استفاده ازتامین ارتباط مستقیم باکاندیدان زن جهت 
. خیر آنها هستند یا ببینند که قابل قبول قیافه ظاهری خود را برای مردم آشنا ساختند تا از طریق پوستر ها کاندیدان .گردید

 گروه مشترک تنظیم انتخابات مشکالتی را باگرچه در قسمت چاپ عکس های کاندیدان زن بروی ورقه های رای دهی دفتر 
رای دهی ظاهر شود، اوراق  در ه عکس کاندیدان زنبوالنند ک داشته است تا به آنان بقهای محافظه کار از والیات مانند خوست

 زن عکس خود را در ورقه های رای دهی چاپ نموده اند صورت ان یعنی کاندید،اما هیچ شکایتی در قسمت اینکه چرا آنان
پوستر در جریان مبارزات انتخاباتی پوستر های کاندیدان زن در سراسر شهر خوست پخش شده و حتی تعداد از آن . نگرفته است

                                                 
  .2005 سپتمبر 22هرات، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه ٨٤
 .www.rferl.org. رادیو آزادی. 2005 سپتمبر 16.  تهدیدات باالی کاندیدان زن در افغانستان ٨٥
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یکی از اثرات و  86. رسیده است این شهر بفروشن خیلی جذاب بوده است، در سرک ها و دکاکینهای که عکس های کاندیدا
نتایج حوادث مختلف انتخابات در طی چند سال گذشته و مخصوصاً اشتراک تعداد زیاد زنان منحیث کاندید و هم منحیث رای 

میان برداشته  سیاسی جامعه از سهمگیری زنان در زنده گانی  خصوصفرهنگی در هنده گان این بوده که بعضی از رواجهاید
  .شود

  کیها رای دادند و کیها رای ندادند .4
 آزاد  انتخاباتینای صندوق های رای رفته تا در ملیون افغان در انتخابات پارلمانی به پ6,4 تقریباً 2005 سپتمبر 18به تاریخ 

 اما این رقم به .در انتخابات سهم داشتند ،ز مجموع کسانی که کارت رای دهی داشتند فیصد ا50حدود در . اشتراک نمایند
.  فیصد مردم در آن اشتراک داشتند، کاهش چشمگیری را نشان میدهد70مقایسه انتخابات ریاست جمهوری سال قبل که حدود 

ز کاندیدان مستقل را درین انتخابات تضمین حضور کم مردم درین انتخابات همراه با نظام انتخاباتی که حضور تعداد زیادی ا
 که ی ملیون نفر13 فیصد از مجموع 16 نفر اعضای پارلمان افغانستان فقط از حمایت 249 نشان میدهد که مجموع ،میکرد

را درین انتخابات دفتر مشترک تنظیم انتخابات سعی کرد تا اشتراک کم مردم  87.کارت رای دهی اخذ نموده بودند، میباشند
 چنین موردی صحت داشته  اگر88.شور های بعد از جنگ اتفاق می افتد و اعالم نماید که چنین چیزی در کمرنگ جلوه دهدک

 فیصد از کسانی که کارت رای دهی گرفته بودند یک رقم غیر قابل قبول از انتخابات افغانستان بوده نمی 50باشد، اما اشتراک 
ین رسانه های چاپی و نشراتی نیز گفته شده است که این کاهش در اشتراک مردم در تواند اما در اکثر از مصاحبه ها و همچن

 در واقع 89). را مطالعه نمائید7درین زمینه جدول (انتخابات قسماً ارتباط دارد به اینکه مردم از کرزی و دولتش نا امید شده اند 
رزی و نان و دخالت های خارجی شکایت نکرده اند اما از کاین انتقادات نشان میدهد که افغانها دیگر از جنگساالران، قوماندا

   . شاکی بودند موجوده،دولتش و از مشکالت

  مردم عدم کارائی دولت را سبب اشتراک کم مردم در انتخابات میدانند: 7چوکات 
. ا های والیتی سهم نگرفتند و شورپارلمانیاکنون مردم توقع کمتری دارند و در انتخابات . ه استکرزی به وعده های خود عمل نکرد”

  “)  از هراتپارلمانکاندید . (مردم فکر میکنند که کاندیدان همانند کرزی وعده های دروغ میدهد
 در نهدر انتخابات ریاست جمهوری مردم  فعاال. را رنج میدهد اینست که تعداد زیادی از مردم در انتخابات شرکت نکردند چیزیکه من”

 مردم نا امید شده اند که بعد از انتخابات ریاست -نها چیزیکه در ذهنم میاید عبارت از نواقص دولت استت. انتخابات سهم گرفتند
  “) از قندهارپارلمانکاندید ( .جمهوری چیزی تا حال انجام نیافته است

ن خواهد آورد، ائتالف و سازش او وعده کرده بود که مردم را تغیر خواهد داد، و یک دولت قوی به میا. مردم از کرزی نا امید شده اند”
 را از  اشهر قدر که بیشتر سازش میکند به همان قدر وقت و اعتماد. نخواهد کرد، اما وی به هیچ یک ازین وعده هایش عمل نکرد

  “) کارمند داخلی سازمان ملل متحد. (من به وی اعتماد ندارم-دست میدهد
  “)یکی از کارمندان دولت در قندهار. ( از دست داده اندمردم مورال و امید خود را از دولت و از شخص کرزی”

اما درین انتخابات با اینکه بسیار .  و رای دادنده  مردم به پای صندوقها آمد شده بودکمپایندر انتخابات گذشته با وجودیکه کمتر ”
 کاندیدان به آن چه که وعده کرده بودند دلیلش اینست که کرزی و دیگر.  انتخابات شرکت نمودندتعداد کمتری از مردم در  شد،کمپاین

  “)یکی از رهبران قومی از والیت هرات. (مردم راضی نیستند. عمل نکردند
از جهادی ها و افراد مسلح همیشه  اما ی میکند سخنرانکرزی خوب.  وعده های کرزی، عملی نشده استمردم ناراضی بوده اند چراکه”

آنان در روز پولیس اند و . مام کارمندان فعلی دولت کسانی هستند که مردم را چور کرده اندت. تحصیلکردهحمایت میکند نه از اشخاص 
  “) از قندهار  پارلمانکاندید. (خواهند بردوی اگر تغیر بزرگ رونما نشود مردم دوباره به طالبان ر. در شب دزد میشوند

  مصاحبه در هرات و قندهار: منبع

                                                 
 نوامبر 19. در کنفرانس که توسط کمیته سویدن برای افغانستان تدویر یافته بود، مطرح گردیده بود. ویورک تایمزنقل قول توسط کارلوتا گال، خبرنگار نی  ٨٦

2005.  
  .www.jemb.org.  بر اساس ارقام داده شده در ویبسایت دفتر مشترک تنظیم انتخابات ٨٧
  .یو اروپای آزادراد/نقل قول در رادیو آزادی. طرزی“ پیام اشتراک کم مردم در انتخابات ” ٨٨

www.rferl.org/reports/afghan-report/default.asp  
  مانند ماقبل  ٨٩
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،  حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر نام، ناقضین قوماندانان بدنامزدیم درین دور انتخابات، اشتراک کم مرددیگر  از دالیل یکی
 بر اساس همین نظر، مردم در خانه های خود نشسته و در روز انتخابات شرکت نکردند تا به کاندیدان که .اظهار شده است

اد شان در ورقه رای دهی از بعضی والیات بیش از صد که تعدو همچنین نمی خواستند برای کسانیدهند نشهرت بد داشتند رای 
  . نفر میرسید بطور ناشناخته رای بدهند

.  انتخابات شده است دورسبب شرکت کمتری از مردم درین  عواملی تلقی شده کهنا مساعد بودن شرایط امنیتی یکی دیگر از
سبب شده تا طالبان ای طالب زیاد بوده و تهدیدات بطور روشن اوضاع بد امنیتی در مناطق جنوبی که در آن حمالت شورشی ه

 درین والیات اوضاع امنیتی  مخصوصاً در دو والیت زابل و ارزگان که، شرکت نمایند ازین مناطقتعداد کم از مردم در انتخابات
ع امنیتی در  اگرچه خرابی اوضا90. فیصد بوده است23,4 فیصد و 20,2 شرکت مردم در انتخابات به ترتیب وخیم بوده است،

 شرایط مناطق جنوب افغانستان سبب شرکت کم مردم درین انتخابات شده باشد اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم
 در انتخابات شرکت نموده بودند که این رقم بطور  این مناطق درصد مردم55 در حالیکه در آن انتخابات حدوداً امنیتی خوب نبود

عالوه برین، خرابی اوضاع .  فیصد کاهش یافته است29مانی و شورای والیتی در والیت متذکره به چشمگیر در انتخابات پارل
امنیتی نشان نمیدهد که یکی از علل حضور کم مردم درین دور انتخابات در مناطق دیگر افغانستان بوده باشد، طوریکه شرایط 

مهوری بوده است، اما با اینهم شرکت مردم درین انتخابات امنیتی درین مناطق همسان با همان شرایط در انتخابات ریاست ج
  .  بوده استانتخابات ریاست جمهوری بسیار کمبه مقایسه 

  والیتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورا های مقایسه شرکت: 8جدول 
  ک مردماراشت

شورایهای   ولسی جرگه   ثبتنامتعداد  منطقه
  والیتی

در اشتراک 
انتخابات 

ریاست 
  جمهوری

راک تفاوت اشت
  *در انتخابات

  -18,7  77,5  58,7  58,8  1 587 669  شمال
  -9,4  70,3  60,8  60,9  1 608 522  شمالشرق
  -23,7  59,6  35,7  35,9  2 221 653  مرکزی
  -7,6  54,8  47,1  47,2  1 434 629  شرق

  -32,6  87,4  54,7  54,8  1 976 573  جنوبشرق
  -24,7  53,4  28,8  28,7  1 526 636  جنوب
  -26,9  88,2  61,3  61,3  1 657 952  غرب

  -5,5  60,4  65,8  65,9  429 597  ساحات بلند مرکزی
  ناموجود  ناموجود  ناموجود  38,3   534 105  کوچی
  -19,8  69,2  49,8  49,4  12 977 336  مجموع

  شورا های والیتی و ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه اشتراک مردم در انتخابات تفاوت بین* 
   دفتر مشترک تنظیم انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی،نتایج نهائی انتخابات: منبع

طوریکه در انتخابات ریاست جمهوری حدود . یکی از شاخص های مثبت درین دور انتخابات شرکت تعداد بیشتر زنان بوده است
 اگر گزارشاتی .نموده بودند اشتراک  زنان فیصد43رین انتخابات تقریباً  در حالیکه د91ه فیصد شرکت کننده گان زنان بود41

رفتند این رقم  و خود زنان در انتخابات سهم میگمبنی برینکه مردان از طرف زنان درین انتخابات رای داده اند وجود نمیداشت
که نماینده های آنان   اظهار داشتنده شدندبسیاری از کاندیدانیکه در والیت قندهار مصاحب.  میبود،بیشتر از آنچه که ذکر شد

 اصالً و در بعضی مناطق  در روز رای دهی شرکت نموده اند، تعداد کمی از زنان در خارج از شهر قندهار، کهمالحظه نموده اند
به  دهی از مراکز رای دهی زنان صندوق های پر از کارت رای  رای دهی، در ختم روزشرکت ننموده اند، و اماکسی از آنان 

  .انتقال داده شده استشمارش آرا محل 

                                                 
  .بر اساس ارقام داده شده در ویبسایت دفتر مشترک تنظیم انتخابات  ٩٠
  .طرزی“ پیام اشتراک کم مردم در انتخابات”  ٩١
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 با استفاده از کارت های رای دهی زنان صندوق های رای تیا و پکتیکا تعداد زیادی از مردانبه نظر میرسد که در والیات پک
 فیصدی ه کرد کباورنمیتوان .  قرار گرفت نیزبررسی کمیسیون شکایات انتخاباتتحت موضوع ن دهی را پر نموده باشند که ای

دفتر مشترک تنظیم انتخابات نخواسته است که این رقم را از والیت ! ( فیصد بوده است60رای دهنده گان زن در والیت پکتیا 
و تردید زمانی بر  شک 92) میباشدپکتیکا در ویبسایت خود نشان دهد چراکه فیصدی این والیت خیلی بیشتر از والیت پکتیا

 انتخابات شرکت  فیصد مردان در96,3صد زنان و  فی3,7یت زابل همسرحد است که درین والیت  که والیت پکتیکا با والمیاید
، نشان میدهد که فیصدی باشد زنان پر شده که صندوقهای رای دهی با استفاده از کارت هایبر اساس همین ادعا . بودندنموده 

 والیت قندهار به طور  ازپارلماننورالحق علومی کاندید در همین زمینه . اشتراک زنان در تمام والیات قسماً کمتر بوده است
 کارت های در بسیار ساحات. ه است، کمتر استاشتراک مردم درین انتخابات نسبت به آنچه که گفته شد”: طعنه آمیز می گوید

