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ﺧﻼﺻﻪ
در ﻫﮋدﻫﻢ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005اﺿﺎﻓﻪ از ﺷﺶ ﻣﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای رﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺘﻢ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻦ در دﺳﻤﺒﺮ
 2001ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آﻏﺎزﯾﺴﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  30ﺳﺎل ﺑﻄﻮر آزاد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻟﻮژﯾﺴﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی و ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺐ اﺧﻼل ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮای
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻨﺘﺨﺐ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد و زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯿﺘﻮان از ﺣﻀﻮر ﻗﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎد
ﮐﺮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  30ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص
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 ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان از اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺎم ﺑﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده از رای ﻫﺎ در روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ در روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن ﻋﺪه از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای آﻧﺎن در
راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﺳﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎﻻﺛﺮ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،اﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪی را از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اذﻫﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻬﺎ ،ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ رای دادﻧﺪ و ﻧﻈﺮ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از دو وﻻﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ داﯾﺮ ﺷﺪه و روش ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده ،و درک و اﺟﺮاات اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺮ ﻋﻼوه درﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﭼﯽ ﺑﻮده و ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﯽ ﯾﺎ
ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ آﻧﻬﺎ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﯽ آن ﻗﻮه ﻫﺎ ﺟﻠﻮ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟ درﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻣﻨﺤﯿﺚ ﭘﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺤﯿﺚ ﻧﻤﺎد ﺧﺎرج از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺮار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاژﯾﺪی درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺮت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮاژﯾﮏ دو ﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻦ
و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اداره ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺣﻔﻂ
ﮐﺎراﺋﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوﺗﺎً ،درﺳﻬﺎی ﮐﻪ از ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﯾﻨﺪه
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ازﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد :ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﺎﻫﺶ از
ﺗﻌﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻐﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دواﻣﺪار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺛﺒﺘﻨﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،آﻣﻮزش رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ ،و رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﺎ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در ﻣﺎه ﺟﻨﻮری  ،2006ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺎﻻی ﭘﻼن آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺧﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ درﺳﻬﺎی از ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﺰ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،1969ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ را داﯾﺮ
ﻧﻤﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  6,4ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ )ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  249ﻋﻀﻮ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺼﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ) 102ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ( از ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺼﻪ آن از ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﺼﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺼﺎب
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً درﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎ داﯾﺮ ﻧﺸﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻼوه اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را اﻟﯽ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ  68ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ را
در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در  10دﺳﻤﺒﺮ  2005رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی  34ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  19دﺳﻤﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) (JEMBﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ  9ﻧﻔﺮ
ﻋﻀﻮ اﻓﻐﺎن ،و  4ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺪون رای ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .داراﻻﻧﺸﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻫﺒﺮی ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ در ﻓﺮا راه ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﯿﻘﯽ وﻗﺖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺪوﯾﺮ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و دﺳﺖ آورد ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻗﻮای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اردو و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻃﺎﻟﺐ
در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق ﮐﺸﻮر و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼل ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﯾﮏ روز آرام ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯽ ﺟﻨﺠﺎل ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) (ECCﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و رﺳﻤﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم از ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﺪ،
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  5397ﺷﮑﺎﯾﺖ درﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﺪ 1.ﭼﻮن اﮐﺜﺮ ازﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﮐﺎﻓﯽ اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد 2.اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

 1اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 10 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ” .2005ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻮد“
 2ﻧﻬﺎد ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ 16 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ  ” .2005اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد ،در واﻗﻊ ﺧﺘﻢ آن ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺑﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﻦ آﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دﺳﻤﺒﺮ  2001ﺑﻌﺪ
از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺟﯿﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارای ﯾﮏ رﺟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﺿﻄﺮاری در ﻣﺎه ﺟﻮن  2002ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اداره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﻤﺒﺮ  2003ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﮐﺘﻮﺑﺮ  2004و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده ﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اراﯾﻪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 3.ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮارد ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
آﯾﻨﺪه ،ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ رای دﻫﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ . 4ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﭼﻮن ﻃﯽ  35ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎً ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯿﮕﺎه ﭘﺮ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن  53ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﺎی  14ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ اﻟﯽ  8اﮐﺘﻮﺑﺮ  2005ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  22ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ  10ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،و  9ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  4ﺗﻦ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،و ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 5.اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺣﻮی ﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش از وﻻﯾﺎت ﻗﻨﺪﻫﺎر و ﻫﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ درﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ:

• ﮐﯿﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ :در ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯿﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺮود در ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﻀﺎی ﭼﭙﯽ ،و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﺧﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺖ آورد ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮرد
ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
• ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ :در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در وﻻﯾﺎت ﻗﻨﺪﻫﺎر و ﻫﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺨﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ٣رﻫﺒﺮی اﯾﻨﮑﺎر را ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮرخ  27ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻤﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اروﭘﺎ ) (OSCEﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
 “.2005ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ٤درﯾﻦ اواﺧﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺳﺎﺣﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش از واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ” :از رﻋﯿﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان :اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ“ ﮐﺎﺑﻞ.
 ٥ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :وﻻﯾﺎت ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر .ﮐﺎﺑﻞ :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ.1384 ،
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• ﮐﯿﻬﺎ رای دادﻧﺪ و ﮐﯿﻬﺎ رای ﻧﺪادﻧﺪ :در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺣﻀﻮر رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ  70ﻓﯿﺼﺪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در آن اﺷﺘﺮاک ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
• ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ،
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
• رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ :در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در
ﺧﺘﻢ ﮔﺰارش ﻧﻈﺮات اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
• ﻧﻈﺮی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه :ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺮدم و ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﯽ آﻧﻬﺎ
ازﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ .و در اﺧﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .و در ﺧﺘﻢ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﺲ از
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

2

ﮐﯿﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ :ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

درﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً درﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﭼﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف ﻫﺎ و وﻓﺎداری ﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎً ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻠﻨﺪ از اﺗﺤﺎد ﻫﺎ و اﺋﺘﻼف ﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﭼﺴﭗ ﻫﺎی ﭼﻮن ”ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ“ و ”ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ“ و ﯾﺎ ”ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران“ و ”روﺷﻨﻔﮑﺮان“ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﭼﺎره ای
دﯾﮕﺮ ازﯾﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺴﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺰودی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن از
ﻫﺮات ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﺗﺤﺎد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﺗﺤﺎد ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد“.
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 ٦ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
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 1,2ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
 1,1,2ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻘﺘﺪر و ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد.

7

در ﺟﺪول 1ﺑﻄﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8.ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﯾﮑﯽ از 33
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار ذﯾﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ:

• ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ 81 :ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻃﺮﻓﺪار  13ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
اﯾﻦ اﺣﺰاب را از اﺣﺰاب ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﺑﺤﺴﺎب آورد.
• ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ 84 :ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻃﺮﻓﺪار آن  9ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻤﻊ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
• ﺑﯿﻄﺮف و ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم 84 :ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﯿﺘﻮان درﯾﻦ ﮐﺘﮕﻮری دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد 69 .ﻧﻔﺮ ازﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و  15ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ آن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭙﯽ/دﯾﻤﻮﮐﺮات اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﺻﻒ
ﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﮔﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ”اﮐﺜﺮﯾﺖ“ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﺎری آﺳﺎﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ-ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ  10ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺗﻐﯿﺮ داد“9.
ﺟﺪول  .1ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻀﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ-ﺣﺰب اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ-ﺣﺰب ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺤﺎذ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﺰارﻫﺎ  /اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ )ﺣﺰب وﺣﺪت ،ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮان(
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻀﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

رﻫﺒﺮی
اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،اﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ،اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﻌﻮد
ﭘﯿﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ
اﻧﻮراﻟﺤﻖ اﺣﺪی
ﻋﺒﺪاﻟﺮب رﺳﻮل ﺳﯿﺎف
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﻧﻮری
ﺻﺒﻐﺖ اﷲ ﻣﺠﺪدی
ﺳﯿﺪ اﺳﺤﺎق ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ
10
12
10
7
7
5
4
3

 ٧رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ”رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ) “(SNTVﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اداره ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”آزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ :ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺮوع در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ
ﮔﺰارش اﻧﺪرو روﻧﺎﻟﺪز و اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
 ٨اﺣﺰاب و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ آﻧﻬﺎ درﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ در دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ازﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻣﺎس روﺗﯿﻨﮓ ،ﻣﯿﺨﺎﯾﻞ ﺳﯿﻤﭙﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﻤﯿﻢ و ﻧﺼﺮاﷲ دراﻧﯽ از دﻓﺘﺮ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ) (NDIدر وﻻﯾﺎت ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 ٩ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

5

ﺣﺰب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ از دوﻟﺖ ﯾﺎ از ﺷﺨﺺ ﮐﺮزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ

ﺟﻤﯿﻞ ﮐﺮزی

1
22
81

ﺣﺰب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ
ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺰب وﺣﺪت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮔﺮوه ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ
اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ )ﺣﺰب وﺣﺪت ،ﺣﺮﮐﺖ ،اﻗﺘﺪار(
دﯾﮕﺮان
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺑﯿﻄﺮف و ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم:
ﺟﺒﻬﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ )اﺋﺘﻼف  14ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ(
اﺣﺰاب ﭼﭙﯽ
ﺣﺰب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ )ﺣﺰب اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻪ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎﯾﮑﻪ ﺻﻒ ﺣﺰﺑﯽ ﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﯿﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دوﺳﺘﻢ  /ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﷲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ
ﻓﺎروﻗﯽ ،ﺻﺒﺎون ،ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ
اﮐﺒﺮی ،ﺟﺎوﯾﺪ ،ﮐﺎﻇﯿﻤﯽ

25
20
18
12
7
2
84

ﺑﮑﺘﺎش ،اﺣﺴﺎس ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮی ،ﻧﻌﻤﺖ ،ﭘﯿﺮوز
ﻋﻠﻮﻣﯽ ،آرﯾﻦ ،رﻧﺠﺒﺮ ،ﺗﻨﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎدری

7
6
2
69
84

ﻣﺠﻤﻮع

249

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﯾﻌﻨﯽ ”ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺮدم“ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن آزاد و
ﻣﻌﺘﺪل ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ،ﻣﺤﺘﺮم و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻓﺪار دارد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ درﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﺗﺪاوم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺮده ﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در ﻧﺰد اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻌﯽ ﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﻮه دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوپ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻮم ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آﻧﺮا در
زﻣﺎن ﺿﺮورت ﻧﮕﻬﺪارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آرزو ﻫﺎی ﻋﺎرف
ﻧﻮرزی ،وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﻣﻮر ﺳﺮﺣﺪات و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 10.ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎی
دوﺳﺘﻢ و ﺣﺰب وﺣﺪت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد آرای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﻀﺎی زن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ  27ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻃﺮف ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی زن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺮﻓﺪاران اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎً اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯿﺮود ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﯾﮏ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﻃﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺋﺘﻼف ﻫﺎی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ آن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزاد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ اﺋﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .دو ﻧﻮع ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد .آزادی ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن .و دو ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ .آزادی ﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران .ﻣﻤﮑﻦ اﺋﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺋﺘﻼف

 ١٠ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻧﻮرزی ﺑﻪ آن ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻧﻮرزی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

6

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮول ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد“.