  93“! اند اشتراک کردهرای دهی بیشتر از رای دهنده گان در انتخابات

این رقم در .  مختلف، بطور قابل مالحظه متفاوت میباشد مردم درین انتخابات در مناطقاکاندازه اشتر نشان میدهد که 8جدول 
و این یگانه منطقه بوده که تعداد . مرکزی که بیشتر مردمان اهل هزاره در آن سکونت دارند از همه بیشتر بوده استارتفاعات 

 والیت بامیاننظر به دیگر والیات، .  بوده استهوری زیادترایسه انتخابات ریاست جماشتراک کننده گان این دور انتخابات به مق
  فیصد71,5 و در شورای والیتی 71,8 ولسی جرگه اشتراک کننده را درین انتخابات داشته است طوریکه در انتخابات بیشترین
داد زیاد مردم در انتخابات  اشتراک تع تشویقسبب کارائی قوی کاندیدان هزاره در بسیاری از والیات . اشتراک نموده اندمردم آن

یکی ازین مثالها  .انه کار کرده اندگونه در تنظیم رای دهنده گان موفقی چ قومی اقلیتو همچنین نشان میدهد که اینشده است 
اسر  در سرولسی جرگه که تقریباً در انتخابات  بودهموفقیت حاجی محمد محقق رهبر یکی از شاخه های عمده حزب حرکت

  . را کسب نموده است)52 686(  رایکشور بیشترین

 60تقریباً قسمیکه  بیشتر در انتخابات شرکت کرده اند، شمالی و شمالشرقی افغانستان نیز ، مردم مناطق غربی ومتناسب به این
ی  غربمخصوصاً در مناطق انتخابات ریاست جمهوری  دراما این رقم.  در انتخابات شرکت نمودند این مناطقفیصد مردم

مانند انتخابات ریاست جمهوری رقم اشتراک مردم . کاهش یافته استنموده بودند، اشتراک مردم  فیصد 27 ستان که تقریباًافغان
 اند، چون وضع امنیتی درین منطقه خوب نبوده و نفوذ گروه های  به آن مظنون فیصد بوده که یک تعداد54,8 انتخابات در

  .ک زنان در انتخابات شده باشدمحافظه کار بیشتر است که ممکن مانع اشترا

 رقم اشتراک کننده گان در انتخابات  در بر میگیردنیزرا مناطق مرکزی که کابل 
 33 والیت کابل فقط این رقم  فیصد بوده که در36رای والیتیو شوولسی جرگه 

کاهش چشمگیر )  فیصد60(  انتخابات ریاست جمهوری فیصد بود که به تناسب
 این رقم آنرا زنان تشکیل میدهد کهفیصد  30متر از ، کصد فی33 یناز. میباشد

والیات دیگر محافظه کار در  جنوب افغانستان مانند زابل، در ردیف کابل را 
قندهار، هلمند و ارزگان قرار میدهد که وجود نا امنی و محافظه کاری سبب شده 

رکت کم از زنان ش.  فیصد مردم در انتخابات شرکت نمایند30تعداد تقریباً کمتر از 
ل نموده اند  درین انتخابات موفقانه عمبل همراه با اینکه زناندر انتخابات در کا
  . باشندرای دادهمردان به کاندیدان زن زیادی از  تعداد  ممکننشان میدهد که

  

  

                                                 
نیز فیصدی اشتراک زنان ) 58,6(و پنجشیر ) 53,0(، نورستان )54,8(، غزنی )52,2(، فاریات )52,8( بر عالوه والیات پکتیا و پکتیکا، در والیات دایکندی  ٩٢

 اگرچه این ارقام مشکوک به نظر میرسند، اما مهاجرت مردان .در انتخابات به مقایسه مردان زیادتر بوده است) طوریکه در بین قوس ها نشان داده شد(
  .اً روشن میسازد که شاید به همین خاطر اشتراک زنان در انتخابات بیشتر بوده باشدمناطق به دیگر والیات و یا کشور ها جهت کار نیز قسم

  .2005 اکتوبر 3.  مصاحبه با نورالحق علومی یک تن از کاندیدان موفق از والیت قندهار ٩٣
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   برداشت های مردم از انتخابات .5
 فریب دهد و اما او نمیتواند م را برای مدت کمی بعضی از مرد شایدیک نفر شاید چند نفر را برای همیش فریب بدهد، و”

در   افغانستان مخالفت های زیاد در سراسر کشور، نتایج نهائی انتخابات درمغایر .“ مردم را برای همیشه فریب دهدتمام
در هیچ کشوری که سطح فساد در آن نیز بلند باشد، چنین یک انتخابات .  اعالن گردیدسایه سالح، پول و فریبکاری

پارلمان از تاسیس یک  هدفی بجزدولت افغانستان، جهان غرب و کمیسیون انتخابات هیچ . تدویر نشده استعادالنه نا
قسمتی از متن منتشره در “ پارلمان تحمیل شده”(. ، نداشته انداشت کدام معیار خاصیافغانستان بدون در نظر دبرای 

   )2005 نوامبر 23ه روزگاران مورخ هفته نام

 انتخابات  تدویر موفقانهانتخابات با آن مواجه بودند، مسئولین برگزاری مشکالت لوژستیکی، سیاسی و امنیتی کهرداشت درنظ با
 6267 نفر نیروی امنیتی در 60000 خارجی،  کارمند541 کارمند داخلی، 180000تقریباً . تلقی میشود یک شاهکار 2005سال 

ک تنظیم انتخابات با یک دفتر مشتر. در انتخابات شرکت کنند  بتوانند تا مردمدند نمودر روز انتخابات همکاریمرکز رای دهی 
 انتخابات ه است طوریکه چنین مواردی در برگزاری بود و فریبکاری های در جریان انتخابات روبرو قانونیهایسلسله بی
 انتخابات آیندهباشد که در  سعی برین باید وجود داشته امادایر میشود،  از جنگ در آن انتخابات در کشور های که پسمخصوصاً 

 بکس اضافی دیگر 74 مرکز رای دهی و 672بر اساس همین فریبکاری ها ورقه های رای دهی از .  رخ ندهدچنین مواردی
با اینهم دفتر مشترک تنظیم انتخابات در نتیجه گیری خود ازین انتخابات گفته است که این انتخابات یک . شمار نگردیدند

  دولت افغانستان،94. و رای دهنده گان را تبارز میدهدخابات معتبر و قابل قبول بوده و نتایج انتخابات خواسته های مردمانت
فعالیت دارند نیز همینگونه از تدویر انتخابات ارزیابی های مشابه دارند و یک ن  جامعه بین المللی که در افغانستانماینده گان

  95. شادباش گفته اند این موفقیت را برای افغانستانده امریکاتعداد آنها مانند ایاالت متح

.  یا خیر و نظر اکثریت از افغانها را نیز انعکاس میدهد گرایانه، مثبت هایکه آیا این ارزیابیواضح نبوده است اما  
ین گزارش  نیست، اما مصاحبه هایکه طی تهیه ا در دستی درین زمینه عمومه معلومات و ارقام از نظر سنجیاگرچ

به این باور د که بسیاری از افغانها نصورت گرفته و آنچه که رسانه های خبری محلی به نشر رسانده اند نشان میده
ارعاب از دیگر و  صورت گرفته و فریبکاری پروسه تائیدی نامزدان انتخابات بی توجهانه 2005اند که در انتخابات 

 از طی یک مصاحبه ای با یک تن از بزرگان قوم و یک تن. ست بوده ا انتخابات این پروسه تدویرشاخص های
 طور مزاحوی ب  سابق در والیت قندهار و اکنون کاندید شورای والیتی که در اتاقش صورت گرفته است،قوماندانان

 صورت گرفت چراکه من خود نیز و فریبکاریمن میفهمم که درین انتخابات بسیار تقلب ”:  می گوید موردیندر آمیز
 باید فریب ،د پیروز شو باشد خواسته کسیچیزیکه من ازین انتخابات آموختم این است که اگر. چنین کاری کردم

   96“.ستبدهد و فریب دادن کاری آسانی
  
 پیروز نشده اند، برای حفظ آبرو و دفاع  در انتخاباتیکهاز کاندیدانبعضی گفته است که   مشترک تنظیم انتخاباتفترد
ا ها و اتهامات را وارد نموده اند که در عین زمان اینکار سطح فریبکاری در انتخابات را در اذهان  ادع چنین خوداز

 یکی از کارمندان ارشد انتخابات نیز گفته است که استفاده از سیستم انتخاباتی رای واحد .مردم زیادتر جلوه میدهد
  :به این مشکل افزوده استنیز غیر قابل انتقال 

 شخص در ین انتخابات بیشتر ناکامی در بناً ناکامی انتخابات شرکت نمودندینکاندیدان بطور مستقل در چون بسیاری از”
 استفاده میشد (PR) اگر سیستم انتخاباتی فهرست تناسبی . مطرح بوده است نه ناکامی حزب و یا گروهبین مردم و جامعه

                                                 
  دفتر مشترک تنظیم انتخابات“  در افغانستان2005گزارش مختصر از انتخابات ملی  ” ٩٤
  .رادیو اروپای آزاد را مالحظه نمائید/ ادیو آزادیدرین باره گزارشی ر ٩٥

www.rferl.org/featuresarticle/٢٠٠٥/١٠/b٨٣٦٢٤eb-٨٦ac-٤٥d٨-٦abc-٤٦٧df٤٦٦١٧a٣.html  
  .2005 اکتوبر 7. قندهار. مصاحبه  ٩٦
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 اثر آن متاثر شده ول مردم نبوده است که آنان نیز ازورد قب و مه ناکام ماند آنها که حزب ادعا میکردندحد اقل کاندیدان
  97“. نبوده استاما در سیستم رای واحد غیر قابل انتقال چنین پوشش سیاسی موجود. اند

 گی  رسیده جریان انتخابات را پس ازفریبکاری ها در بر وجود  و اتهامات واردهدفتر مشترک تنظیم انتخابات بسیاری از ادعا ها
انتخابات با کاندیدان و  اند  بیسواد آن مردمین فیصدیاما در یک جامعه نا امن، که بیشتر 98.استی اساس خوانده بی بررسو 

 و کمیسیون دفتر مشترک تنظیم انتخاباتاصول  مطابق  و اتهامات وارده ادعا ها اینکه برای اثباتگروه های مسلح ارتباط دارند،
ولی، بدون در  . و دروغ پنداشتغلط تهیه نشده است، نباید باعث شود تا این اتهامات را مدارک و اسناد کافی شکایات انتخابات

  .دارند  باورها، بسیاری از افغانها به آنو اتهامات این ادعا ها نظر داشت صحت و سقم

، اعتبار قبلی دان کاندی نامزدیتائید  جریان پروسه دربی توجهیانتخابات، همراه با تدویر  این احساس فریبکاری از پروسه
قسمیکه . بوده است متفاوت والیات  در بعضی فریبکاریاحساس  ایناما یاری از افغانها از بین برده استانتخابات را نزد بس

نسبتاً درین  .نده ا بودانتخابات خوشحال  تنظیم تدویر و اکثر از رای دهنده گان از که، نشان داده استهراتارزیابی ها از والیت 
کاندید شان رای  از قبیل ترغیب رای دهنده گان توسط نماینده های کاندیدان تا برای اتهاماته استثنائی بعضی از والیت ب

 زیاد ، بعضی کاندیدان و نماینده گاندفتر مشترک تنظیم انتخابات ازبعضی از کارمندان بدهند، خریداری آرا و طرفداری 
در والیت قندهار، که و اما . پروسه شمارش آرا بوده استاز از شکایات بسیاری   صورت نگرفته است ولیفریبکاری و تقلب

 زیادی در موردشکایاتی ،  خوانده شده است انتخاباتدرین“ پر مشکل”توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات یک والیت 
 صورت ه شمارش آرا در روز انتخابات مخصوصاً در مناطق روستائی و بی نظمی های زیاد در جریان پروسفریبکاری و تقلب

  .گرفته است

  و شورا های والیتی و ناظرین بی طرف توسط کاندیدان ولسی جرگهبی نظمی ها کهفریبکاری ها و ازین تعدادی 
  :ابراز گردیده اند، ذیالً لیست میشود

داشتند و هیچ کنترول نفر مسلح مرکز رای دهی را در  50در شورابک ” :ارعاب توسط گروه های مسلح •
 )کاندید موفق شورای والیتی (“.داخل آن مرکز رای دهی شود توانستگر نمیکسی دی

 ولسوال ریگ گفت که وضع امنیتی خوب نیست و به همین”: ی از کاندیدان و طرفدارکارمندان دولت •
 نیز ش برادر چون. رای میدادند باز نکردرا در مناطق که مردم بر ضد برادر وی مراکز ری دهی اساس

 )یک تن از ناظرین داخلی انتخابات( “.کاندید بود

بعضی از کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات با ”: کارمندان فاسد دفتر مشترک تنظیم انتخابات •
یک شخص به من گفت که . بعضی از کاندیدان ارتباطاتی دارند، و بعضی کاندیدان به آنان پول داده اند

شورای یک تن از کاندیدان  (“. پیدا نماید که با من کمک کندکارمندان این دفتر را برایممیتواند یک تن از 
 )والیتی

در خانه اش یک مرکز رای ) یکی از والیات جنوبی(برادر والی ”: موقعیت نامناسب مراکز رای دهی •
 )پارلمانکاندید  (“. کاندید بوده است نیزدهی داشته است با اینکه خود

 قوماندان ش که خودپارلمانهزارجفت یکی از کاندیدان در ”: تسخیر مراکز رای دهی توسط کاندیدان •
شکایت   موضوع را برای مسئولینمن. بود کنترول مرکز رای دهی را برای مدت دو ساعت در دست گرفت

 )پارلمانکاندید  (“. نکردند اقدامینمودم اما آنها در زمینه هیچ

 برای رای  انتخابات کاندیدانهای  نمایندهیک تن از اقارب نزدیک من دیده است که”: خریداری آرا •
 )پارلمانکاندید  (“. برای خریداری آرای آنان میپرداخت افغانی150 تا 100دهنده گان 

                                                 
  .2005 اکتوبر  16. وکرات در افغانستانروابط شخصی با گرانت کیپن، رئیس کمیسیون شکایات انتخابات و قبالً رئیس عمومی انستیتوت ملی دیم  ٩٧
  .2005 اکتوبر 3. دفتر مشترک تنظیم انتخابات“  در افغانستان2005گزارش مختصر در مورد انتخابات پارلمانی  ” ٩٨
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بعضی کارت . تعداد زیادی از کارت های انتخابات خریداری شد”: چند کارت و چند بار رای دهیداشتن  •
 تا آنان نتوانند به دیگر  مینمودند خریداری را آن کارت هاها را خریداری نمودند و رای دادند و بعضی ها

 )یک کاندید موفق پارلمان (“.کاندیدان رای بدهند

 ک انتخابات اشتراین فیصد از زنان در50 تا 40که دارد دولت ادعا ” : زنانرای دهی به وکالت از •
 را پای صندوق نماینده من هیچ زنی. ه استنمودند اما خارج از شهر ها هیچ زنی در انتخابات شرکت نکرد

 . بیرون آمده است از ورقه های رای دهی بوده،پرکه های رای ندیده است اما از قریه ریوانی چهار صندوق 
هیچ . ه استرای دادبا استفاده از آن   را با خود آورده و کارت رای دهی10-5 یک مرد در روز انتخابات

 او است، در عین زمان هیچ شخصی  حقنای که فکر مینمودندچون   نکردند، منع ازین کار رایوکس 
 )کاندید موفق پارلمان( “.دیگری که ازین موضوع آگاه بود، درین زمینه اقدامی نکردند

 آنرا پس از پُر نمودن از ورقه  برده وکاندیدان صندوق ها را در خانهبعضی از ”: پر نمودن صندوق ها •
در سپین بولدک به همین شکل  صندوق 32 کهبه محل رای دهی انتقال می آوردند، قسمیهای رای دهی، 

 .هنگام پر نمودن صندوق ها، بسته مینمودند  را دردر بعضی مناطق درواز های مراکز رای دهی. گردیدر پُ
  نمایندهکه در جاهایکه ه نماینده گان ما حاضر بودند ولی اینرا نمیدانماینکار ها در جای اتفاق افتاده است ک

 )کاندید موفق پارلمان (“.گرفته باشدنی کار های که صورت  نبوده است چکاندیدان

 انتخابات  اعتبار بر را مشکالتی در بعضی مناطق در روز انتخابات وجود داشته است، اما ضربه اصلیطوریکه در فوق ذکر شد
ن اندازه ادعا و اتهامات  به هماراکز شمارش آرا می گذشتهر روزیکه ازین پروسه در تمام م. وارد نموده استپروسه شمارش آرا 

 و ادعا های که مصاحبه شونده گان از والیات مهمترین اتهامات.  افزایش میافتمبنی بر فریبکاری ها و تقلب در انتخابات
  :هرات و قندهار به آن اشاره نموده اند، قرار ذیل است

ندانی را در ما کارم” : و طرفداری از کاندیدان دفتر مشترک تنظیم انتخاباترمندان فاسدکا •
مراکز شمارش آرا دستگیر کردیم که مردم را بازی میدادند و آرای بیشتری را به کاندیدان که از وی 

از دیگر تر و آنان را زیادآرای طرفداری میکردند می انداختند و یا از طرف کاندیدان پول گرفته بودند تا 
 )کاندید موفق شورای والیتی (“.تر بشمارندکاندیدان را کم

دفتر مشترک تنظیم انتخابات برایم گفت که شکایت خود را  ”: انتخابات والیتیارمندان کمیسیونک •
اما فکر نمی کنم که کاری آنان بکنند چراکه کارمندان این . برای کمیسیون والیتی انتخابات پیش کنم

 )کاندید ولسی جرگه (“.کمیسیون نیز به کاندیدان وابسته اند

سوپروایزر ها و کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات  ”99:ی دهی سفیدورقه های رااستفاده از  •
که در را ما اشخاصی .  استفاده کنندکاندیدان مورد نظر خود از ورقه های سفید رای دهی به نفع میتوانند

د کاندی (“.مسئولین گزارش دادیم اما هیچ اقدامی نکردنددیدیم و به کرده اند جریان نماز خفتن اینکار را 
 )موفق پارلمان

فتر مشترک تنظیم انتخابات که کارکنان د” :تغیر مجموع آرای یک کاندید در ورقه های شمارش •
ما یک تعداد را رشوت دادیم و یک تعداد . دهندب ارقام را تغیر میتوانستند تا مسئولیت نوشتن ارقام را داشتند

چنین کار ها یم انتخابات فضائی را برای انجام دفتر مشترک تنظ. را ترساندیم تا این سیستم را امتحان کنیم
 )کاندید پارلمان(“ .آماده نموده است

                                                 
رقه های رای دهی را  یکی از اتهامات معمول در مورد تخطی در انتخابات این بود که، در جریان شمارش آرا کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات و ٩٩

که سفید بودند به نفع کاندیدان مورد عالقه شان عالمه گذاری مینمودند و یا بعضی از ورقه های رای دهی کاندیدانی را که با آن مخالف بودند، ورقه های 
  :درین رابطه به گزارش ذیل مراجعه نمائید. رای دهی شانرا دو بار عالمه میگذاشتند تا باطل حساب گردد

www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=archive/arr/arr_١_١٩١_٢٠٠٥١٠_eng.txt 
 



  

 42                        واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مدیریت و اداره دفتر مشترک تنظیم انتخابات  ”:ضعیف دفتر مشترک تنظیم انتخاباترهبری  •
 )کاندید موفق پارلمان(“ .ضعیف بوده و کارمندان خود را کنترول کرده نمیتوانست

نماینده گان و ناظرین  ”: دفتر مشترک تنظیم انتخاباتدهیخپاسعدم ارتباطات ضعیف و  •
 ازین زمانیکه. توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات در تاریکی قرار گرفته و مانند اطفال با آنان رفتار میشد

زیادی را دیدم اما مسئولین این دفتر اشتباهات من .  شکایت شد هیچ اقدامی در زمینه صورت نگرفتکار
فتر مشترک هیچ کس بطور کامل از درستی و نادرستی اینها خبر ندارد، اما د.  مورد نکردندهیچ کاری در

 )یک تن از ناظرین داخلی انتخابات (“.کندتنظیم انتخابات باید به این اتهامات رسیده گی 

 آسیا برای شبکهمانند  .مینماید این اتهامات را قسماً تائید  انتخابات نیزدرین بعضی از نهاد های مستقل و ناظر اتاظهار
  اشاره، نیز به این موردمالحظه نموده اندکه در مراکز شمارش آرا در سراسر والیات بی قانونی هایرا  بعضی از  کهانتخابات آزاد

 به قرنطین گذاشتن  قسمت و بی توجهی در به نفع کاندیدان، خانه پری ورقه های سفیدشمارششامل تغیر ارقام  اینها .میدارد
  100.وغیرهتعداد صندوق های مظنون و مشکوک یک 

قسمیکه در فوق گفته شد، احتمال دارد که درک فریبکاری ها بیشتر از آنچه که واقعاً رخ داده است ، باشد و به همین قسم 
ت اینست ین فریبکاری ها در والیایکی از راه های ممکنه برای سنجش مقدار ا . متفاوت باشداین فریبکاری ها در والیاتاندازه 

نیز  فیصدی کم ورقه های باطل و سفید  همچنینو. در روز انتخابات به چه تعداد زنان اشتراک نموده اندم که جستجو کنیتا 
 تعداد ورقه های سفید، باطل و غیر باطل نشان 9در جدول  101.نشان خواهد داد که آیا سطح فریبکاری ها بلند بوده است یا نه

هدف وی معلوم  که رای دهنده قسمی آنرا عالمه گذاشته است که امل آن ورقه های استطل شورقه های با. داده شده است
و یا اینکه برای کاندیدان رای داده اند که ). طور مثال برای چند نفر رای داده است(چی کسی میخواسته رای بدهد نیست که به 

جریان شمارش آرا توسط کمیسیون شکایات انتخابات رای های که در  102.قبل از انتخابات از لیست نامزدی حذف شده بودند
  .جعلی معرفی شده بودند نیز باطل اعالن شدند

 تجربه و آگاهی کمی از نحوه رای دهی دارند، و دیگر اینکه پیچیده بودن این است ودر کشوری که اکثریت از نفوس آن بیسواد 
و یا در هنگام رای دادن هنده گان به درستی رای نداده اند ب نیست که ببینیم تعداد از رای دجورقه های رای دهی، جای تع

در جریان شمارش آرا، دیده شد که بعضی از ورقه های رای دهی سفید بودند، و یا  103.گونه رای بدهندیچفراموش نموده اند که 
نظر عموم برینست که .  بودچندین جای آن عالمه گذاشته شده بود و یا در یکی از ورقه ها به تمام کاندیدان زن رای داده شده

ممکن در مناطق روستائی که رقم بیسوادی بلند است و تعلیمات کمی از نحوه رای دهی به آنان داده شده است چنین ورقه 
نشاندهی رقم کم از ورقه های باطل و سفید در چنین مناطق دور افتاده و نا امن نشان میدهد که . های باطل زیادتر بوده باشد

 و یا  به نفع بعضی کاندیدان استفاده کرده باشند ورقه های زیاد رای دهی را،داد از افراد آگاه از پروسه رای دهیممکن یک تع
  .شده باشدشمار اینکه یک تعداد از ورقه های سفید و باطل به حساب آرای بعضی کاندیدان 

مخصوصاً سطح پائین این ارقام در . شته استتفاوتهای زیادی بین ورقه های رای دهی باطل و سفید در بین والیات وجود دا
پائین ترین سطح فیصدی ورقه های سفید .  جالب بوده و شخص را مشکوک میسازدمناطق نا امن و بسیار دور دست و روستائی

ات ات کابل و هر در والی104.بوده است) 2,8(% و خوست ) 1,6(% ، پکتیا )0,7(% ، پکتیکا )0,5(% و باطل در والیات نورستان 
 و در عین زمان آگاهی مردم از نحوه رای دهی در انتخابات خوب بوده است، فیصدی ورقه های  اند باسوادبیشتر مردمتعداد که 

بلند ترین فیصدی اوراق باطل و سفید در والیات شمالشرق بوده  .حساب شده است  فیصد8,4 و 4,8باطل و سفید به ترتیب 
                                                 

  2005 سپتمبر 30“ گزارشی در مورد پس از انتخابات ”.(ANFREL)شبکه انتخابات آزاد آسیا   100
  .2005 اکتوبر 12کابل، .  مصاحبه با میخایل سیمپل، دفتر نماینده گی خاص اروپا در افغانستان ١٠١
طوریکه برادر والی بلندترین رای را درین والیت کسب نموده بود در حالیکه فقط یک روز . ثال برجسته درین رابطه در والیت هلمند رخ داده است م ١٠٢

نین تحلیل ها والیات مانند هلمند نباید در ردیف این چ. قبل از انتخابات بنابر دست داشتن با گروه های مسلح از نامزدی درین انتخابات محروم شده بود
  . قرار گیرند، طوریکه به نظر میرسد زیادترین ورقه های رای دهی باطل و سفید بنابر عدم آگاهی مردم، در صندوق ها انداخته شده باشد

  . در دو مورد رای دهنده گان از کارکنان محل رای دهی پرسان نموده اند تا آنها عکس کرزی را در ورقه های رای دهی نشان دهند ١٠٣
.  این ارقام از نتایج انتخابات هر والیت که توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات اعالم شده است، سنجش گرفته است ١٠٤

http://results.jemb.org/reports.asp 
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 تائید شده انتخابات توسط دفتر مشترک تنظیم انتخاباتگردآوری شده از نتایج : منبع

 فیصد آن به شورای والیتی باطل اعالم شده است و به همین ترتیب 8,8ارلمان و  فیصد آرای مردم به پ7است، قسمیکه 
 فیصد از آرای شورای والیتی باطل یا سفید 1,8رای پارلمان و آ فیصد از 1,4کمترین این فیصدی در والیات جنوبشرق بوده که 

ایسه شود، که در واقع بیشترین اشتراک زنان اگر این ارقام منطقوی همراه با اشتراک زنان در انتخابات مق. اعالن شده است
  .درین دور انتخابات در والیات جنوبشرقی بود، نتایج انتخابات منطقه جنوبشرق کامالً مشکوک به نظر میرسد