11

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﺎ ﺿﺮورت دارﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ
اﺋﺘﻼف را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪون ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ،ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد“.
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 2,1,2ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻨﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ درﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و  17ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻘﺐ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﻮی ،ﻣﻼ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﻗﺎری دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  133ﺗﻦ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎد
ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺸﻘﺮﯾﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ  113ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ﯾﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ،ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮا ،ﻣﻌﺘﺪل/اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﻨﺘﮕﺮا دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺟﻨﺪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺮ را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺗﻠﺦ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺣﺰب ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اواﯾﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1980و اواﺧﺮ  1990ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی وﻗﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب  23ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎن ﺣﺰب ﻣﺘﺬﮐﺮه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  15ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﻣﺘﺬﮐﺮه در
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻋﻀﺎی ﻣﻘﺘﺪر اﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻼﺑﺰوی ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رای در وﻻﯾﺖ ﺧﻮﺳﺖ و ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ردﯾﻒ دوم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رای را در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ اﻧﺪ.
ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺛﺮ اﺧﺘﺼﺎص  68ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه را ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﭼﭙﯽ ﻧﯿﺰ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 13 .ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻫﻤﭙﯿﻤﺎن اﻧﺪ 8 ،ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ زن اﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﻤﺪه ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﭼﭙﯽ ،و ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺸﺮ
روﺷﻨﻔﮑﺮ و اﺣﺰاب ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮاه ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻨﺎم ﺟﻬﺎدی ﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن،
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻗﻮه ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود .اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺟﻬﺎد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ
ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1990اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺴﺎزد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ وﻗﺖ
ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮا ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ
ﻧﺠﯿﺐ اﷲ در  1992ﺟﻬﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻬﺎدی و ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎن رﻫﺒﺮان و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن
و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ای دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺎد دﻓﺎع
ﻧﻤﻮد و ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ در آن اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭙﯿﻤﺎن اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎن ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ رای را در ﻫﺮات ﺑﺮده ازﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﺪ .وی ﻃﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﺟﻨﺪای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
”ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع اﺷﺨﺎص در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺗﻤﺎم
وﻻﯾﺎت ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،و ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺣﺴﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 ١١ﺑﺮﮔﻔﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ١٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ و رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﺻﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ...آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺟﻬﺎد ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﻫﻢ
ﯾﮑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ“.

13

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و

ﺟﺪول  .2ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن/ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﯿﺎف(
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ )ﻓﺎروﻗﯽ ،ﺻﺒﺎون(
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ  /ﮔﺮوه ﻧﻬﻀﺖ )رﺑﺎﻧﯽ ،و دﯾﮕﺮان(
ﺣﺰب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ )ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(

 66ﮐﺮﺳﯽ
7
12
22
25

ﻣﯿﺎﻧﻪ رو/ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺠﺪدی(
ﻣﺤﺎذ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﭘﯿﺮ ﮔﯿﻼﻧﯽ(
ﻧﻀﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )اﺳﺤﻖ ﮔﯿﻼﻧﯽ(
ﺣﺰب وﺣﺪت )ﻣﺤﻘﻖ(
دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﻫﺰاره

 47ﮐﺮﺳﯽ
4
10
3
18
12

آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﭼﭙﯽ
ﺣﺰب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ )ﻧﺎدری(
ﺣﺰب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺟﻤﯿﻞ
ﮐﺮزی(
ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ )اﺣﺪی(
ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )دوﺳﺘﻢ(
ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ
اﺣﺰاب ﭼﭙﯽ

 43ﮐﺮﺳﯽ
2
1
7
20
7
6

ﺑﻼک ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ

اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ

 93ﮐﺮﺳﯽ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼک ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﻣﻮازﻧﻪ ای ﻗﺪرت

ﻣﺠﻤﻮع

249

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًَ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪی و داغ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 14.ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن دوران ﺟﻬﺎد ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯿﮑﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ:
”ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -اﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه :ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن از آزادی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ-ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺣﺠﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ-
ﻃﻮرﯾﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﻪ ﺑﺒﻮﺷﻨﺪ“.
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در

را درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در ﺟﺪول  2اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران/ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮﯾﺎن و ﻣﯿﺎﻧﻪ روان/ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان/ﭼﭙﯽ ﻫﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادﯾﺨﻮاه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ،
اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﭗ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی آن اﻏﻠﺒﺎً ﺑﻄﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﺻﻼً ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﻮت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﯾﻨﮏ در آن اﻓﺮادی از
اﻋﻀﺎی ﭼﭙﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻮده اﺳﺖ در
آن اﻓﺮاد ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺣﺰب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺳﯽ
ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ روﺷﻨﮑﻔﺮ ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد
از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران اﺣﺰاب ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﯾﻦ

اﺳﻼم اﺟﻨﺪای ﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 13ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن .ﻫﺮات 27 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ١٤درﯾﻦ اواﺧﺮ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﻌﺎل اﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق زن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻣﻮرد ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .و ﻃﻮرﯾﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﮐﯿﺒﻠﯽ را ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ١٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ .ﻫﺮات 28 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺣﺰاب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ و ﯾﺎ آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ اﺻﻼً در ردﯾﻒ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ
ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﭼﭙﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر از ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎد رﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺰب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﻪ اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت درﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﺷﯿﻌﻪ و دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﻣﯿﺎﻧﻪ رو  /ﺳﻨﺖ ﮔﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺒﻬﻪ
ﻧﺠﺎت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﺎذ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻀﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺣﺪوداً  100ﻧﻔﺮ( ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن اﺣﺰاب ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ( 27 .ﻧﻔﺮ زن
ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻣﺤﺪود
ﺑﺴﺎزد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺣﺰاب ﻧﻮﺗﺎﺳﯿﺲ و آزادی ﺧﻮاه ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺑﻬﺘﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادی ﺧﻮاه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯽ در
دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺮون زدن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 3,1,2ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﺎً  249ﻋﻀﻮ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﺰاره و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  3ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻃﺮاف وی ﻗﺮار دارﻧﺪ از رﻗﻢ  47ﻓﯿﺼﺪ
ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را
ﻣﺜﺎل آوردﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮن
و ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﻦ از  50ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ازﯾﻦ اﺟﻨﺪا آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در
وﻻﯾﺎت ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ازﯾﻦ روش در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آﻧﻬﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻔﻮذ دارد ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و
ﺑﻌﻀﺎً ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺟﺎﺋﯿﺰ ازﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
”ﭼﻮن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﺻﺤﺒﺖ

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﺪول  .3ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ/ﻣﺬﻫﺒﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ/

ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ

ﻓﯿﺼﺪی

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﭘﺸﺘﻮن
ﺗﺎﺟﯿﮏ و اﯾﻤﺎق
ﻫﺰاره
ازﺑﮏ
ﺷﯿﻌﻪ /ﻏﯿﺮ ﻫﺰاره
ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻋﺮب
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ
ﭘﺸﻪ ای
ﺑﻠﻮچ
ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ

118
53
30
20
11
5
5
3
2
1
1

% 47,4
% 21,3
% 12,0
% 8,0
% 4,4
% 2,0
% 2,0
% 1,2
% 0,8
% 0,4
% 0,4

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

249

% 100

9

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻤﻞ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ“.
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در ﺟﺪول  4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  40ﻓﯿﺼﺪ از ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻫﺎ  /اﯾﻤﺎق ﻫﺎ از دوﻟﺖ ﻃﺮﻓﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﻋﻀﺎی ازﺑﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ  19,5ﻓﯿﺼﺪ از اﻋﻀﺎی ﻫﺰاره از دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ 13,6
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.

ﺟﺪول .4ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ
ﭘﺸﺘﻮن
ﺗﺎﺟﯿﮏ/اﯾﻤﺎق
ﻫﺰاره/ﺷﯿﻌﻪ
ازﺑﮏ
دﯾﮕﺮان
ﻣﺠﻤﻮع

ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ
ﻓﯿﺼﺪی
ﺗﻌﺪاد
39,8
47
39,6
21
19,5
8
0,0
0
29,4
5
81

32,5

ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ
ﻓﯿﺼﺪی
ﺗﻌﺪاد
13,6
16
30,2
16
68,3
28
95,0
19
29,4
5
84

33,7

ﺑﯿﻄﺮف
ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺼﺪی
46,6
55
30,2
16
12,2
5
5,0
1
41,2
7
84

33,7

 2,2ﮐﺎراﺋﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺰﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻗﺮار دارد 17.اﮐﺜﺮ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯽ در دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺮزی ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪه و ﻣﯿﺘﻮان
اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻋﻢ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﺣﺰاب دوران ﺟﻬﺎد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮوﭘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  2005در ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه درﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی در ﻣﻮرد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
”ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻔﻮذ و ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﻮل از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻤﺎل ﻗﺴﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی از ﯾﮏ ﻗﻮم ﮔﺮد ﯾﮏ ﺣﺰب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺣﺰاب ﻃﻮری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد،
دور ﯾﮏ ﺣﺰب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ“ .
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﮐﺜﺮ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺋﯽ را دور ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ
ﯾﮏ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد اﻧﺪ ﮐﻪ آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آرای ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮی را دور ﻫﻢ
ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﺣﺰب
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮد 47 .ﻧﻔﺮ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺶ از دو ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ( از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ
 ١٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١٧ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪﯾﮑﻪ ﮔﺮوپ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ 2 .ﺟﻮن .2005
 ١٨ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﺮوﭘﯽ ،در ﺷﻤﺎل ،ﻏﺮب ،ﺟﻨﻮب ،و ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آﻟﺘﺎی ،ﮐﺎﺑﻞ.
ص  .25اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد آﺳﯿﺎﺋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﻦ  10ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب و اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ اﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ اﺟﻨﺪا ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
اﮐﺜﺮ از آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در وﻻﯾﺎت ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در ﻫﺮات
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ از ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺰب ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺧﻮد را از اﺣﺰاب دور ﻧﮕﻬﻤﯿﺪارﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ 19“.در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق،
ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺒﺘﻨﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .از  5900ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ  741ﻧﻔﺮ ) 12,8ﻓﯿﺼﺪ( ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
راﺟﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 20.ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی
ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﺣﺰب و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﻤﺪ و ﺳﯿﺪ
ﺷﻔﯿﻖ دو ﺗﻦ از ﻃﺮﻓﺪران ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﻘﺘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن از ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ .از  249ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ 88 ،ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  35ﻓﯿﺼﺪ آن ﻋﻀﻮﯾﺖ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 21.اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﺟﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻧﻤﯿﺸﻮد ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،از آن ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 22.وﻟﻮ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن دو ﺳﻮم ﺣﺼﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﻮﺛﺮی را،
ﺟﺪول  .5ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ

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

ﺣﺰﺑﯽ آﻧﺎن

داﺷﺖ.

ﻗﻮم

ﭘﺸﺘﻮن
ﺗﺎﺟﯿﮏ /اﯾﻤﺎق
ﻫﺰاره /ﺷﯿﻌﻪ

ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ

118
53
41
ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺻﺪق

% 49
% 70
% 80

ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺟﺪول
 5دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻗﻮم ﻫﺎی
ﺗﺎﺟﯿﮏ/اﯾﻤﺎق ،ﻫﺰاره/ﺷﯿﻌﻪ ،و ازﺑﮏ/ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻋﻀﺎی

ﺷﻤﺎل
ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق
ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺮق
ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق
ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﻮﭼﯿﻬﺎ

34
35
54
24
25
25
34
8
10

% 79
% 69
% 70
% 63
% 72
% 32
% 50
% 88
% 20

ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺠﻤﻮع

249

% 63

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻓﻘﻂ  32ﻓﯿﺼﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺟﻨﻮب

ﭘﺸﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم  20ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ازﺑﮏ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ در
وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :اﮐﻨﻮن 20
ﺣﺰب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻫﺎ 5 ،ﺣﺰب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻫﺎ و ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد 23“.واﺿﺢ اﺳﺖ

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
 ١٩ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن وﻻﯾﺖ ﻫﺮات 19 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٢٠ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ارﻗﺎﻣﯽ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﺑﻞ 15 .ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2005
 ٢١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ) (Peter Dimitroffاز اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات  15 .ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2005
 ٢٢ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﺰاب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ،و ﺣﺰب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (Peter Dimitroff) .از
اﻧﺴﺘﯿﻮت ﻣﻮﻟﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات 15 .ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2005
 ٢٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻫﺮات  21ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

11

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  79ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺷﻤﺎل و  88ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ.
اﻣﺮوز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺰا از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺷﺎن ،ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ) .در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻬﺮی اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ دارﻧﺪ (.ﭼﻮن اﮐﺜﺮ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2001ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ وﻗﺖ و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﺪه ای را در ﻃﺮزﻓﮑﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺣﺰاب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ در آن ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎم اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از ﻫﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺜﻼً در اﺣﺰاب ﻫﺰاره ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﮔﺮوه اﺧﻮت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آن
ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﺎﺟﯿﮏ ،ﺣﺰب ﭘﺸﺘﻮن و ﺣﺰب ﻫﺰاره ﻫﺎ وﻏﯿﺮه .در ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﺎﺟﯿﮏ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ” .ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ و
ﺣﺰب ﺧﻠﻖ اﺳﺖ )ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن او ﺗﺎﺟﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻌﻠﻖ دارد و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ“.
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ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﭘﺸﺘﻮن اﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ازﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﻔﺎد ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن را از ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻂ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر درﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﺮدم ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪی دارﻧﺪ .ﯾﮏ دﻫﻪ وﻗﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﻦ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ“.
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اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﺣﺎت ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ
رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺣﺰب اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭘﺸﺘﻮﻧﮕﺮا اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭼﻮﮐﺎت  1ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﻠﯿﺖ ﮔﺮا ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻮام در آن ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی درﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﺧﺬ رای
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،اﯾﻦ ﺣﺰب ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯿﮑﻪ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺰب ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺣﺰب دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻗﺎی ﺳﯿﺎف ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ازﯾﻦ ﺧﻂ
ﻓﮑﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ در
اواﺳﻂ ﺳﺎل ﻫﺎی  1990ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺘﻮن را ﮔﺮد
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
 ٢٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن .ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٢٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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ﺳﻮد ﻣﯿﺠﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط دو اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺻﺎدق ،و وﻋﺪه ﺑﺮ ﺧﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﮓ
ﺳﺎﻻری و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﻻری ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﺰای
وﻏﯿﺮه ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2005ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺧﻂ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 11 .ﺗﻦ از ﻣﺠﻤﻮع  13ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺰاب ﭼﭙﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻼﺑﺰوی در وﻻﯾﺖ ﺧﻮﺳﺖ و ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو وﻻﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن رای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭼﻮﮐﺎت  :1ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ در ﻗﻨﺪﻫﺎر
اﻧﻮراﻟﺤﻖ اﺣﺪی وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از
دراز ﻣﺪت اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﺧﻮاه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﻣﻠﯽ و ﺑﺮای ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺸﺘﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را از اﻧﻈﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان زﯾﺎدﺗﺮی را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﯽ اﻧﺪازه اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﺪام ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ آﻣﺪن اﺷﺨﺎص ﻧﻮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺰب دارای دو ﺷﻮرا در ﻗﻨﺪﻫﺎر اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻋﺰﯾﺰاﷲ اﺳﺤﻘﺰای و دﯾﮕﺮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﯿﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺸﺪ .ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی درﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .درﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﺗﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ارﯾﻤﺎل ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﷲ اﺳﺤﻘﺰای ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮد.
ارﯾﻤﺎل ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ را وارد ﺣﺰب ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﺳﺤﻘﺰای ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﺎون اﺣﺪی از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر
ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ دو دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ و ﻋﺰﯾﺰاﷲ ازﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﯾﻢ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ در اﺧﺮ
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ﻓﻘﻂ  6ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  4ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد“.
اﯾﻦ ﺗﻨﺸﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوپ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺎورد ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺻﻼً اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺒﻮدﻧﺪ
از آدرس اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮر ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﻮﻣﯽ در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺿﺎﻓﯽ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺴﻢ اﷲ اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ درﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮان ﻧﻔﻮذ دارد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ از آدرس ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻤﺎم اﻗﻮام رای ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ از ﻫﺮ ﻗﻮم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب
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ﻧﺪرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ“.
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  171 470رای ﻓﻘﻂ  1012رای را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ
از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد .ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﮐﻪ در ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻗﺪرت دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﻗﻮم ﺧﻮد رای ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﻪ آرای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ در
ﻗﻨﺪﻫﺎر اﻧﺠﺎم داد و در آن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد رای ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺰب وﻓﺎدار
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ﻋﻮض اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی را ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آرای اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻮﻣﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در ﻗﻨﺪﻫﺎر از ﺣﺰب
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﻮم ﻣﻬﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
”ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪم .ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را
در اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ در ﻗﻨﺪﻫﺎر دارد .ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ روز ﺣﺪود  4037رای ﺑﺪﺳﺖ آوردم ﮐﻪ اﯾﻦ آرای ﻣﺮدم روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻧﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ“.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ،اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﮑﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﻗﻨﺪﻫﺎر از ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮده ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ از ﺟﻤﻠﻪ  6ﻧﻔﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ ﺣﺰب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  4ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
1
2
3