  مقایسه اوراق معتبر، باطل و سفید در مناطق مختلف .9جدول 
واهیم ازین اگر بخ

مبحث نتیجه 
گیری کلی نمائیم، 
میتوان گفت، با 
اینکه تعداد زیاد از 
افغانها از جوانب 
مختلف انتخابات 
شکایت های 
داشته اند اما در 
عین زمان تاکید 
داشته اند که این 
یک دست آورد 
بسیار مهم برای 
افغانستان تلقی 

درین زمینه . میشود
یکی از کاندیدان 

  :ین میگویدشورای والیتی چن

 سال گذشته مشکالت زیاد از طرف چپی ها و راستی ها دیده ایم، این 25چون ما در طی . انتخابات بسیار مهم است”
مبارزات در جریان یک ماه . انتخابات اگر خوب یا بد باشد، مهم است چراکه کمک میکند تا روشنفکری به میان آید

تا اه کمپاین های غیر رسمی قبل از آن، صد ها هزار نفر در مورد این پروسه بطور رسمی و در جریان دو یا سه مانتخاباتی 
 در مورد انتخابات، سه ملیون افغان  درین پروسه،.ین آگاهی آموخته باشندکه ممکن بعضی آنان ازاندازه ئی آگاه شدند 

  105“. آگاهی حاصل نمودند که این بر نظر مردم نیز تاثیر خواهد داشتدموکراسی

 میشود تا مردم از سبب پارلمانچون مسئله انتخابات از سرخط اخبار ناپدید خواهد شد، کارائی اعضای منتخب در آن، عالوه بر
  . گردندآگاه کاری و مشروعیت دخول آنان به پارلمان، شایستگی

   و تصحیح تصورات غلطرسیده گی به خواست های رای دهنده گان .6

   رای دهنده گانخواست های 1,6
ای دهنده گان و کاندیدان و همچنین آنچه که رسانه های خبری گزارش داده اند، نشان میدهد که رای دهنده گان مصاحبه با ر

. از آنچه که کاندیدان شان انجام داده میتواننداضافه تر حتی -توقعات زیادی از اعضای منتخب پارلمان و شورا والیتی داشته اند
در همین زمینه یک تن از کاندیدان . ف شورای ملی و شورا های والیتی دارندهمچنین اینها معلومات کمی از نقش و وظای
  :موفق پارلمان از والیت قندهار چنین میگوید

                                                 
  .2005 اکتوبر 26هرات، .  مصاحبه با یک تن از کاندیدان شورای والیتی ١٠٥

تعداد ثبتنام   منطقه  سفید  باطل  معتبر
شورای   پارلمان  شونده گان

  والیتی
شورای   پارلمان

  والیتی
شورای   پارلمان

  والیتی
  3,4  2,7  4,2  3,6  92,4   93,8  1 587 669  شمال

  4,7  3,5  4,1  3,5  91,2  93,0  1 608 522  شمالشرق
مناطق 
  مرکزی

653 221 2  96,1  94,5  2,2  1,8  1,6  3,8  

  2,7  2,0  1,6  1,7  95,7  96,3  1 434 629  شرق
  1,1  0,7  0,7  0,7  98,2  98,5  1 976 573  جنوبشرق

  3,1  2,5  2,5  5,9  94,4  91,6  1 526 636  جنوب
  4,0  2,5  3,6  3,7  92,4  93,8  1 657 952  غرب

مناطق 
مرتفع 
  مرکزی

597 429  94,3  94,7  4,3  1,9  1,4  3,4  

  ناموجود  0,9  ناموجود  1,4  ناموجود  97,8   534 105  کوچی
  2,1  2,1  2,7  2,9  94,1  95,0  12 977 336  مجموع
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آنها فکر میکنند که آنها در دولت مرکزی نماینده خواهند داشت که به مشکالت . رای دهنده گان خیلی ساده هستند”
من کوشش کردم تا نقش پارلمان را برای آنان .  پارلمان را نمی دانندآنها نقش و وظیفه. د کردنآنان رسیده گی خواه

  106“. انجام خدمات اجتماعی بسیار زیاد استبرایاز نماینده گان ریح کنم اما توقعات آنها تش

لمه بیشتر  اگرچه بعضی ها ازین ک. توقع داشتند تا به آنان خدمت نمایند والیتیکاندیدان پارلمان و شورا های  ازرای دهنده گان
) خدمت(به معنی بزرگتر از آن استفاده میکردند طوریکه از کاندیدان خود میخواستند تا به کشور خدمت نمایند ولی ازین کلمه 

چی فکر میکند ” در جواب به این سوال که . تلقی میشد توسط نماینده گان اجتماعیبیشتر به معنی انجام کار های زیربنائی و
  :مصاحبه شونده گان در هرات چنین اظهار میداشتند“ ده اید به شما چی کار خواهند کرد؟که به شخصی که رای دا

یک . (من آرزو دارم که کاندیدان به کشور صلح بیاورند، و همچنان کانال ها و سرک ها را بازسازی نمایند •
 ).دهقان از ولسوالی پشتون زرغون

. ا بازسازی نمایند و از سرک اسالم قلعه پل بسازندمردم آرزو دارند که کاندیدان سرک غوریان الی هرات ر •
هرات - نخست آنان اسفالت نمودن سرک غوریانن نمک توسعه داده شود اما اولویتآنها میخواهند که معد

 )معلم در ولسوالی غوریان هرات. (است

ک ها، شبکه توقعات مردم از کاندیدان اینست که آنان مکتب بسازند و تسهیالت صحی آماده نمایند، و سر •
 )ولسوال غوریان. (های آب و برق را بسازند و صنایع دستی را توسعه دهند

توقعات مردم از اعضای شورای ملی و اعضای شورای والیتی در قسمت اینکه آنچه را که دولت و رئیس جمهور انجام نداده 
   : نموده انداست چنین بیان

که این مردم که ما انتخاب نموده ایم به ما خدمت این دولت به ما هیچ کاری نکرده است امید داریم  •
 )رای دهنده از ولسوالی اوبه هرات. (نمایند

اکنون مردم از پارلمان میخواهند تا مشکالت . وعده های انتخابات ریاست جمهوری تحقق نپذیرفته است •
 )کاندید شورای والیتی از قندهار. (آنانرا حل نماید

نصب والیان توسط رئیس جمهور کرزی اعتبارش را از دست .  از دست میدهدروز به روز دولت اعتبار خود را •
. مردم عادی اکنون از دولت هیچ توقع ندارند و در عوض از پارلمان منتخب توقعات زیاد دارند. داده است

 )یکی از کارمندان دولت در والیت قندهار(

اره کرده اند اما رای دهنده گان این را منحیث وظایف فقط یک تعدادی از کاندیدان به نقش قانون گذاری شورای ملی اش
 2005 والیت از اپریل الی جون 12مطالعه و گزارشی که از بحث های گروهی در . اعضای شورای ملی معرفی ننموده اند

  : نتیجه گیری شده استه و عملکرد پارلمانصورت گرفته است در مورد وظیف

بر عالوه، اکثر از افغانها . رای ملی را منحیث یک نهاد قانون گذار نام نمی گرفتند شو،اساساً هیچ یک از پاسخ دهنده گان”
 از وظایف و مسئولیت های اولیه شورای ملی اینست تا ارتباط میان والیات و مناطق شانرا با دولت به این باور بودند که

 دولت را به سمت  و مالی کاریتا منابعمرکزی تامین کنند و منحیث سخنگوی والیات در پارلمان وظیفه خواهند داشت 
  107“.والیات شان سوق دهند

بسیاری از کاندیدان ولسی جرگه و شورا های والیتی در مصاحبه های شان تاکید میداشتند که آنها میدادند که وظیفه شان 
 در عین حالیکه خود از. ندسرک سازی، اعمار مساجد و کلنیک، مکاتب و مساعد ساختن کار نیست که مردم از آنها تقاضا مینمود

  زیاد،، ولی بسیاری یکدیگر را به دادن وعده های انکار مینمودند در جریان کمپاین های شان چنین وعده های به مردمدادن

                                                 
  .2005 اکتوبر 3هار، قند. مصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق ولسی جرگه  ١٠٦
  . ص17 “تحقیق برای برنامه های تعلیمات مدنی در انتخابات” دفتر مشورتی آلتای،  ١٠٧
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یک نفر کاندید شاید از اعمار یک مکتب و یا سرک وعده میداد در عین زمان یک کاندید دیگر اعمار دو مکتب ”: متهم مینمودند
بعضی از کاندیدان در کمپاین های خود از ارتباطاتی که با دولت داشتند استفاده کرده  108“.ک را به مردم وعده میدادندو دو سر

من بعضی از بزرگان قوم را نزد والی بردم و از او وعده ”: تا به مردم نشان بدهند که میتوانند در کار خود موثر و موفق باشند
تحلیلی که از اهداف و مقاصد کاندیدان انتخابات در  109“. و به آنان کمک نمایدی کندم تا به مشکالت مردم رسیده گگرفت

 ر های شان به آن اولویت داده بودندصفحات قبل صورت گرفت نشان میدهد که مسایلی که کاندیدان در سخنرانی ها و پوست
 ملی یه مردم از آن کاندیدانی که در شورابناً جالب نیست ک.  بازسازی، انکشاف، حقوق بشر و رفا اجتماعی بوده استمانند

  . انتخاب شده اند انتظار انجام چنین کار های را داشته باشند

عبارت از طرفداری و ارایه خدمات اجتماعی است و هدف رای دهنده گان نیز از آن همین بوده باشد، فکر “ خدمت”اگر هدف از 
به  .ت برای شان و منطقه شان موثر بوده بتوانندند که برای انجام خدمامیشود که چنین رای دهنده گانی به کسانی رای داده ا

 تحصیالت و شایستگی کاری کاندیدان کمتر مهم بوده است و آنچه را که بیشتر رای دهنده گان متوجه بودند نفوذ این اساس
در همین زمینه یکی از . باشندمنطقه  آناهالی کاندیدان بوده است تا بتوانند بر دولت فشار بیاورند تا بیشتر متوجه منطقه و 

  :مصاحبه شده گان چنین اظهار نظر مینماید

 از اما بسیاری.  کرده میتوانند به مردم کمک زیاد بوده و آنها نفوذ باشند چراکهدار پولمردم به کاندیدانی رای میدهند که”
ر بوده و از کاندیدان محل حمایت مینمایند، اما حتی تعدادی از وزرا جنگساال. مردم از راه های غیر مشروع پولدار شده اند

 به این خاطر مردم فکر میکنند که جنگساالران پیروز خواهند . که آنان را از پست های شان اخراج کنددولت نمی خواهد
  110“. رای میدهنددم به آنهاشد و به پارلمان خواهند رفت به همین خاطر مر

  : میدارد چنین اظهار، درین زمینهبودیک کلنیک مسئول ت هرات که از والییکی از کاندیدان شورای والیتی 

اما درین منطقه . اید و مشکالت آنان را حل کند خدمت نمرین کاندید کسی است که کار بد نکرده باشد و به مردمبهت”
هند که بیشتر رای نمیدهند، اما به کسانی رای میدتحصیل کرده  خوب و کاندیداندیده نمیشود، مردم به این طرزفکر 
  111“.داشته باشندقدرت و پول 

بنابر عدم رسیده گی کاندیدان به وعده های  از انتخابات ریاست جمهوری پسمردم ممکن  یکی از مشکالت دیگر اینست که
  آمدهونریبوعده های خود والیتی نیز از عهده های نماینده گان در پارلمان و شورای اینکه و شده باشند  مایوس شان،
اً کیدا و  کردهنگرانیکاندید درین رابطه ابراز چندین  طی مصاحبه های انجام شده،.  استها افزودهیوسیت آنبه مأ وانند،نمیت

  .ات الزم کسب نمایند تعلیم آگاهی و و شورا های والیتیدر قسمت مسئولیت و وظیفه شورای ملی اظهار میداشتند تا مردم

ی شورای ملی و ح این خواست های غلط به یک استراتیژی موثر نیاز دارد تا هم اعضاتنظیم و اداره توقعات بلند مردم و اصال
 شورا باید اهمیت نقش قانونگذاری برای مردم.  های والیتی آگاه گردند شورا و شورا آنی وظایف و مسئولیت هاهم مردم از

نده گان خود توقع طرفداری و انجام خدمات و به آنان فهمانده شود که نباید از کاندیدان یا نمایواضح گردد  ی متذکرهها
  رفت و آمد بهاگر اعضای شورای ملی به انجام کار های اجتماعی مصروف گردند تمام وقت آنان به. اجتماعی را داشته باشند

هنده  درین صورت رای د. را جلب و جذب نمایند اجتماعیند برای منطقه و مردم خود خدماتوزارت ها سپری خواهد شد تا بتوان
گان در مورد نماینده گان خود از جنبه نظر نه قانونگذاری بلکه از دیدگاه اینکه چی کسی بیشتر خدمت کرده میتواند قضاوت 

 در کشور های که منابع کمتری در اختیار دارند مانند افغانستان، تهداب گذاری سیاست ها از طریق ارایه خدمت و یا .خواهند کرد
توزیع و یا انجام ت بازنده در انتخابات بوده و باعث ایجاد بی ثباتی سیاسی در آن کشور میشود چراکه طرفداری اغلباً یک سیاس

ه باشند ک شداندازه کم یک  مردمی کهبعضی ازچون  . مردم را کرده نمیتوانند نیاز های تکافوی همیشگی،خدمات اجتماعی

                                                 
  .2005 سپتمبر 26هرات، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق ولسی جرگه  ١٠٨
  .2005 اکتوبر 3قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان موفق ولسی جرگه  ١٠٩
  .2005سپتمبر  21هرات، .  مصاحبه ١١٠
  .2005 سپتمبر 19.  کاندیدان شواری والیتی از ولسوالی پشتون زرغون والیت هراتمصاحبه با یک تن از ١١١
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 نوع کمکی برای شان نشده باشد، که در اکثریت نیز قرار هیچکه بدتر از آن کسانیدارند و را  ی بیشتر کمکهایهمیشه توقع
  112. خواهند بودخیلی ناراضیازین کار دارند، 

   نقش شورا های والیتی2,6
کسانیکه در انتخابات پیروز شدند اندیدان به رقابت پرداختند و یا  کرا چدر مورد اینکه جالبی را تخابات این شورا ها پرسشهایان

 )نز کاندید نفر 247 ( نفر کاندید3025 اً مجموع.های مردم رسیده گی کنند؟ به وجود آورده استت و خواستمیتوانند به توقعا
 بدون اینکه مسئولیت ها و بسیاری.  پرداختند رقابت کرسی شورای های والیتی در سراسر افغانستان به420برای کسب 

 قانون شورا . وقف نمودند یکی ازین کرسیهاجهت بدست آوردنرا   پولی زیاد مبالغ وقت وصالحیت های این شورا ها را بدانند،
و  . واگذار شده استمحدودی را به این شورا هامسئولیت های   که یکماه قبل از انتخابات به تصویب و نشر رسید،های والیتی

ودند و در  قانونی باخبر ب مصاحبه شده اند، از موجودیت چنینگذشت سه هفته از انتخاباتتعداد کمی از کاندیدانیکه پس از 
  . اظهار نکرده اندشورا ها  مسئولیت ایننقش وجریان این مصاحبه ها هیچ چیزی در باره 

  گفته شده است کهورا های والیتی به رقابت پرداختند، ش در برای کسب کرسی اشخاص چرادالیلی دیگری نیز مبنی برینکه
 . راه یابند شورا هاورتیکه درین در ص میباشد، البتهنائی، قاچاق مواد مخدر وغیرهمصئونیت در برابر اتهامات جرایم ج ،یکی ازینها

 اعتبار و برای کسب به همین ترتیب یک تعداد. برای معرفی خود به مردم، در انتخابات شرکت نمودند و دیگر اینکه بعضی ها
مند  قدرتی در انتخابات، نشان دهند که چقدرپیروز تا در صورت  اجتماعی به مبارزات انتخاباتی شرکت نموده اندرستیژ قومی وپ

  طوریکه، درین انتخابات سهم گرفته اندبخاطر پولدار شدن از کاندیدان  بعضیگزارش شده است که  همچنین.اند صالحیت و با
ان درین مورد  یکی از کاندید. میشود دالر معاش داده25000در هرات شایعه بوده که برای نماینده گان شورا موتر، خانه و 

  113“. دالر سرمایه گذاری میکنم اما این مبلغ را در یکماه پس خواهم گرفت20000من ”:میگوید

بخوبی باخبر نبودند و فرض   متذکرهاز نقش و وظایف شورا هایی دیگر اینست که آن اشخاصیکه تعبیرها یکی ازاحتماالً 
و  . اند، بیشتر خواهد بود گان آن در کابل مد نظر گرفتهیب کنندهاز آنچه پیشنویسان و تصو  این شورا ها وظایفکه مینمودند

 در آینده مشکالتی را) ولسی جرگهو (که کمبود آگاهی از نقش شورا های والیتی داشتند  تشویش بسیاری از مصاحبه شده گان
  .ببار خواهد آورد

. باخبر اند این شورا ها هایصالحیتاز   آنهامی یک تعداد ک و را نمیدانندشوراهای والیتی ، مسئولیتردمم یک تعداد زیاد”
 و مسئولیت این  صالحیتنمیدانند و بیشتر ازرا ولسی جرگه ظیفه شورا ها و و نقش و ،بدبختانه، بسیاری از کاندیدان نیز

تماد خود اعاگر آنان به وعده های خود عمل نکنند،  . کمک کرده اندمردم وعدهنهاد ها، در جریان مبارزات انتخاباتی، به 
  ) هراتلی غوریان، خیریه، ولسواکارمند موسسه (“.را نزد مردم از دست خواهند داد

میکردند، نه نقش شورا های  مکتب، سرک، مسجد، توجه  ساختن، از قبیل وعده های کاندیداناکثر از رای دهنده گان به”
 “. مردم اینرا نمیدانستند اما مکتب بسازم، میدادم که برای آنها وعدهمردمبرای  صالحیت را نداشتم که این. والیتی

  )ولسوالی پشتون زرغون، هراتکاندید شورای والیتی، (

را به ط نقش انتقال مشکالت مردم  اینکه این شورا ها فق را محدود دانسته یعنیبعضی از کاندیدان نقش شورا های والیتی
یکی از کاندیدان گفت هر قدر که دولت به این . خواهد شداستفاده دولت و مردم میان حیث یک پل  به  وداشتهدولت مرکزی 

 ها آنقدر صالحیت نخواهد شورا دولت به این لیو”هد بود  خوا مهم ها صالحیت و مسئولیت بدهد به همان اندازه نقش آنشورا
  : مطلع بودندنقش شورا های والیتیبه شکل بهتر از  مصاحبه شده گان از یک تعداد 114“.داد

                                                 
سیاست های انتخاباتی و : رای دهندگان پاکستانی” گزارش 8 برای تشریح اثرات سیاست های حمایوی پاکستان که سبب بی ثباتی میگردد، به فصل  ١١٢

  .نویسنده این گزارش اندرو ویلدر میباشد. مطبعه پوهنتون اکسفورد. کراچی“ 1999-روش رای دهی در پنجاب
  .2005 سپتمبر 21هرات، . مصاحبه با یک عزیز صمیم، آمر دفتر انستیتوت ملی دیموکرات  ١١٣
  .2005 اکتوبر 6قندهار، . مصاحبه با یک تن از کاندیدان ولسی جرگه  ١١٤
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 افغانستان از طریق شورا های ی انکشاف، پالنهاییندهآتان به کمک جامعه بین المللی پالن نموده تا در دولت افغانس”
 شورا ها  این را باد و سازمان های غیر دولتی فعالیتهای خود توقع داریم تا دولت، سازمان ملل متح. گیردوالیتی صورت

  )، قندهاردر شورای والیتیکاندید موفق  (“.نمایندهماهنگ 

یان کمپاین خود به قبل از انتخابات و در جر.  که کار های زیاد خواهد کردممیدانم، اما مطمنن  تاسیس شده است، نوشورا”
رند چراکه تا کنون در اما مردم توقعات و خواستهای زیادی دا. خدمت خواهم کردبه آنان م تا حد توانم مردم وعده داد
آنها فکر میکنند که موجودیت من در شورای والیتی کمک خواهد کرد تا . توای کار کمی صورت گرفته اسولسوالی پنج

ینها چیزهای خواهد بود که سعی میکنم انجام ا-به آنان شفاخانه، مکتب، سیستم منظم آبیاری و آب آشامیدنی آماده نمایم
  )کاندید موفق شورای والیتی، قندهار (“.دهم

  )کاندید شورای والیتی، هرات(“ . داردصالحیتبیشتر   به تناسب دولتشورای والیتی”

های دولت کنترول میکنند و به آنان کمک  آنها بر فعالیتها و عملکرد. است پارلمان والیات شورا های والیتی مثل”
  )، هرات ولسی جرگهکاندید موفق (“.میکنند تا مشکالت خود را حل نمایند

اما فکر .  تعلق دارد شورا ها و نحوه رهبری آنترکیبه ود که این بد بخواه متفاوتشورا های والیتی صالحیت های  احتماالً
اعضای .  باشدشده است، بیشترآن مد نظر گرفته  از آنچه که در قانون فعلی میگردد تا صالحیت و قدرت کاری این شورا

 که هر یر محمد یاسر صدیق م،مانند برادر رئیس جمهور، احمد ولی کرزی و پسر اسماعیل خاناین شورا ها قدرتمند و با نفوذ 
 اکتفا  نقش مشورتیبا داشتن یکفقط به حضور خود درین شورا ها ، کسب کرده انددو در والیات خود بلند ترین رای را 

گزاری انتخابات که فقط قبل از بربود  در قندهاررا   شورای اصالحیسال اخیر ، احمد ولی کرزی سرپرستدر چند . نخواهند کرد
وی بطور واضح اظهار میدارد که این انتخابات بر قدرت و صالحیت وی در سیاست  .اش را تدویر مینمود جلسات نیز این شورا،

قبالً دولت میگفت که شما فقط ادعا دارید که رئیس شورا هستید اما حاال ما انتخاب ”: های والیت قندهار می افزاید و می گوید
کار های زیادی ”:  نظر دارد تا در شورا حضور پر قدرت داشته باشدن درهمچناوی  “.خواهیم شد و مشروعیت خواهیم یافت

ی از جمله  امنیت مسایلپولهای بازسازی، وبرخورد با پولیس فاسد و رشوت خور، تفتیش مصرف  کرده میتوانیم، مثالًاست که 
 ارتباط داشته  دولترسماً بهئی خود  اجرا شورا های والیتی در مصارف کار های اگر115“.مواردیست که میتوان باالی آن کار کرد

شورای های والیتی در قسمت تعینات در سطح  معکوساً. د فکر میشود تا این شورا ها توسط دولت قسماً استفاده گردباشد،
  . تقاضا های نیز خواهند داشت از دولتوالیات و مصرف منابع بیشتر پولی در والیات خود

 غیر رسمیولی اینکه اینها یگانه نهاد های منتخب در والیات اند، بطور محدود باشد،   شورا ها اینقدرت و صالحیت رسمیاگر 
 ساختن قدرت با مشکالت مواجه است، با رکزی در قسمت م هنوز همدولت کابل .خواهد افزودمترقبه به قدرت آنان بطور غیر 

 مجدداً در والیات ایجاد شده بود،یان جنگ  سال دررا کهقدرت تقسیمات اینکه طی چهار سال گذشته تالش های زیاد نموده تا 
باید مرکزی باشد، اما انتخاب و تاسیس  قدرت  آمده است که قانون اساسی افغانستان در اگرچه116.در کابل جمع و مرکزی سازد

ه امید تقویت شوند، کباید ینکه نهاد های دولتی در سطح والیات فشار بر دولت مبنی بر ی منتخب مردم و همچنین هاشورا
  .واگذار شودبه سطح والیات خود را تا بعضی از صالحیت های مینماید است چنین اقدامی صورت گیرد، بر دولت فشار وارد 

                                                 
  .2005 اکتوبر 7قندهار، . موفق شورای والیتی مصاحبه با احمد ولی کرزی، کاندید  ١١٥
اداره “ 2005اصالحات فنی و یا ایجاد دولت؟ : تقویت اداره و مدیریت در سطح محل در افغانستان”:  برای مزید معلومات به این گزارش مراجعه شود ١١٦

  .این قسمت توسط سارا لیستر و اندرو ویلدر نوشته شده است.  ص10. عامه و انکشاف
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  آیندهنظری به  .7
 مورد بحث قرار گرفته و بعضی و پارلمان دموکراسی ازدر آخرین قسمت این گزارش بطور خالصه تجارب گذشته افغانستان 

تجارب یکی ازین  .، شناسائی و تحلیل گردیده استداشته باشد  قسماً ارتباط در شورای ملی کنونی نیز که احتماالًین تجارباز
 این یک خطر بسیار و  سازدجدا را از قوه مقننه سبب خواهد شد تا دولتنشود تنظیم و رهبری  ی خوباینست که اگر پارلمان به

 نیز  در مورد نحوه برگزاری انتخابات در آیندهمطالب بعضی  این بخشدر ادامه. قرار داردشورای ملی بزرگیست که در برابر 
 صورت  درین اواخر جدید ملی ویست که از جریان برگزاری انتخاباتتجاربشنهادات بر اساس یکه این پشده است  شنهادیپ

امه بن آموخت و در پروسه افقتنهمچنین در ختم گزارش آنچه را که میتوان از نحوه اولویت دهی انتخابات در مو. گرفته است
   . است شده، درج خواهد بوداز بن در افغانستان موثرپس 

  از گذشتهزش آمو 1,7
  وسیلتاً میتوان معلومات مفید را کسب نمود و یک مقدار، میتوانافغانستان 1973 تا 1965پارلمان های بررسی با مطالعه و 