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2006
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ 2005
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ
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 3,2اﺟﺮاات ﻗﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﺟﺮاات ﻗﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ” :از
ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﻃﻮر اوﺳﻂ ﺣﺪ اﻗﻞ دو وﮐﯿﻞ زن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ“ 26ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد  68ﮐﺮﺳﯽ )ﯾﻌﻨﯽ  27ﻓﯿﺼﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ( از ﻣﯿﺎن  249ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  25ﻓﯿﺼﺪ از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
زﻧﺎن ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرا ﻫﺎ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در ﺟﺪول  19 ،6ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ زن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  29ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ زن در ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻫﺮات ،ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رﻗﺒﺎ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻋﻤﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺧﻮد در ردﯾﻒ
اول اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در وﻻﯾﺖ ﻓﺮاه ،ﻣﻼﻟﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران در ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ﻣﻘﺎم دوم را در ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن از آن وﻻﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰی ﺳﺎدات از
وﻻﯾﺖ ﭘﺮوان ﺑﻮد ﮐﻪ وی در اﺑﺘﺪا از ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ از ﭘﺴﺖ دوﻟﺘﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد وی ﻣﺠﺪداً ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮت در ﭘﯿﺮوزی وی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﺟﺮاات ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
در وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ ،ﻏﺰﻧﯽ و ﻗﻨﺪوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  11ﮐﺮﺳﯽ  10ﮐﺮﺳﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮده و درﯾﻦ ﻣﯿﺎن  6ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ آرا را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در واﻗﻊ آﻧﺎن 2
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺎﻧﺮا را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن درﯾﻦ وﻻﯾﺖ از رﻗﻢ
اوﻟﯽ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺟﺮاات ﻣﻮﻓﻖ زﻧﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯿﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﻧﺎن در  18وﻻﯾﺖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از وﻻﯾﺎت ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ،ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق و ﺟﻨﻮب ﺑﻌﻀﯽ از
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.
وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  3,7ﻓﯿﺼﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  751رای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ  577رای اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ
داده و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻤﺘﺮ از  1000رای وارد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻤﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در زاﺑﻞ ،ﻓﻘﻂ دو زن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آن  3ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در آن ﺷﻮرا اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  213و  203رای ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ )از ﻣﺠﻤﻮع  121ﮐﺮﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻓﻘﻂ  13ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻤﺘﺮ از 1000
رای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ رای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در وﻻﯾﺖ ارزﮔﺎن آن دو زﻧﯿﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن وﻻﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ( .اﻣﺎ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﻪ ﮐﺮﺳﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 ٢٦ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺼﻞ  ،5ﻣﺎده 83

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

15

ﺟﺪول  :6ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺪون اﺣﮑﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ،در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﺷﻤﺎل

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

ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق

ﺑﺪﺧﺸﺎن :ﻓﻮزﯾﻪ ﮐﻮﻓﯽ ﻧﻔﺮ  8از 9

ﺑﻐﻼن :ﻧﻮرﯾﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﻔﺮ  12از 15

ﻗﻨﺪوز :اﺳﺘﺎد ﺷﮑﺮﯾﻪ ﭘﯿﮑﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﻔﺮ  4از 9

ﻗﻨﺪوز :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﯿﮏ ﻧﻔﺮ  1از 15

ﺗﺨﺎر :ﺣﺒﯿﺒﻪ داﻧﺶ ﻧﻔﺮ  4از 9

ﺗﺨﺎر :ﻣﺎرﯾﺎ ﻧﻔﺮ  3از  ،15ﻓﺮﻧﮕﺰاد ﻧﻔﺮ  ،5ﺳﻬﯿﻼ
ﺟﻮﯾﺎ ﻧﻔﺮ  9از 15

وﻻﯾﺎت ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎﺑﻞ :ﻣﻼﻟﯽ ﺷﯿﻨﻮاری ﻧﻔﺮ  10از  ،33ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻈﺮی
ﻧﻔﺮ  23از  ،33ﺷﮑﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ﻧﻔﺮ  24از ،33
ﺷﯿﻨﮑﯽ ذﻫﯿﻦ ﮐﺮوﺧﯿﻞ ﻧﻔﺮ  28از  ،33ﺷﻬﻼ اﻋﻄﺎ
ﻧﻔﺮ  29از  ،33ﻗﺪرﯾﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدان ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻔﺮ  32از
33
ﭘﺮوان :ﺳﻤﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰی ﺳﺎدات ﻧﻔﺮ  2از 6
وردک :ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻣﺒﺎرز ﻧﻔﺮ  4از 5

ﮐﺎﺑﻞ :ﻫﻮﯾﺪا ﺑﺎوری ﻧﻔﺮ  2از  ،29ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﺎرﺳﺎ
ﻧﻔﺮ  4از  ،29آﻣﯿﻨﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﻔﺮ  6از  ،29ﺗﻮرﭘﯿﮑﯽ
ﺿﯿﺎ ﻧﻔﺮ  8از  ،29رﺣﯿﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻔﺮ  10از
 ،29ﻣﻼﻟﯽ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﻔﺮ  ،11اﻧﯿﺴﻪ
ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﻔﺮ  ،15ﻣﻌﻠﻢ رﻗﯿﻪ ﻧﻔﺮ  ،17ﻫﯿﺮﻣﻪ
اﻟﮑﻮزی ﻧﻔﺮ  23و ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺻﯿﻔﯽ ﻧﻔﺮ .26
ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ :زاﻫﺪه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻔﺮ  7از 9

ﺷﺮق

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

ﭘﺮوان :ﻧﻈﯿﻔﻪ ﻧﻔﺮ  15از 15
وردک :ﮐﺒﺮا ﻣﻮﺳﺘﻔﻮی ﻧﻔﺮ  6از 9

ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر :ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻧﻔﺮ  11از 19
ﻏﺰﻧﯽ :اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻔﺮ  1از 19

ﺟﻨﻮب

ارزﮔﺎن :ﺳﻮﻧﺎ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﻔﺮ  3از 3

ﻗﻨﺪﻫﺎر :ﺷﮑﯿﺒﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﻔﺮ  13از 15

ﻏﺮب

ﺑﺎﻏﯿﺲ :آزﯾﺘﺎ رﻓﻌﺖ ﻧﻔﺮ  3از 4

ﻫﺮات :ﺟﻬﺎﻧﺘﺎب ﻃﺎﻫﺮی ﻧﻔﺮ  8از  ،19ﺷﻬﻨﺎز
ﻏﻮﺛﯽ ﻧﻔﺮ  12از  ،19ﺑﺼﯿﺮه ﻣﺤﻤﺪی ﻧﻔﺮ  17از
 ،19ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎر ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻧﻔﺮ  18از .19

ﻓﺮاه :ﻣﻼﻟﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﻧﻔﺮ  2از 5
ﻫﺮات :ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻧﻔﺮ  1از  ،17ﺷﻬﻨﺎز ﻫﻤﺘﯽ
ﻧﻔﺮ  14از 17
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰی

داﯾﮑﻨﺪی :ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻧﻔﺮ  4از 4

ﻣﺠﻤﻮع:

19

داﯾﮑﻨﺪی :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻔﺮ  2از  ،9رﯾﺤﺎﻧﻪ
آزاد ﻧﻔﺮ  4از 9

29

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ  161ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎد و اﮐﻨﻮن وزﯾﺮ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﺪر ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ ،ﻏﺰﻧﯽ ،و ﻗﻨﺪوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
دارد .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺤﻮر ﮐﻨﻨﺪه
ای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﯾﻨﺮا ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﻗﻮی
زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از روﻧﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ در ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻣﻼﻟﯽ ﺟﻮﯾﺎ از ﻓﺮاه ،ﻫﻮا ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻮرﺳﺘﺎن رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻠﺘﻮری و
ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای زﻧﺎن رای دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن از ﺣﻀﻮر ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ در ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
رای دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﯾﮏ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی  25ﺳﺎﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ رﺑﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻨﺪروان ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ و زﻧﺎن ﺑﺪون از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﺤﯽ در دﯾﮕﺮ ادارات

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن در ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ازﯾﻦ اﻋﻀﺎی زن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﻈﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ را اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪر زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
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.

4,2

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزان و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﺎن؟