  این کشور پارلمانهای گذشته،پارلمان جدیدهمانند  .ی کردبینپیش ، استچالشهای مهمی را که شورای ملی جدید با آن مواجه
های منظم که بر منافع خاصی روی عقاید و  و کارا، و یا گروپعدم موجودیت احزاب سیاسی موثر.  بوده اند فراکسیونینیز چند

 نامیده است “خت وکالی افغانفردگرائی سرس”باشند همراه با آنچه که لویس دوپری آنرا خاص، گرد هم آمده نظریات سیاسی 
  . استی افغانستان بوده“بی نظمی در پارلمانها ”117سببهمواره م

بدون از یک مقدار همکاری های . هر عضو یک حزب دارد . حزب مختلف جای گرفته است216در ولسی جرگه ”
ی که از نظر ایدیالوژی با هم منطقوی که در بعضی مواقع میان قانونگذاران دیده میشود و همچنین به استثنائی یک تعداد

  118“.است  بی ادارهمتحد اند، این نهاد بطور وسیع بی نظم و

و رهنمائی در فعالیت ها و سیاست های های آن  ساختن ساختار برای  در پارلمان جهت کمک موثر فعال وفقدان احزاب سیاسی
 که این در میان است بر وکال  کاریعمال یک دسپلینیکی ازین ها نتوانستن ا .، اثرات و پیامد های متعددی را داردپارلمان

 درین زمینه میتوان از . شد خواهد کاری در پارلمانالت زیادی در مسیر دستیابی به اکثریت الزمدیگر مسایل سبب مشک
ه آن  جلس4 در 119 جلسه پالن شده،32پارلمان توانست فقط از   آورد که در آن مثال1970 و 1969جلسات پارلمانی سال های 

سخنرانی های وقت صرف  ینبیشتربنابر سیاست های فردی اعضای پارلمان،  زم اعضای پارلمان را احضار نماید واکثریت ال
  : می گردیدرقابت آمیز تلف 

مردم خود را که به آنان رای داده اند، بطور جداگانه در پارلمان ضمن میداشتند تا مشکالت  هر یک از وکال اصرار ”
ست راضی  میتوانرا ین وکالیک تعداد کمی ازو  .رایه بدارند تا ازین طریق به آنان خدمتی کرده باشندسخنرانی ها ا

و نتیجه آن اینست که یک سلسله  . به سمع مسئولین و مردم برساننداز طریق رادیو افغانستاناین مشکالت را  ساخت تا
 در سوگواری یک قانون اساسی سو استفاده شده و سخنرانی های در مورد مشکالت اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و

 برای رای اعتماد به کابینه آقای  را متواتر روز14  آن وقت، عضو پارلمان204، 1969در سال  “...میراث های اسالمی 
البته به ترغیب رهبران د چراکه سخنرانی های زیادی توسط نماینده گان احزاب سیاسی مختلف  تلف نمودناعتمادی
  120.رفتدر جریان جلسات پارلمان صورت میگ سیاسی، احزاب

 جمع آوری نماید و دیگر ،منافع تمام گروه ها را که در پارلمان مطرح شده بودمه، نبود احزاب سیاسی بوده تا اما وخیمتر از ه
 ایجاد شود که این کار سبب شد تا یک روابط کامالً مخربانه میان این دو 121.اینکه دولت یک دی فکتوی احزاب سیاسی میشد

                                                 
  .  ص6. 1971جوالی . پوهنتون امریکا، منتشره در ژورنال جنوب آسیا“ سیزدهمین پارلمان منتخب: فغانستان همچنان دیموکراسی را تجربه مینمایدا”  ١١٧
  .منتشره در ژورنال مناطق رو به انکشاف. 1972 نویسنده وینبام، اکتوبر “افغانستان و سیاست های دیموکراتیک پارلمانی غیر حزبی ”١١٨
  نند ماقبل ما ١١٩
   مانند ماقبل ١٢٠
   مانند ماقبل ١٢١
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تلف وکالی پارلمان توجه اصلی شان در عوض اینکه باالی مسایل قانونگذاری باشد بیشتر وقت شان در قسمت حمله به دولت 
سبب تشویق یک اقلیت ” دوپری این مشکل همراه با معضله تعین و تشکیل اکثریت الزم آرا،  بر اساس نظریه لویس122.میشد

د تا بر فعالیت های دولت در تمام شاخه های آن از طریق تدویر یک سلسله تحقیقات بر  پارلمان ش12کوچک از وکال در 
 این توسط وکال که فکر میکردند وظیفه شان 123“.فعالیت دولت از طریق کمیته های مختلف پارلمان کنترول داشته باشد

ر عالوه، در پارلمان انفرادی که به چندین  ب124. خرابتر گردید، نه مصالحه و سازگاری،حمایت از پالیسی ها و دفاع از آن است
  . برای دولت نیز مشکل بود تا دوستان و دشمنان خود را از هم تفکیک کند شده بودشاخه تقسیم

، صدر اعظم افغانستان یک حمایت مطمن از طرف پارلمان نخواهد  بنابر عدم ثبات و پایداری حقوقی احزاب سیاسی”
که سناتور شمس  قسمی.د تمام گروه ها هدف حمله قرار دار مخالفین بلکه از طرف طرفازنتنها وی با کابینه اش . داشت

موتریست که انجین نداشته مانند  احزاب سیاسی  حضور دموکرات بدونپارلمان یک :الدین مجروح درین باره گفته است
  125“.باشد

   جلو گیری از کار افتاده گی2,7
 در  شود پارلمان های گذشته، سعی ازی قرار دارد اینست تا با در نظر داشت تجاربمهمترین چالشی که در برابر شورای ملی فعل

 اینکه آنرا بیشتر در عقب رهبری نماید نهپیش  طور استفاده نماید که کشور را به ز صالحیتش ایتاریخو چنین شرایط مهم 
 اشخاص، گروه ها، ایدیالوژی ها و و  بودهتجربه کمی برخورداراز  که اعضای آن در پارلمان افغانستاناین کار . نگهدارد

تقسیمات مختلف قومی در آن حضور دارند و تعداد کمی از احزاب سیاسی که خوب تنظیم یافته اند و یا دیگر گروه های که بر 
ت و دول( مقننه  قوه اجراییه وات میان قوهارتباطاگر  که تصور میشود. بسیار مشکل خواهد بود  باشند،منافع مشترک متحد

  .خواهد بودنهاد های متذکره زیادتر کار افتاده گی ،  نگرددرسیده گیجدی  بطور  دولت افغانستان)شورای ملی

طوریکه تجارب از دهه های .  با صالحیت و پر قدرت استفعالیتهای دولت بسیارنمودن  آهستهشورای ملی در پائین آوردن و 
 موارد مختلف به دست برشورای ملی سبب میشود تا اکثریت الزم آرا  عدم حضور نماینده گان در ، نشان میدهد70 و 60
اعضای پارلمان وزرای کابینه را آرای  فیصد 20با قانون اساسی افغانستان به شورای ملی صالحیت داده است تا  126.نیاید

 همه و همه از وزارت برکنار نمایند، یک وزیر را  و یا با ندادن رای اعتمادکننداستیضاح نمایند و یا به بحث های پارلمان مداخله 
یکی از مسئولیت های .  شدواهدهر دو جانب خاز صالحیت های اند که اگر بطور درست استفاده نشوند، سبب از کار افتاده گی 

 بر فرامین ریاست جمهوری که تا امروز صورت واولیه شورای ملی اینست تا باالی اعضای کابینه فعلی غور و بررسی نموده 
 از  افغانستان شورای ملیحدا چی که ت  ساخت خواهدروشن به سر رساندن این مسئولیت ها،.  رای اعتماد بدهدفته است،گر

  . کرده میتوانندبه طور درست آن استفادهخود قدرت و صالحیت 

 دونر  نماید،ایفا نقش غیر مفید در سیاست های افغانستان به  را نسبتکه شورای ملی بیشتر یک نقش مفید و سودمندبالفرض 
 و (SEAL)پروگرام حمایت از تاسیس پارلمان افغانستان مانند پارلمان افغانستان را   سازیبرنامه های ظرفیتباید ها و دولت 

و سیاسی اعضای پارلمان افغانستان مورد فنی  باید انکشاف درین برنامه ها. دنادامه ده پروژه کمک به پارلمان افغانستان یا
به  منابع و بودجه کافی  با به اختیار گذاشتن نیز ارتقا داده شود و و اداری آنکارمندان اجرائییرد و ظرفیتهای کاری توجه قرار گ

  .گردندمطمن  فعالیت های مثمر این شورا  انجامدسترس این شورا، از

                                                 
مطالعه در مورد : سیزدهمین پارلمان افغانستان” قسمت 1971-1969“ پارلمان در برابر قوه اجرایه”گزارش لویس دوپری را که تحت نام در زمینه   ١٢٢

  .1971از سلسله خدمات ساحوی پوهنتون امریکا، سپتمبر . مطالعه نماید“ حرکت کند قوه مقننه
 باالی وزارت احیا و انکشاف حمالت لفظی اخیر آقای بشر دوست یک تن از کاندیدان موفق در ولسی جرگه. 1.  دوپری، پارلمان در برابر قوه اجرایه ١٢٣
   .است نشانه ای برای ادعا ها ، حتی قبل از آغاز کار پارلماندهات
  .63ص “ دموکراسی پارلمانی و غیر حزبی” وینبام ١٢٤
  .10ص “ مان در برابر قوه اجرایهپارل”دوپری   ١٢٥
 ماروین وینبام پیشنهاد نموده است که معاشات اعضای پارلمان حد اقل بر اساس حضور شان در جلسات قوه مقننه و کمیسیون های مربوطه شان  ١٢٦

  .2005 نوامبر 20. تقسیم گردد
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تنظیم نمایند نیز باعث میشود عدم موجودیت احزاب سیاسی موثر و قوی تا اینکه بتوانند سیاست های چند گانه شورای ملی را 
ثبات و قوی پیش شرطی برای  موجودیت احزاب باکه تحقیقات نشان میدهد . دورب بلند  پارلمانتا احتمال ضعف کاری

افغانستان نشان میدهد که  در 70 و 60تجارب از پارلمان های دهه  127.دموکراسی و ثبات در کشور های بعد از جنگ میباشد
یکی از چالش های بسیار عمده در . بر دموکراسی پارلمانی در افغانستان تاثیر داشته استتا چی اندازه  احزاب سیاسی فقدان

احزاب سیاسی موثری را در چنین فضای که اکثریت از افغانها و حتی افغانستان در جریان چند سال آینده این خواهد بود تا 
 را سابقه خوب نداشته اند، آن احزاب  چونکهحتی دوست ندارند،شخص رئیس جمهور کرزی به احزاب سیاسی اعتماد نداشته و 

 هااحزاب سیاسی در افغانستان از سابقه خوب برخوردار نبودند به همین خاطر افغانها به آنروشن است که چون . انکشاف داد
اگر رئیس جمهور کرزی و .  کم فکرانه است، عجوالنه و در آیندهعیف کردن احزاب سیاسیاعتماد ندارند اما کوشش دولت بر ض

شاید مشاورین وی به فکر اینکه ضعیف نگهداشتن احزاب سیاسی برای ضعیف نگهداشتن پارلمان به نفع قدرت ریاست 
 تا  که آنچهبیشتر صدمه خواهد زد و هر  ثبات و دموکراسی افغانستان بهدراز مدتو در جمهوری باشد، این طرز فکر در آینده 

جامعه بین المللی حتماً باید کوشش های را ادامه بدهد تا دولت را بر نقش مهم احزاب . داد خواهد  هدررا به ، بدست آمدهکنون
سیاسی مخصوصاً در سیاست های دموکراسی قناعت دهد و به کمک های شان از برنامه های کمکی برای انکشاف و بهبود 

  . ه دهندموثریت و کارائی و حسابدهی احزاب سیاسی در افغانستان نیز ادام

 که این  شود اجرای دولت تنظیم و اداره گردد و باید سعییکی دیگر از اولویت ها این است تا ارتباط میان قوه مقننه و قوه
 باید از نزدیک.  ببیندمهر پالستیکی شورای ملی منحیث  به صالحیت هایبایدن قوه اجراییه .ارتباط سازنده باشد نه تقابل گرانه

 را طوری تنظیم نماید تا به نموده و اکثریت اعضاتشخیص  قانونگذاری را ها اولویت اهداف وی کار نماید تابا اعضای شورای مل
  باید ازاگرچه انجام معامله برای تشکیل و حفظ اکثریت قانونگذاری مهم است، اما. این اولویت ها و اهداف رای مثبت بدهند

 داشت و شهرت هر دو قوه مقننه و اجراییه را  خواهدتوقعات نا پایداری  عواقب خطرناک وخریداری آرا خود داری شود چراکه
 و یا منفی شود، تغیرات مثبتسبب  چی عملکرد های آنان اعضای شورای ملی نیز باید بدانند که مردم از . مینمایدتضعیف

  . متوجه بوده و در مشروعیت شان و یا در حضور شان در انتخابات آینده تاثیر خواهد داشت

 انتخابات آیندهآموخته هائی برای   3,7
 افغانستان از درس ها و آموخته های که از تدویر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی مهم است تا در انتخابات آیندۀ