ﺷﻬﺮت ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺮه ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺗﻐﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ،ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  40ﻋﻀﻮ ”ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان“ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 24 ،ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و  17ﻋﻀﻮ ﺑﺎ
ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ در ارﺗﺒﺎط اﻧﺪ ،و  19ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ اﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ 27.ﻣﻌﺎون
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ“ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از  80ﻓﯿﺼﺪ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت و ﺑﯿﺶ از  60ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ”.
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ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) (ECCﭘﺲ از ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان 17 ،ﻧﻔﺮ را از ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده و  37ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﻗﺒﻼً ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع  54ﻧﻔﺮی
ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 34 ،ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ 12 ،ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و  3ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 29.ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻧﺎﻣﺰدان ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ آن ﭼﻨﺎن ﺷﻔﺎف
ﻧﺒﻮده و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در وﻻﯾﺖ ﻏﻮر ﺷﻮاﻫﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺖ اﺧﺮاج از ﻟﯿﺴﺖ داده ﻧﺸﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﮏ
ﺷﺪن وی ﺳﺒﺐ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ 30.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ  207ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ،از ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﮐﻢ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در
ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 32.اﻣﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻬﺮت ،ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻃﯽ  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﺷﻬﺮت ﺑﺪ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آن ﭘﺮﺳﺘﯿﮋی را ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
”در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوپ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ-ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻫﺎ .درﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻣﯿﺎن
اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ،زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
 ٢٧ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﮐﺎﺑﻞ 10 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2005
 ٢٨ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی اﯾﺮﯾﻦ 18 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ ” .2005ﻧﻬﺎدی ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ“.
www.irinnews.org/report.asp?ReportID٤٩٦٢٣&SelectRegion=Asia&SelectCountry=AFGHANIS
TAN
 ٢٩اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 10 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ” .2005ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻤﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻮد “.ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 ٣٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
” 31اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رای ﻣﯿﺪﻫﺪ :ﮔﯿﻼس ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه“ ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی 15 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٣٢ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اروﭘﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ” .ﻫﯿﺎت
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ  “.2005ص 6 .11-9 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم را از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و وﻻﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﻮل زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران و
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و آزاداﻧﻪ رای داده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ“.
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 .3ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  17آﮔﺴﺖ ﺳﺎل  2005ﺷﺮوع و ﺑﻪ  15ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ازﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎﻧﺮا آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮره ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی اﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ .درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻫﺪاف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ  5800ﻧﻔﺮ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب و ﯾﺎ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺎً ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻧﺎم ،ﭼﻬﺮه ،ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و اﻧﺴﺠﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ
وﻻﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
در ﺳﻄﺢ آن وﻻﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ در وﻻﯾﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﻫﺎی آن زﯾﺎد ﺑﻮد ﻣﺸﻠﮑﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﻫﺎ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺷﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی
ﺧﻮد آورده ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری ﺧﻮد ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻢ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اراﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای دﻫﯽ ،ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد از ﭼﯿﮕﻮﻧﮕﯽ رای دادن ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻮدن اﮐﺜﺮﯾﺖ از رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ و
ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻮدن اوراق رای دﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺸﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم،
ﻋﮑﺲ و ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎﻧﺮا در آن اوراق ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 34.رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  400ﻧﻔﺮ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از  7ﺻﻔﺤﻪ ورﻗﻪ رای دﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات از ﮐﻤﺒﻮد اراﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ:
”ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻋﮑﺴﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و از ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 ٣٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٣٤ﺗﻌﺪد ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻮد .و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺐ ﺑﻮده و ﺳﻤﺒﻮل ﯾﮑﯽ از رﻗﯿﺐ ﻫﺎﯾﺶ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻮﺗﺮ و ﯾﺎ دو اﺳﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻤﺒﻮل ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ داﯾﺮوی و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻤﺒﻮل از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺌﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ رای ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ،
ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﺷﺪ“.
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ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت آﻧﺎن را از ﺗﺪوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  7ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ) .دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ (.ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی
ﻣﺴﻠﺢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ازﯾﻦ ﻗﺪرت ﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
”ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﻋﻤﺪه در ﭘﻨﺠﻮای ﺗﻌﻠﻖ دارم .اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ.
ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮدم ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪم .ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻠﺢ و آراﻣﯽ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻄﻮر آزاد ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺰرگ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و از ﻗﺪرت ﻫﺮ دو ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ را وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﺮدارم و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ“.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﺬﮐﺮه 2775 ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ )ﺷﺎﻣﻞ  328ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن( و  3025ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ )ﺷﺎﻣﻞ
 247ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن( در  69رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 37در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ  249ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  420ﮐﺮﺳﯽ
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در ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ از ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان درﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رای ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺪداً در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم از رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ“.
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 1,3اﻧﺴﺠﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن،
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﺎن و اﻗﺎرب اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﭘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ رای ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻨﻬﺎ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎن ﭼﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :ﻣﻦ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎم  14وﻟﺴﻮاﻟﯽ و  10ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮ
ﻗﻨﺪﻫﺎر رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدم“.
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان ﻗﺮﯾﻪ و ارﺑﺎب ﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﻪ ،ﻣﻼ ﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه و از آﻧﺎن
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه
 ٣٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن .ﻫﺮات 19 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٣٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ  .2005ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﮐﺎﻻی ﻃﺎﻟﺒﯽ در ﺷﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 ٣٧در  34وﻻﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دو رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻻی  10ﮐﺮﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮﭼﯿﻬﺎ.
 ٣٨ﮔﺰراش ﻣﺨﺘﺼﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
www.jemb.org/eng/electoral_system/jembs_background_briefing.pdf
 ٣٩ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺎﺣﻮی .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٤٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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اﺳﺖ ،ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﭙﻬﺎی ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻓﺮﺳﺘﺎده و از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً در روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد 41.و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ” :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮد ،وﻋﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺪادﻧﺪ“.
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ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻠﮏ ﺷﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ 43.ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﺧﻮد داﮐﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﻀﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ” .ﭼﻮن ﻣﻦ داﮐﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮدم از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد 44“.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آرای ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ” :ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﺎرب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ رای
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد 45“.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،رای ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ روش ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و در ﺗﻌﺪاد از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﻠﻨﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ وی را ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .وی ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
رای ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ وی ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد آرای ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎی را ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﺑﻪ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ازﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد:
”داﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎم آرای ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن اﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی
رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﭼﻮن او داﮐﺘﺮ اﺳﺖ .داﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم زﻧﺎن او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ داﮐﺘﺮ
ﻫﺎ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﭘﻮل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ داﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ از ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوی ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮل ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﻮﭼﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ورق رای دﻫﯽ
ﮐﺪام اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وی رای ﺑﺪﻫﯿﻢ“.
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﺰاب در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻤﻊ آوری آرای ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺑﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﺻﺪق
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻓﯿﺼﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در
وﻻﯾﺖ ﻫﺮات دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب وﺣﺪت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وی از دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ آن وﻻﯾﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺮوزی آن دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮده و
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺷﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر اداری ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن از  11ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺮد و  4ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪه
ﺣﺪوداً  10000داﻟﺮ را ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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 ٤١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 7 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٤٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن وﻻﯾﺖ ﻫﺮات 19 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٤٣ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻟﻘﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ داﮐﺘﺮ ،اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
 ٤٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 24 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٤٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 22 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٤٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ،ﻫﺮات 24 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٤٧ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺗﺪوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮑﺘﯿﮑﻬﺎی ﺑﻮده ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﻫﺎی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ اﮐﺜﺮ از اﻗﻮام ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯽ
ﺷﺨﺼﯽ را در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﭼﯽ ﺷﺨﺼﯽ را در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮔﺮوپ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ و ﻫﺰاره ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان دﻻﯾﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
”ﻣﻦ در ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﺋﺘﻼف ﻧﮑﺮدم .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺒﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺷﻮرای
وﻻﯾﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از ﻗﻮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از
ﻫﻢ ﻗﻮم ﺧﻮد در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ وی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ آرای ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ اﻗﻮام را ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ“.
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 1,1,3ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ در اﻧﺴﺠﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در وﻻﯾﺖ
ﻫﺮات ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در ﺳﺎﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﻧﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﯿﺪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺮ ﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﻼ ﻫﺎ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﭼﻮن ﺳﯿﺪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﺳﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ او زﯾﺎد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ اﻧﺪ .وی اﮔﺮ ﻣﻼ
ﺷﻔﯿﻖ ﻣﯿﺒﻮد ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﺸﺪ 49“.ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼ را ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد
دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ”ﺳﯿﺪ“ ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن  14ﻧﻔﺮ آﻧﺎن از ﻟﻘﺐ ”ﺳﯿﺪ“ و ﯾﺎ ”ﺳﺎدات“ در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای
دﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن ازﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ:
”ﻣﻦ ﺧﻮد ”ﺳﯿﺪ“ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ازﯾﻦ ﻟﻘﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدم .ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ازﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﭼﺮاﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی اوﻟﯽ وی ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ” ﻓﻮزﯾﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ“ اﻣﺎ در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی وی ”ﻓﻮزﯾﻪ
ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺳﺎدات“ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ وی”ﺳﯿﺪ“ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻗﻮم ،ﻣﺬﻫﺐ و ﯾﺎ ﭘﻮل درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدم.
ﺑﺨﺖ و ﭼﺎﻧﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮل ،ﻗﻮم و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ“.
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ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ادﻋﺎ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاک ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ”آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ“ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 51.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رای ﺳﯿﺮی/ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در اﺳﻼم رای دادن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ.
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درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺗﻌﺪاد از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻓﺮﻗﻪ
ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ و ﻗﺎدرﯾﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،رﻫﺒﺮی اﯾﻦ دو ﻓﺮﻗﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺒﻐﺖ اﷲ ﻣﺠﺪدی و ﭘﯿﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
 ٤٨ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ،ﻫﺮات 24 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٤٩ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ،ﻫﺮات 24 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٥٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٥١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 5 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٥٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺮوخ وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﯽ اﻧﺪازه ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺮوان
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ” :اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان اش ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ“.
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اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﻔﻮس اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات در اﻃﺮاف و در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺮات زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ را
درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوپ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺟﯿﮏ ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﻫﺮات زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 10
ﻓﯿﺼﺪ ﻧﻔﻮس اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎی ﻫﺰاره ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دو دﻫﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪوداً  5ﻓﯿﺼﺪ ﻧﻔﻮس اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ 54.ﺳﮑﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺷﯿﻌﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﺷﺪه و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن از ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدم اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻣﺮدم اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

درﯾﻦ وﻻﯾﺖ از اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  17ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  21ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر آﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آرای ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺎ  5ﺗﺎ  6ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﯽ ﮐﺴﯽ از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  25ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ وادار
ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮﯾﻢ .رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ  10ﺗﺎ  12ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت
آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ  5ﻧﻔﺮ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و 2
ﻧﻔﺮ زن را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ  38ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  10-5ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ“.
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ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﻤﺪه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺗﺎ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات را درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن وﻻﯾﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﻫﺰاره
ﻫﺎی آن وﻻﯾﺖ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﯽ ادﻋﺎ ﻫﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  14ﻧﻔﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺴﺠﺪ
ﺻﺎدﻗﯿﻪ و در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ  2ﯾﺎ  3ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  6ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  6ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،اﻋﻢ از اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﻫﺰاره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮی را ﮐﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺘﺬﮐﺮه
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻫﺮات واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺋﺘﻼف از
 ٥٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 22 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
” ٥٤ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺎت وﻻﯾﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،“2005 ،اﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺟﺴﺘﺎﺗﺰی .واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ٥٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ درﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺮد و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن از ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﺬﮐﺮه در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﭼﻮﮐﺎت  :2اﻫﻞ ﻫﺰاره در ﻫﺮات
در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺰاره ﻧﯿﺰ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﮐﺎراﺋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﺧﺘﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  5ﻧﻔﺮ
در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  12ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران آﻗﺎی ﺧﻠﯿﻠﯽ
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻃﺮﻓﺪاران آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب وﺣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  6ﻧﻔﺮ
در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻠﯿﻠﯽ از ﮐﺮزی و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﻘﻖ از ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً از ﻫﺰاره ﻫﺎی ﻏﺰﻧﯽ و ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺣﺰب وﺣﺪت ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻠﯿﻠﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ از آدرس ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﻮد .وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ رﺿﺎﺋﯽ ﺑﻮد .اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد ﯾﮏ ﺗﻦ از ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی رادﯾﻮ آزادی ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻇﺎﻫﺮاً رﺿﺎﺋﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻫﺮات ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و از ﻏﻼم ﻋﻠﯽ
ﺣﻘﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺻﺪر ﺟﺪول ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد و ﻏﻼم ﻋﻠﯽ
ﺣﻘﺠﻮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺶ از  6000رای در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺪا ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ،
ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ دو ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و دو ﮐﺮﺳﯽ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻠﮕﺮی اﯾﺮان در ﻫﺮات را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ از آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﺮان درﯾﻦ روﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات و اﻫﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﻫﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺮات ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯿﮕﻔﺖ:
” 80ﺗﺎ  90ﻓﯿﺼﺪ از ﻣﺮدم اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺮات از اﯾﺮان ﺑﺪ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯿﺸﺪ و آﻧﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ 56“.ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
دﺷﻨﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ .و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ،
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در راﺑﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی اش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﯾﺮان
ﺑﻮده و از آن ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ  12ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻨﺴﻠﮕﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﭘﺎﮔﻨﺪا ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آرای
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ و اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ  45000داﻟﺮ
را در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮف ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﭘﺎﮔﻨﺪی در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای را
در ﻫﺮات ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﯾﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻈﻨﻮن اﻧﺪ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ“.