 اما ، استشدهتوضیحات داده  مفصالً  رابطه دریندر بعضی از نشریات  گرچه. استفاده شود، حاصل شده استو شورای والیتی
  128:میگردند یاد آوری  و کلیدیدرین بخش بعضی از مسایل عمده

بر اساس قانون اساسی فعلی، انتخابات . قانون اساسی باید اصالح گردد :اری انتخاباتزتجدید زمان برگ •
های ولسوالی و قریه وی هر  سال، انتخابات شورا 4 سال، شورا های والیتی هر 5ریاست جمهوری و پارلمانی هر 

  و انتخابات شاروالی ها در زمان های که معلوم و مشخص نگردیده است، باید انجام یابد، این بدین معنیسالسه 
 . از نظر مالی مناسب است همز نظر سیاسی و نه ا نه سال آینده باید برگزار گردد که60 در  انتخابات38 ست کها
 ای های والیتی بیشتر از مجموع عواید داخلیمجموع قیمت مصارف انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و شور(

: ، پیشنهاد نموده است(PESG)گروه استراتیژیک بعد از انتخابات .)  بوده است2005-2004 سال مالی افغانستان در
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را میتوان در عین زمان بعد از هر پنج سال  و به همین قسم ”

 اگر 129“.ل بعد از انتخابات ملی دایر کرددر عین زمان بعد از هر پنج سال اما دو سارا  و شاروالی ها انتخابات والیتی

                                                 
بالتیمور .  مراجعه نمائید“دموکراسی رو به انکشافبه سمت تحکیم ”ارش،  برای معلومات بیشتر در مورد اهمیت احزاب سیاسی در روند دموکراسی به گز ١٢٧

  .بالتیمور، مطبعه دانشگاه جانز هاپکینز. مراجعه شود“ دموکراسی و احزاب سیاسی”و یا به گزارش . مطبعه دانشگاه جانز هاپکینز
 . 2005 سپتمبر 27.  مراجعه نمائید(PESG) برای معلومات مزید، به گزارش کاری از گروپ استراتیژی بعد از انتخابات  ١٢٨

www.jemb.org/pdf/PESG_progress_report_٠٥-٠٩-٢٧_eng.pdf تیم کمکی ” و یا به گزارش دیگر ازین گروپ تحت نام
  .2005 اکتوبر 6. مراجعه شود“   افغانستان2005به انتخابات افغانستان، پیشنهادات در باره انتخابات پارلمانی

  . 4ص . وپ استراتیژی بعد از انتخابات گزارش کاری گر ١٢٩
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قرار باشد که انتخابات شورای های ولسوالی ها و قریه وی نیز صورت گیرد، احتمال دارد که این انتخابات نه از 
 .ستقیم تدویر یابدطریق رای مستقیم مردم بلکه از طریق سیستم و میکانیزم های غیر م

 افغانستان 2005 که در انتخابات سال (SNTV) سیستم رای واحد غیر قابل انتقال :تغیر نظام انتخاباتی •
 این سیستم بخاطری انتخاب شد که به قیمت احزاب 130. برای افغانستان است انتخاباتیاستفاده شد سیستم غلطی

در حالیکه تمام . اید در آینده این سیستم عوض شوددلیل بین هم به اندیدان مستقل تمام شود کهسیاسی به نفع ک
 ، که به (PR) سیستم انتخاباتی فهرست حزبی  انواعی مزایا و نواقص خود را دارد، بعضی ازسیستم های انتخابات

  .بهتر میباشد ه از سیستم موجود در آن اجندای ملی مورد توجه قرار گیردنفع سیاست های چند قومی باشد و

 زیادی در مورد درستی لیست های ادعا های : رای دهنده گان ثبتنام یک سیستم دائیمی برایایجاد •
راجستری رای دهنده گان و اتهامات متعددی در مورد اینکه بعضی ها چندین مرتبه راجستر شده باشند و در انتخابات 

وه استراتیژیک بعد از انتخابات  پیشنهادات گردولت و دونر ها باید. اده باشند وجود داردچندین مرتبه رای د
(PESG)و بطور مستقالنه لیست های موجود ثبت نام شده گان را بررسی کنند و یک  را مورد توجه قرار دهند 

بطور مشترک یک کارت این گروه پیشنهاد میکند که . (پالن را در مورد ایجاد یک راجستری دوامدار نهائی سازند
ین کارت ها باید معلومات کافی از قبیل ولسوالی، ناحیه و والیت صاحب در.) ودشناسائی و کارت رای دهی ایجاد ش

 تا اینکه هر شخص رای دهنده معلوم باشد که در کدام محل رای دهی باید در انتخابات آینده رای  درج شودکارت
 . بدهد

ا نباید عالقه خود را در اکنون که انتخابات ختم گردیده است دولت و دونر ه :ایجاد نهاد های دایمی انتخابات •
مورد انتخابات از دست بدهند اما باید اکنون از تطبیق انتخابات به انکشاف نهاد های دایمی انتخابات توجه خود را 

جهت انتقال این مسئولیت و صالحیت از دفتر مشترک تنظیم انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات . متمرکز سازند
وقت کافی باید به این کار تخصیص داده .  صورت گیردی آنک برای بهبود ظرفیت هاباید منابع کافی پولی و کم

شود به غیر آن در صورت عجله نمودن به اینکار باعث خواهد شد تا قوی بودن و مستقل بودن کمیسیون مستقل 
 .ر قرار دهداره و تنظیم انتخابات خواهد داشت، تحت تاثیانتخابات را که خود در آینده نقش مرکزی را در اد

 سبب 2005ان انتخابات نه در برابر تائیدی کاندیدبرخورد سازشگرا: پروسه تائیدی نامزدانعدالت انتقالی و  •
باید در انتخابات آینده با ثبات و استحکام بیشتر کسانی را که  .بجا گذارد شورای ملی شده تا تصویر خدشه داری را از

 ها حتماً باید تقویت نهاد های بر عالوه، دولت و دونر. نمایندخارج وری با گروه مسلح ارتباط دارند از کاندیدات
 . بی توجه باقی نماندعدالت انتقالیموضوع قضائی را در صدر کاری خود قرار دهند تا در انتخابات آینده 

ی  از قبیل جرایم ضد بشریت، ارتباط با گروه ها را که در برابر اتهامات جرمی اعضای شورای ملیضمناً،
 131. معاف نمود تا وارد پارلمان شوند قرار دارند، نبایدغیر مسئول و مسلح و قاچاقبران مواد مخدر

  رابطه به اجرایی و هم از نظر اتهامات زیاد در نظرپروسه شمارش آرا هم از: تقویه پروسه شمارش آرا •
باید . خابات بوده است پروسه را تحت تاثیر آورد از جمله مشکلترین بخش انت آنفریبکاری که مشروعیت

 . این پروسه مجدداً بررسی شده و پیشنهادات عملی در قسمت بهبود کاری این پروسه در آینده ارایه گردد

بر عالوه اینکه : سرمایه گذاری بیشتر در قسمت تعلیمات مدنی برای رای دهنده گان •
روز انتخابات هنوز هم تعدادی از تعلیمات زیادی برای رای دهنده گان در مورد انتخابات داده شد اما در 

برنامه تعلیمات مدنی از .  میدهندرایکه چرا آنها گونه رای بدهند و یا اینیرای دهنده گان نمیدانستند که چ
نحوه رای دهی همچنان باید در صدر کار قرار داشته باشد بطور مثال از طریق رسانه های خبری و یا 

                                                 
 برای معلومات بیشتر در مورد سیستم رای واحد غیر قابل انتقال و دیگر سیستم های انتخاباتی، به گزارشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت  ١٣٠
اندرو ویلدر و اندرو . مراجعه شود“ن انتخابات پارلمانی در افغانستانرهنمائی پیرامو”و “ چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان: آزاد، عادالنه و یا ناقص”تام 

  . 2005آگست . رونالدز و لوسی جونز
  .“  افغانستان2005پیشنهادات در باره انتخابات پارلمانی” گزارش گروپ استراتیژی بعد از انتخابات  ١٣١
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شود تا ازین تعلیمات زنان  کوشش .اری انتخابات صورت گیردزز برگو این باید قبل ا ،نصاب تعلیمی مکاتب
 .مخصوصاً در روستا ها استفاده نمایند

   پس از بن4,7
 2001 موافقتنامه بن در دسیمبر  سال پروسه سیاسی که در4 کار شورای ملی بر  و آغاز2005ویر موفقانه انتخابات در حقیقت تد
 و جامعه جهانی  افغانستاننماینده گان دولتبا اشتراک ، 2006جنوری سال کنفرانسی در قرار است  .خاتمه داد طرح شده بود،
  اینسه مسئله مربوط بهدرین کنفرانس الزم است تا باالی . نمایند از بن موافقت پسمورد پیمان دایر شود تا در در شهر لندن 

  :ددانتخابات بحث گر

 نیاز های متعددی دارد که باید فغانستانا : داده شوند اولویتهانیازمندی، باید  کمبود منابع وجودبا .1
 با. است کم و کارمندان مسلکی بسیار  قوای بشریمنابعبخصوص  اما منابع بطور عاجل به آنها رسیده گی شود،

اگر .  اولویت داده شوند و مطابق به آن از منابع دست داشته استفاده صورت گیردی اولیهاینهم باید نیازمندی ها
 انتخابات اولویت داده میشد یا  تدویر به بایدذشته ببینیم، این پرسش به میان می آید که آیا در پروسه بنبه گ
 که باالی تدویر لویه ع و وقتی مناب132.کشور خود نمیدانستند اولویت افغانها در واقع اینرا یک  یک تعداد از.نه

 پارلمانی و شورای های والیتی  انتخاباتهوری،جرگه اضطراری، لویه جرگه قانون اساسی، انتخابات ریاست جم
به مصرف رسید برابری کرده نمیتواند که اگر اینها در مسیر تاسیس نهاد های قوی دولت به مصرف میرسیدند 

در واقع باید بیشتر دقت میشد .  اما در نهایت یک نقش مهمی را در بر میداشت، میبود کاری مشکل ایناگرچه
در قسمت بطور مثال، تا قبل از تدویر انتخابات پیشرفت های بیشتر . ندیدگردمیب تنظیم تا اولویت ها به ترتی

شورای ملی وارد به آسانی و زودی  دولت صورت میگرفت تا افراد که بطور مشروع تقویه نهاد های ابتدائی
از شهرت و ند، صورتیکه این نهاد مقننه در فعالیت های خود موثریت نداشته باشد و ضعیف عمل کو  ،میشدند

همین ترتیب، در حالیکه کوشش های صورت گرفته تا قوه مجریه و مشروع به . مشروعیت آن افراد میکاست
دولت ایجاد شود و اکنون قوه مقننه ایجاد شده است، شاخه دیگر دولت یعنی قوه قضائیه که در موفقیت یک 

پیشنوسان و تصویب . ز توجه دور مانده استا بسیار مهم است، کامالً ت البته در نظام های دموکراتیکدول
 گونهمشکالت منابع قوای بشری افغانستان چیتا با نمایند سعی کننده گان پیمان پس از بن باید واقعبینانه 

اگر انتخاب های معین و محدود صورت نگیرد، پس تمام دیگر اولویت ها در برابر هم . میتوانندرسیده گی کرده 
ر را تحت تاثیر قرار  یک دیگخت که این مسایلاع قوای بشری در رقابت خواهند پردبرای پیدا نمودن مناب

 .خواهند داد
تالیف کننده  :تمرکز کرد که هدف اصلی و آخری فراموش شودنباید باالی بعضی موارد آنقدر  .2

مه دیده  به هدف کلی این موافقتناات را به حیث یک وسیله برای رسیدنگان موافقتنامه بن بدون شک انتخاب
سرمایه گذاری بزرگ در منابع کمیاب قوای بشری و مالی در برنامه های معین برای تدویر انتخاباتی که اما . اند

اری انتخابات در واقع ختم کار نبوده و زدر موافقت نامه بن تسجیل یافته بود اغلباً این واقعیت را میرساند که برگ
انجام این کار های بزرگ درین وقت کم با وجود شرایط نامساعد . بلکه نقط ختمی بر موافقتنامه بن بوده است

 البته توسط سیاست 2002تحمیل کابینه بر لویه جرگه اضطراری در جون . در کشور، نیز برین ادعا می افزاید
، و 2004های نامطبوع افغانستان، روند کاری اصالحات بعد از پیروزی چشمگیر رئیس جمهور کرزی در اکتوبر 

 و قوماندانان که با افراد غیر اچاقبران مواد مخدر، مجرمین جنگی که در آن تعداد زیاد از ق2005ابات سال انتخ

                                                 
 افغان این سوال پرسیده شده 1500 انجام یافته است و تقریباً از 2003 سال در سروی و تحقیقی که توسط کنسرسیوم تحقیق و دفاع از حقوق بشر در  ١٣٢
 فیصد 43که در پاسخ به این سوال، “ اگر شما رئیس جمهور افغانستان میبود، کدام کار را در اول انجام میدادید تا به کشور خود خدمتی انجام میدادید”است 

 فیصد حقوق اقتصادی را ترجیح دادند که شامل کار، 40ار شامل خلع سالح و آموزش پولیس مسلکی میشود، حقوق امنیتی را در اولویت قرار دادند، که اینک
 فیصد آنان حقوق سیاسی را اولویت دادند که شامل از میان برداشتن سیاستمندران روشت خور و فاسد، و حضور 7خدمات تعلیمی و صحی میشود و فقط 

اما در مورد انتخابات هیچ نظری ندادند تا وقتیکه مشخصاً از آنان در مورد انتخابات پرسیده شد، اظهار . ولت بوده استنماینده گان تمام اقشار جامعه در د
نظریات افغانها در مورد : افغانها سخن میگویند. داشتند که آنان در انتخابات شرکت خواهند کرد مگر اینکار در صدر اولویت های شان قرار نداشته است

  .کابل. 2003نوامبر . ئولیت های شانحقوق و مس
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 تا به اهداف کردمسئول و مسلح ارتباط دارند این سوال را بر می انیگزد که آیا واقعاً این انتخابات کمک خواهد 
 .شوندن از بن سعی شود تا اهداف کلی فراموش پس در جریان تطبیق پیمان. عمومی موافقت نامه بن رسید یا نه

ل در  سال قب40 دوپری در مورد پارلمان افغانستان که لویس  : ایجاد کردچارچوب زمانی واقعبینانه باید .3
  سبب فقطیک و از نظر زمانی غیرواقعبینانه،خط مش های فورمولاینکه  در مورد افغانستان تدویر یافته بود

 :میشود، چنین مینویسدلحظه ای دسترسی به دموکراسی 

 از درد و رنجدر   اینکه خود رابدون-دموکراسی لحظه ای بوجود میایدنتخابات متحرک ا و از ادغام قانون اساسی خشک”
  133“.، به تشویش انداخت آیندهنسلهایاف شانک ناحیه

 قابل قبول ،دندوبداده آن اختصاص وقتی را که پالیسی سازان به کیفیت انتخابات اخیر در افغانستان با در نظر داشت 
 انتخابات  بشکل واقعبینانه داده میشد، کیفیت اینپالنهامه بن وقت و زمان برای این اما، اگر در موافقتنا. بوده است
 رسیدن به  مقصد عمده آن،که  به این معنی استیر واقعبینانه غ و زمان بندی بطور وقت تعین. میبودخیلی بهتر

 کسب اهداف واقعبینانه باشد به همان اندازه احتمال دسترسی به هر قدر چارچوب زمانی برای. هدف نهائی نباشد
 بازسازی یکی از فقیرترین کشور های جهان که پس از سه دهه جنگ بیرون آمده است به . خواهد بوداهداف زیاد تر

های بین المللی مانند موافقتنامه بن کمتر مورد اگر چه همه این را میدانند، اما اینکار در پیمان . وقت و منابع نیاز دارد
کنفرانس لندن این فرصت را برای جامعه بین المللی مساعد میسازد تا بر چارچوب های زمانی . گرفته استتوجه قرار 

 و همچنین تعهد نمایند تا به افغانستان سیاست  برسندکه بیشتر واقعیتگرایانه باشد جهت رسیدن به موفقیت افغانستان
مصمم اند به منازعه رقتبار ”: نیفقتنامه بن یعهای قوی و مالی را متعهد گردند تا زمانیکه هدف عمده و اساسی موا

  . برسند“.در افغانستان خاتمه داده و مصالحه ملی، صلح پایدار، استقرار و رعایت حقوق بشر را در کشور گسترش دهند

                                                 
  .587ص . ، افغانستان، نسخه سوم، مطبعه دانشگاه پرستون1980 لویس دوپری،  ١٣٣
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  مĤخذ
  . مراجعه شود مĤخذ هاین انگلیسی ا باید به متن،نترنیتا ی دریافت گزارشات متذکره از برا:یادداشت

  .2005 سپتمبر 15مجله اقتصادی، “ گیالس نیمه پر، یک فرصت ضایع شده: افغانستان رای میدهد”

بحث های گروپی در مناطق شمال، غرب، جنوبشرق و جنوب : تحقیق برای برنامه های تعلیمات مدنی در مورد انتخابات”
  .2005.  دفتر مشورتی آلتای، بنیاد آسیا و دیپارتمنت انکشاف بین المللی بریتانیا توسط“افغانستان

  .2005 اکتوبر 5 امانی و ابراهیمی، “ در ورقه های رای دهی در مراکز شمارش آرایی در مورد جعلکاری هاحکایتها”
www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=archive/arr/arr_١_١٩١_٢٠٠٥١٠_eng.t

xt 
 

  2005 سپتمبر 30 “انتخاباتگزارشی در مورد پس از ”. (ANFREL)شبکه انتخابات آزاد آسیا 
www.anfrel.org  

اینگر بوسین، آگست  “واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. کابل. اشتراک مردم در برنامه همبستگی ملی: از رعیت تا شهروندان”
2004.  

  .1999 دیاموند، “جانز هاپکینزدانشگاه مطبعه :  بالتیموربه طرف ثبات: انکشاف دموکراسی”

  .2001 دیاموند، و گانتهر، “مطبعه دانشگاه جانز هاپکنینز: احزاب سیاسی و دموکراسی، بالتیمور”

  .1980 لویس دوپری “مطبعه دانشگاه پرستون: افغانستان، چاپ سوم”

ت ا، خدم1971-1969:  پارلمان در برابر قوه مجریه در افغانستان“طالعه در مورد حرکت آهسته قوه مقننهم: سیزدهمین پارلمان”
  )افغانستان (5، شمار 15جلد . ساحوی دانشگاه امریکا، از سلسله نشرات جنوب آسیا

 واحد تحقیق و ارزیابی  .تونیواننویسنده . این گزارش چاپ نشده است. 2005 انتونیو “. های اداری والیات در افغانستانسیاست”
  افغانستان

مدافعه از حقوق  حقوق بشر و گروپ تحقیق پیرامون“. در مورد حقوق و مسئولیت هانظریات افغانها : افغانها سخن میگویند”
  .2003نوامبر . ، کابلبشر

  .2005 جون 2براسیل، /گروه بین المللی بحران، کابل“احزاب سیاسی در افغانستان”

  .2005 اکتوبر 18. شبکه خبری ایرین“ پیروزی جنگساالران در انتخاباتاد های حقوقی از نههشدار ”

www.irinnews.org/report.asp?ReportID=٤٩٦٢٣&SelectRegion=Asia&SelectCountry=A

FGHANISTAN  

  .2005 سپتمبر 16. رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد“ کاندیدان زن در افغانستانتهدید”

www.rferl.org  

 

  .2005 سپتمبر 15 دارالانشای دفتر مشترک تنظیم انتخابات، “.2005انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی سال : توضیح”

www.jemb.org/eng/electoral_system/jembs_background_briefing.pdf 
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  .2005. اندرو ویلدر و سارا لیستر. عامهانکشاف و اداره  “اصالحات تخنیکی و دولت سازی؟: تقویت ادارات محلی در افغانستان”

های  سازمان کمک و همکاری “ افغانستان2005انتخابات پارلمانی در رابطه با سفارشات : تیم کمکی به انتخابات افغانستان”
   .2005 اکتوبر 6. (OSCE)اروپا 

  .2005 سپتمبر 27. (PESG)گروه استراتیژیک بعد از انتخابات “ گزارش کاری”

www.jemb.org/pdf/PESG_progress_report_٠٥-٠٩-٢٧.egn.pdf 

  .2005 اکتوبر 12. رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد“مارش افغانستان بسوی دموکراسی”

www.rferl.org/featuresarticle/٢٠٠٥/١٠/b٨٣٦٢٤eb-٨٦ac-٤٥d٨-٦abc-٤٦٨df٤٦٦١٧a٣.html 

واحد تحقیق و ارزیابی .  کابل“.ت مشروع در افغانستان موجود استچالشهای که در برابر انتخابا: آزاد، عادالنه یا ناقص”
  .2004 سپتمبر. رونالدز و اندرو ویلدراندرو . افغانستان

اندور ویلدر، لوسی جانز، اندرو . واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.  کابل“رهنمائی پیرامون انتخابات پارلمانی در افغانستان”
  .2005 آگست .رونالدز

  .2005 اکتوبر 14. رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد“حضور کم اشتراک کننده گان در انتخاباتپیام ”

www.rferl.org/reports/afghan-report/default.asp. 

  74-57ص . 1972اکتوبر .  در ژورنال مناطق رو به انکشاف“ حزبیغیردموکراسی پارلمانی : افغانستان”

اندرو . ، کراچید مطبعه دانشگاه اکسفور“ای انتخاباتی و رفتار رای دهنده گان در پنجابسیاست ه: رای دهنده گان پاکستان”
  .1999ویلدر 
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   مصاحبه شده گانلیست. 1ضمیمه 
  

  هرات
  )) کاندید موفق6( کاندید پارلمان 12 کاندید شورای والیتی، 4 مصاحبه، 29(

  د، کاندید موفق پارلماناحم نظیرقاضی 
  دید شورای والیتیعبدالقدیر الکوزی، کان

  آصف بارکزی، رهبر قوم بارکزی
  انجینیر نور احمد بارز، کاندید شورای والیتی

  احمد بهزاد، کاندید موفق پارلمان
  داکتر دانش، هماهنگی کمک های انسانی

  ابو دیک، دفتر یوناما
  داکتر حسن فرید، کاندید شورای والیتی

  حقوق بشر افغانستانقاضی غالم نبی حکاک، آمر ساحوی کمیسیون مستقل 
  دانشگاه اقتصاد لندننعمت اهللا ابراهیمی، تحقیقگر از 

  داکتر نور احمد خان کامرانی، کاندید پارلمان
  معلم عبدالحمید کریمی، کاندید شورای والیتی

  عزیزه خیر اندیش، کاندید پارلمان
  احمد رفیع خیری، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی

  ، کاندید پارلمانتیمسعوده خرو
  بشیر احمد ملکی، کاندید پارلمان

  ، نویسنده و تحلیلگر سیاسیمیر یعقوب
  حاجی نصیر احمد محمدی، ولسوال غوریان

  عزیز احمد ندیم، کاندید موفق پارلمان
   در هرات، رئیس منطقوی حالل احمر احمدیحاجی نورالدین

  سلطان احمد پیمان، معلم و دوکاندار
  پارلمانعبدالسالم قاضیزاده، کاندید موفق 

  محمد موسی رضائی، کاندید پارلمان
  زیز صمیم، آمر دفتر، انستیتوت دموکرات ملیعبدالع

  داکتر صالح سلجوقی، کاندید موفق پارلمان
  سید محمد شفیق، کاندید موفق پارلمان

  محمد رفیق شهیر، کاندید پارلمان
  داکتر قدیر تیموری، اداره علوم برای صحت

  ی کمکهای انسانیانجینیر وحید وقفی، هماهنگ
  

  قندهار
 و  نفر کاندید موفق در شورای والیتی4، ) نفر از قندهار8( کاندید پارلمان 10 کاندید شورای والیتی، 5 مصاحبه، 24(
  ) نفر کاندید موفق در ولسی جرگه4

  بسم اهللا افغانمل، کاندید موفق شورای والیتی
  انجینیر عبدالطیف آشنا، کاندید پارلمان

  د، کارمند در مقام والیتفاروق فرهمن
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  حاجی شیر احمد حقیار، کاندید پارلمان
  داکتر عبدالرحمن جمیل، کاندید شورای والیتی

  فریبا احمدی کاکر، کاندید موفق پارلمان
  احمد ولی کرزی، کاندی موفق شورای والیتی

  محمد سید خان، دفتر حمایه از اطفال
  آغا اللی دستگیری، کاندید موفق پارلمان

  امیر اللی، کاندی موفق پارلمانحاجی 
  تلت بیک موسدیکوف، دفتر یوناما

  مال نقیب، رهبر قومی الکوزی
  نصر اهللا دورانی، انستیتوت دموکرات ملی
  نعمت اهللا، کاندید موفق شورای والیتی

  سید عبدالحی نوری، دفتر یوناما
  )هلمند(انجینیر عبدالقدیر نورزی، کاندید پارلمان 

  ندید موفق پارلماننورالحق علومی، کا
  خالد پشتون، کاندید موفق پارلمان

  هبیتات-عبدالباقی پوپل، دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد
  ایوب رفیقی، کاندید پارلمان

  صدیق اهللا فهیم، دفتر اکسفام
  )فراه(، کاندید پارلمان سناتور محمد عمر

  حاجی شاه کاکا، کاندید پارلمان
  داکتر صدیق اهللا، دفتر یوناما

  
  کابل

  میر احمد جوینده، کاندید موفق پارلمان
  شاه محمود میاخیل، دفتر یوناما

  عبدالسالم رحیمی، هماهنگی کمک های انسانی
  توماس روتیگ، سفارت جرمنی

  نعیم سلیم، هماهنگی کمک ها برای افغانستان
  مایکل سمپل، دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان

  ائییجان سومرس، بنیاد آس
   خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گی نمایندهمارتین وان،

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  
  ) 2نبش سرک (جاده گلفروشی  ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
  کابل،  شهر نو

areu@areu.org.af 
www.areu.org.af 

  0799 608 485: تلیفون