57

 ٥٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٥٧ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮگ .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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 2,1,3ﻧﻘﺶ ﻗﻮم در اﻧﺴﺠﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
اﮐﺜﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮم را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
اﻫﻤﯿﺖ آن واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﻮﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻏﻠﺒﺎً از اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻬﺎی در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﻧﮑﺎر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان،
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺣﺎت روﺳﺘﺎﺋﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻮﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻦ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﮐﺎری ﻣﺴﻠﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ” :ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮم ،ﭘﻮل و ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﻄﺢ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ دارد“.
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ﻫﺮات :در ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻗﻮام ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮز اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺼﺎﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺼﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس
ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ  40ﻓﯿﺼﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 59.اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ  4ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع  17ﺗﻦ از ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در وﻟﺴﯽ
ﺟﺮﮔﻪ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آرای ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎﻧﺮا در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ 9 ،ﻧﻔﺮ
ﻓﻘﻂ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ازﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن ﯾﻌﻨﯽ اﭼﮑﺰی ،اﻟﮑﻮزی ،ﺑﺎرﮐﺰی ،و ﻧﻮرزی
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ اﻗﻮام در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ .ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻗﻮام ﺗﺎﺟﯿﮏ و
ﯾﺎ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ازﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ:
”ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  9ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی از ﺗﻤﺎم  15وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺮات و  10ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮی آن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  70ﺗﺎ  80ﻧﻔﺮ درﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ای اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﺪف ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﻫﺮات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ اول ﺑﺎرﮐﺰی را ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن را و ﭘﺲ از آن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را .دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺧﻮب
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮم ﻫﺎی ﭘﻮﭘﻠﺰی و ﻧﻮرزی ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﮐﺮده و در
ﻫﻮﺗﻞ ﭘﺎرک ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﻮﭘﻠﺰی از ﮐﺎﺑﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﺎ وی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ...
ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  21ﺟﻮﻻی  ،2005ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﻓﻘﻂ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .از  8ﺻﺒﺢ
ﺗﺎ  4ﻋﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  5ﻧﻔﺮ و  2ﻣﺸﺎور از
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮد .در اﺑﺘﺪا  5ﻧﻔﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ در اﺧﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎرﮐﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﺎﺿﯿﺰاده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ،ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی اوﺑﻪ و ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن ﺣﺪود  2000ﻧﻔﺮ و از ﺷﻬﺮ ﺣﺪود
 150ﺗﺎ  200ﻧﻔﺮ را دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺪود  100ﻣﻮﺗﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮق ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 ٥٨ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
” ٥٩ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺎت وﻻﯾﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،“2005 ،اﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺟﺴﺘﺎﺗﺰی.
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ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎن ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﺎﺿﯿﺰاده ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﻌﺎم ﭼﺎﺷﺖ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً  20رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را زﺑﺢ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ .در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد.
ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻨﺪﻧﺪ ،ﮔﺬره ،اوﺑﻪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن اﯾﻦ
وﻻﯾﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﻣﺎ ازﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯿﺰاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و وی را ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻤﻪ ﻗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎﺿﯿﺰاده را در
ﺑﯿﺮون از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ راﯾﻬﺎ از ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﻮد ﻣﺎ ﺣﺪود  80ﻓﯿﺼﺪ رای را ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯿﺰاده ازﯾﻦ
60

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ“.

ﻗﻨﺪﻫﺎر :ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﻮم ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮن ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﮐﺮﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ 61.اﻣﺎ در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﻔﻮذ ﻗﻮم ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎزم ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﭼﯽ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﯾﮏ ﻗﻮم در
ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی
در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ارﻗﺎم و اﺣﺼﺎﯾﻪ دﻗﯿﻘﯽ و درﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺳﻪ ﻗﻮم ﻋﻤﺪه ﭘﺸﺘﻮن در آن وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﭘﻠﺰی ،ﺑﺎرﮐﺰی و اﻟﮑﻮزی ﺑﻮده و اﻗﻮام ﻧﻮرزی ،اﭼﮑﺰی و ﻋﻠﯿﺰی ﻧﯿﺰ
در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪه ﮔﯽ دارﻧﺪ 62.ﻃﻮرﯾﮑﻪ ذﯾﻼً روﺷﻦ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آرای ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی درﯾﻨﮑﺎر
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ از آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﻮی ﺑﻮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ  25ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
و ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی در ﻗﻨﺪﻫﺎر اﯾﻨﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺴﺎزد ،ﮔﺮﭼﻪ
اﻟﮑﻮزی ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﺑﺰرگ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ ﻗﻮم در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﺮدم ﺑﺮای آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد،
رای ﻧﺪادﻧﺪ .اﮐﺜﺮاً از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ،در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
”ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﻮام ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﻗﻮام آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻢ ﻗﻮﻣﯽ اش ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﻧﺪ 30 .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد رای ﻣﯿﺪادﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن رای
ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺪرم ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻮد ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﻫﺮات ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ“.
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 ٦٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﺻﻒ ﺑﺎرﮐﺰی ،رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی در ﻫﺮات 27 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٦١ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی ،ﺣﺪ اﻗﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﻔﻮذ دارد .و ﻧﻔﻮذ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ و اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی
ﻓﻘﻂ در ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی و در ﯾﮏ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
 ٦٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 1 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٦٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 2 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

25

”ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻮﻣﯽ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اراﺿﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ آﺑﺰی اﺳﺎس
ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ“.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ،ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ زﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻣﺮد( ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،ﮐﻪ از ﻏﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،درﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻮﻣﯽ زﯾﺎد ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،ﻗﻮم را در درﺟﻪ دوم ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﻗﺮار دادم اﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯽ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ“.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﺮوج ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺷﺎن ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﯾﻨﺠﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ” :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ،
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ درﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ و
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 66“.ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ
در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻣﻘﺎم دوم را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎرﮐﺰی و ﻫﻢ از
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻂ ﻓﮑﺮ اش آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﺑﺴﻢ اﷲ اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ از ﺣﺰب اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻗﻨﺪﻫﺎر ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻮم رای ﻧﺪاده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ
ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رای ﺑﺪﺳﺖ آورد-اﮐﺜﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻣﻮﻓﻖ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ“.
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ﺗﻨﻈﯿﻢ آرای ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی
در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ آن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮادر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮزی ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد درﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﺑﺮادرش و اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ) .در ﭼﻮﮐﺎت  3اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (.اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ  4ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ
وﻟﯽ ﮐﺮزی ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد
و اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای
وﻻﯾﺘﯽ و ﺳﯿﺪ ﺟﺎن ﺧﺎﮐﺮﯾﺰوال ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ درﯾﻦ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ارﺗﺒﺎط اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﭘﻮﭘﻠﺰی و ﮐﺮزی ﻫﺎ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﭼﻮن اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ از ﮐﻨﺘﺮول ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎوﻟﯿﮑﻮت و
داﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و درﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی زﻧﺪه ﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮادران ﮐﺮزی ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮد:

 ٦٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ.ﻗﻨﺪﻫﺎر 2 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٦٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٦٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ اﻓﻐﺎﻧﺎن .ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ا اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٦٧ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﭼﻮﮐﺎت  :3اﻇﻬﺎرات اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ  700ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی از ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در
اﺑﺘﺪا ازﯾﻦ ﻗﻮم  19ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و  21ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ”ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و  15ﺗﺎ  20روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ “.در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ داﯾﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯽ ،ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ  4ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  30ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﻣﺎ در ﯾﮏ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و رای دادﯾﻢ 24 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻗﯿﻮم و ﻻﻟﯽ رای دادﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻫﺪف و ﭘﻼﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  4ﻧﻔﺮ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در وﻟﺴﻮاﻟﯽ داﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  95ﻓﯿﺼﺪ ﭘﻮﭘﻠﺰی زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺪوداً
 15000ﻧﻔﺮ ﮐﺎرت رای دﻫﯽ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﺷﺎوﻟﯿﮑﻮت ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ رای
ﺑﺪﻫﻨﺪ .و ﻧﯿﺶ ،ﮔﻮرک ،ﮐﺎﮐﺮﯾﺰ ،دﻧﺪ و ارﻏﯿﺴﺘﺎن و داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻗﻨﺪﻫﺎر 7 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ 2005

”اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎم ﺟﻬﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻤﻦ دارد و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺌﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺷﺎوﻟﯿﮑﻮت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  70ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدم ،ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
درﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ و داﮐﺘﺮ ﺣﯿﺎت اﷲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﻃﻮری ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺮزی ﻧﯿﺰ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ داﮐﺘﺮ ﺣﯿﺎت اﷲ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻮم
ﮐﺮزی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد“.
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ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی
ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی از ﺳﻪ ﻗﻮم ﻋﻤﺪه ﭘﺸﺘﻮن در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت را درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻔﻮذ
ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻤﯽ در ﺳﺎل  2004ﺑﻪ ﺣﯿﺚ وزﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎر
ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮن  2005ﻣﻨﺤﯿﺚ واﻟﯽ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ واﻟﯽ ﻗﻨﺪﻫﺎر اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی درﯾﻦ وﻻﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﻧﻔﻊ ﻣﯿﺠﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی از وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻗﻮم در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻼﺷﻬﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﺰدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﻨﺪﻫﺎر دﯾﺪن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮﻣﺶ
را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ،اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻦ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ  12ﻧﻔﺮ ازﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﺪ و
ﺧﺸﻢ آﻟﻮد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻦ ﻗﻮم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ دو ﻧﻔﺮ آﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
و دو ﻧﻔﺮ آﻧﺎن در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت را
ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﺼﺮت و ﻧﻮرﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ آﻧﺮا ﻃﻮری واﺿﺢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
ﻗﻮم ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ورود ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ درﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ
ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺸﮑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن
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 اﷲ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯿﺸﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز
ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻗﻮای اﺋﺘﻼف
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ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ازﯾﻨﮑﻪ ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی واﻟﯽ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ
رﺋﯿﺲ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮای اﺋﺘﻼف و دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم
ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﺼﻮل
ﻃﺮﻓﺪاری از آن ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2005در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری وی
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ او را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت زﯾﺎد ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻋﻠﻮﻣﯽ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺟﻬﺎدی را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﺑﺮادر رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ رای را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺪاد از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﮔﺮوپ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد ،اول ،ﮐﺴﺐ
آرای آن ﺗﻌﺪاد از ﺑﺎرﮐﺰی ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی و ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .دوم ،آن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ
ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭙﯿﻤﺎن ﭼﭙﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮم اﭼﮑﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب
ﻧﺸﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﻮﻧﺨﻮاه در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی رای داده اﻧﺪ .و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﻠﻮﻣﯽ رای داده اﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻر و ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﺑﻮده ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،واﭘﺲ ﻗﺪرت را از ﮔﻞ
آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﯿﺚ رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯿﺪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او از ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ وی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﮔﻞ آﻗﺎ ﺷﯿﺮزی ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی زﯾﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮزی
ﻗﺪرت دارد و از ﭘﺴﺖ دوﻟﺘﯽ اش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎرﮐﺰی او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻌﯿﻦ ﺷﯿﺮزی ﺑﻪ ﺣﯿﺚ واﻟﯽ ﺟﻼل آﺑﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮول و ﺗﺎﺛﯿﺮ وی ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﻗﻮم درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ“.
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ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی
در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻮام درﯾﻦ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺮﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﭼﻮﮐﺎت  4واﺿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﭘﻮﭘﻠﺰی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد را در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ  18ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﮐﺎﮐﺎ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ و در
ﺟﻬﺎد ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ و درﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻨﺤﯿﺚ وﻟﺴﻮال ارﻏﻨﺪاب اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻗﺎ ﻻﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ و رﻫﺒﺮ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻮاﺋﯽ را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﮑﺮراً ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ” :ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد رای داده اﻧﺪ“ در ﻣﻮرد ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی ﺻﺪق ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻼ 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 دﻻﯾﻞ 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
اﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ ،از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻗﻮی و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻗﻮم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮده ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰت اﷲ واﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ

 ٦٩ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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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
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﭼﻮﮐﺎت  :4اﻇﻬﺎرات آﻗﺎ ﻻﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺑﺎره اﻧﺴﺠﺎم ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم در ﻗﻨﺪﻫﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﻫﺪاف و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،ﮐﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ازﯾﻦ ﻗﻮم ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮم ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ 30 .ﺳﺎل
ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻮﻣﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً رﻫﺒﺮان ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل
زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻗﻨﺪﻫﺎر 8 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ 2005

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم اﻟﮑﻮزی را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
ﻧﮑﺮد .ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ،ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوﺗﺎً ،ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻟﮑﻮزی و رﺋﯿﺲ ﮔﺎرﻧﯿﺰﯾﻮن ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻌﺪ ازﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﻣﻨﯿﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ
ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر از دﺳﺖ داد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :اﻟﮑﻮزی ﻫﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﺻﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺰار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد“.
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 2,3ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬﻫﺐ و ﻗﻮم ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رای از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از ﺑﻌﻀﯽ روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم و ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺪارﻧﺪ .ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 1,2,3ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،وﺟﻮد ﺻﺪ ﻫﺎ
ﻫﺰار ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی رﻧﮕﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﻮار ﻫﺎ ،ﮐﻠﮑﯿﻦ
ﻫﺎ و درﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺴﻮاد اﻧﺪ ،و وﻗﺖ
ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﻧﺎم ﻫﺎ و ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای
دﻫﯽ ،ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ
رول ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ٧٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﺧﻠﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ 2005
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺋﯽ ازﯾﻨﻬﺎ در ﭼﻮﮐﺎت  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ،ﻧﮑﺘﺎﺋﯽ و درﯾﺸﯽ )ﮐﻮت و ﺷﻠﻮار( و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی وﻃﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﺎر/ﻣﻨﺪﯾﻞ در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ”ﺑﺎﻟﯿﻮود“ و ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻋﮑﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی را در ﭘﻬﻠﻮی ﻋﮑﺲ
ﺧﻮد در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺮزی از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،از ﻋﮑﺴﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد .رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رای ﻧﺪادﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ“.
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ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان رای
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﻮن وی ﻗﺒﻼً در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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در اﮐﺜﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ،ﻋﮑﺲ ،ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ،ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد 73.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
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
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯿﮑﺎﺳﺖ .در ﺗﻌﺪاد از ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،اﻫﺪاف ﮐﺎری آﻧﻬﺎ و در
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺠﺎرب ﮐﺎری ،اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد .در ذﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﮥ دو ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در
وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻮد:

اﻟﺤﺎج ﻧﺼﺮ اﷲ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺳﻼم ،آزادی ،وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺑﺮای اﻟﺤﺎج ﻧﺼﺮ اﷲ ﺑﺎرﮐﺰی رای دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آب را ﺑﺮای ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺎن ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ از ﮔﯿﻼس ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ
اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﺎزک
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺟﻮان اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﺎزک ﺻﺪای ﺷﻤﺎ را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ دروازه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻮل ﻓﯿﻞ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮای اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﺎزک رای ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﻧﺎم ،ﻋﮑﺲ،
ﺳﻤﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن ازﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ٧١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٧٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و داﺧﻠﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ٧٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 1 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ازﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم داﯾﺮ ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﭙﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻫﺪاف ﮐﺎری
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﺗﺪوﯾﺮ ﺟﻠﺴﻪ ای در ﻣﺴﺠﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود  7,5ﺳﺎﻋﺖ دوام ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 74.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺴﺘﻬﺎی وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ
و ﺳﯽ دی ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ در ﻣﻮرد ﭘﻼﻧﻬﺎی ﮐﺎری و ﻃﺮزﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه
ﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺰرگ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ،اﮐﺜﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی را
ﻣﻨﺤﯿﺚ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﺪه در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ .در ﻣﺪت  28روز ﻣﺒﺎرزات رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺪت
ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از رادﯾﻮ و ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﻗﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺮاﺗﺒﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و دو دﻗﯿﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺸﺪ 75.اﯾﻨﮑﺎر ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد و اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢ رای دﻫﯽ آﻧﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮔﻮش ﻧﻤﯿﺪادم .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﻗﯿﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎور ﻧﺪارد.
ﻣﻼ ﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ازﯾﻦ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ آﻧﺎن از ﺗﺠﺎرب زﯾﺎدﺗﺮی در ﺧﺼﻮص
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻼت ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ 76“.اﯾﻦ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼً از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻌﺪاد از ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن
درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آﻧﺎن از ﻗﺒﻞ
آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

 2,2,3ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻮﻟﯽ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﻧﻘﺶ دارد ،درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط درﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:

• ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿﺮورت در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺣﺪود  1000ﺗﺎ  20000ﭘﻮﺳﺘﺮ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ  5000ﻧﺴﺨﻪ آن اﻟﺒﺘﻪ
رﻧﮕﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  1000داﻟﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ آن ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف ﻫﻨﮕﻔﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه
 ٧٤اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧٥ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از ﻣﺠﻤﻮع  5800ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ 3330 ،ﻧﻔﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  78ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن و  67ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد
ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 ٧٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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و ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎپ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده و ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری را ﺑﺮای
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ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
• اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻓﺎﺗﺮ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو دﻓﺘﺮ در ﺷﻬﺮ
ﻫﺮات و  9دﻓﺘﺮ دﯾﮕﺮ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ از
ﻣﺮدم ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺮات در ﺗﻤﺎم  10ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮات ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
• ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺎن رای دﻫﻨﺪ ،اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اﻗﺎرب ﺷﺎن ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪود  300ﻧﻔﺮ در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎﺋﯽ
از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات  360ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
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”ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ“.
• ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن :ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻬﯿﻪ ﻃﻌﺎم و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎی ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
• ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮدم را از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
• ﺧﺮﯾﺪاری آرا :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آرای ﻣﺮدم در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ آرا
ﺑﻌﻀﺎً از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﺎ ﭘﻮل ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﯾﺎ ﻏﺬا
و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ .ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی روﻏﻦ را ﮐﻪ
ﻋﮑﺴﺶ در آن ﻧﺼﺐ ﺑﻮده ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺷﻮت داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آرای زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
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آﻧﺎن ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  750000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  15000داﻟﺮ( و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﺮا در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﯾﻦ رﻗﻢ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻮل در ﺗﺪوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ورزﯾﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آورده و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﻮﻟﺪار ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﻮﻟﺪار ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻧﺮا از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﺳﺖ آورده
 ٧٧ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٧٨ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٧٩ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ  .2005ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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اﻧﺪ” .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ورزﯾﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ“.
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ﻋﻮاﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺨﺼﻮص در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪاً در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ از آﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﺎن در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺛﺮوت ﻧﺘﻨﻬﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .درﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ” :ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
اﻧﺪ“.
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3,2,3

ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎت ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزات آﻗﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺸﺮدوﺳﺖ از ﻧﮋاد ﻫﺰاره ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ ﮐﺮزی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪه
ﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ در اﺑﺘﺪا در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﻌﺪاً ﻣﻨﺤﯿﺚ وزﯾﺮ ﭘﻼن در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﺮزی
ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪ .درﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ او ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدش از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .در اﺧﯿﺮ وی از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﺳﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .رﻣﻀﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اش را در ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ در ﭘﺎرک
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﯿﮑﻪ ﻧﺰد وی ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﻼس ﭼﺎی ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
وی ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺴﺎد و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ از ﻗﺒﻞ ﮐﺪام ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آرا را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  30 749رای را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎزرات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﻣﻀﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺖ واﺿﺤﺎً ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺄ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﮐﺎری ﺷﺎن را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﻼﺻﻪ ای ازﯾﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻓﻮرﻣﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی درﯾﻦ ﻓﻮرم از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎری ﺷﺎﻧﺮا در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻓﻮرم درج
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺟﺪول  7ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از
ﻣﺠﻤﻮع اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ  50ﻓﯿﺼﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن در وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﺴﻮادی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از
ﺟﻤﻠﻪ  81ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ  58ﺗﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ داده اﻧﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و  28ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ داده اﻧﺪ .و ﺳﻮﻣﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت از رﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،و دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ از ﮔﻔﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان از وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد ،در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
 ٨٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٨١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٨٢ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﮐﺎﺑﻞ .وﻻﯾﺎت ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ.1384 ،
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ﺷﺎن از ”دﻓﺎع از ﺟﻬﺎد“ و ”ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ“ ﻣﻨﺤﯿﺚ اﻫﺪاف و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺷﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن دارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮد 83.و
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺸﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ اردو و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺟﺪول  .7ﭘﻼﻧﻬﺎی ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان /اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺴﻮادی
زراﻋﺖ و ﻣﺎﻟﺪاری
ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻧﮑﺸﺎف
ﺻﺤﺖ
آب ،ﺑﺮق و ﺑﻨﺪ ﺑﺮق ﻫﺎ
ﺳﺮﮐﻬﺎ

134
58
25
17
16
11
8

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن )”ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ“(
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻃﻔﺎل
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ

101
28
27
20
16
10

رﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪام
رﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

68
20
20
17
11

دﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺻﻠﺢ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺗﻘﻮﯾﻪ اردو و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ
دﻓﺎع از اﺳﻼم ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از ﺟﻬﺎد
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد اداری
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻗﺘﺼﺎد-ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﺎدن و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
اﺻﻼﺣﺎت اداری و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﺎﭼﺎق آن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺮاﺛﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻋﻤﺎر ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻌﻨﺎت و
رواﺟﻬﺎی ﻣﺮدم

43
43
30
29
27
26
25
18
17
16
10

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ارﻗﺎم و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ

 3,3ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ درﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎ اﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ،

 ٨٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 27 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
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در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در ﺗﺪوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪاد ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدم را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن و اﻗﺎرب ﺷﺎن دﻋﻮت
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”ﻣﻦ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ رﻓﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدم .در ﮐﺮوخ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ از
آن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺰرﮔﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ و ﯾﺎ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ درﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﯾﮏ زن ﺑﻮدم درﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
اﺷﺘﺮاک ﻧﮑﺮدم و ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ درﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم“.

84

ﭼﻮﮐﺎت  :6اﻇﻬﺎرات ﻓﺮﯾﺒﺎ اﺣﻤﺪی ﮐﺎﮐﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﻗﻨﺪﻫﺎر
ﻣﺮدم در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،و از ﻣﻦ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺗﺪوﯾﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه در
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد ،ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﯾﺮ ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﻣﺮدان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدم.
ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺧﺸﻮ ﻫﺎ و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد رای ﻣﯿﺪادﻧﺪ .و آزاداﻧﻪ رای داده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻬﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺷﺎن از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای آﻣﺪه و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن رای ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺮدم ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ اﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ روز ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از آﻧﺎن از ﻧﺎﻣﺰدی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از زﻧﺎن ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺷﻮرا و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﺰدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﻧﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺮوز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻞ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻃﺮف آﻧﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﻔﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻗﻨﺪﻫﺎر 4 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

درﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ داراﺋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮوﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﻨﺮا ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮ ﻗﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از روز ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در وﻻﯾﺖ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻓﯿﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ وی از آن ﺟﺎن ﺑﺴﻼﻣﺖ
ﺑﺮد.
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﺑﺮوی ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر از وﻻﯾﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اوراق رای دﻫﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا آﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد از آن ﭘﻮﺳﺘﺮ

 ٨٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 22 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ٨٥ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 16 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  .2005رادﯾﻮ آزادیwww.rferl.org. .
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ﻫﺎی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺳﺮک ﻫﺎ و دﮐﺎﮐﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 86.ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺷﺘﺮاک ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد زﻧﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺤﯿﺚ رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رواﺟﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی زﻧﺎن در زﻧﺪه ﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.

 .4ﮐﯿﻬﺎ رای دادﻧﺪ و ﮐﯿﻬﺎ رای ﻧﺪادﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  6,4ﻣﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای رﻓﺘﻪ ﺗﺎ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺪود  50ﻓﯿﺼﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت رای دﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺣﺪود  70ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدم در آن اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﮐﻢ ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯿﮑﺮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع  249ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ از ﺣﻤﺎﯾﺖ  16ﻓﯿﺼﺪ از ﻣﺠﻤﻮع  13ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﮐﺎرت رای دﻫﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ 87.دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ ﻣﺮدم را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ 88.اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺮاک  50ﻓﯿﺼﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت رای دﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ رﻗﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ و ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺴﻤﺎً ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از ﮐﺮزی و دوﻟﺘﺶ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ )درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪول  7را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ( 89.در واﻗﻊ
اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ از ﮐﺮزی و
دوﻟﺘﺶ و از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮده ،ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭼﻮﮐﺎت  :7ﻣﺮدم ﻋﺪم ﮐﺎراﺋﯽ دوﻟﺖ را ﺳﺒﺐ اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
”ﮐﺮزی ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮزی وﻋﺪه ﻫﺎی دروغ ﻣﯿﺪﻫﺪ) .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻫﺮات( “
”ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻣﻦ را رﻧﺞ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ در ذﻫﻨﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮاﻗﺺ دوﻟﺖ اﺳﺖ -ﻣﺮدم ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻗﻨﺪﻫﺎر(“
”ﻣﺮدم از ﮐﺮزی ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .او وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،اﺋﺘﻼف و ﺳﺎزش
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ وی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ازﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر وﻗﺖ و اﻋﺘﻤﺎد اش را از
دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ-ﻣﻦ ﺑﻪ وی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم) .ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( “
”ﻣﺮدم ﻣﻮرال و اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دوﻟﺖ و از ﺷﺨﺺ ﮐﺮزی از دﺳﺖ داده اﻧﺪ) .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻗﻨﺪﻫﺎر(“
”در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ آﻣﺪه و رای دادﻧﺪ .اﻣﺎ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮزی و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) .ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮﻣﯽ از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات(“
”ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﺮزی ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮزی ﺧﻮب ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﻬﺎدی ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ از اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﭼﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﺎن در روز ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻧﺪ و
در ﺷﺐ دزد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﺰرگ روﻧﻤﺎ ﻧﺸﻮد ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد) .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻗﻨﺪﻫﺎر( “
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر
 ٨٦ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻟﻮﺗﺎ ﮔﺎل ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد 19 .ﻧﻮاﻣﺒﺮ
.2005
 ٨٧ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم داده ﺷﺪه در وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتwww.jemb.org. .
” ٨٨ﭘﯿﺎم اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“ ﻃﺮزی .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در رادﯾﻮ آزادی/رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد.
www.rferl.org/reports/afghan-report/default.asp
 ٨٩ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ
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ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ ﻣﺮدم درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺎﻣﺰدی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺑﺪ ﻧﺎم ،ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،
اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ
ﺷﻬﺮت ﺑﺪ داﺷﺘﻨﺪ رای ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن در ورﻗﻪ رای دﻫﯽ از ﺑﻌﻀﯽ وﻻﯾﺎت ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺮدم درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر روﺷﻦ اوﺿﺎع ﺑﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻤﻼت ﺷﻮرﺷﯽ ﻫﺎی ﻃﺎﻟﺐ زﯾﺎد ﺑﻮده و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دو وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ و ارزﮔﺎن ﮐﻪ درﯾﻦ وﻻﯾﺎت اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ
وﺧﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  20,2ﻓﯿﺼﺪ و  23,4ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 90.اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢ ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪوداً  55درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻄﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻪ  29ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﻦ ،ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺣﻀﻮر ﮐﻢ ﻣﺮدم درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﻨﯿﺘﯽ درﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :8ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺷﻤﺎل
ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق
ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺮق
ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق
ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب
ﺳﺎﺣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﻮﭼﯽ
ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺘﻨﺎم

1 587 669
1 608 522
2 221 653
1 434 629
1 976 573
1 526 636
1 657 952
429 597
534 105
12 977 336

وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ

58,8
60,9
35,9
47,2
54,8
28,7
61,3
65,9
38,3
49,4

اﺷﺘﺮاک در

ﺗﻔﺎوت اﺷﺘﺮاک

ﺷﻮراﯾﻬﺎی

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت*

وﻻﯾﺘﯽ

رﯾﺎﺳﺖ

58,7
60,8
35,7
47,1
54,7
28,8
61,3
65,8
ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد
49,8

ﺟﻤﻬﻮری
77,5
70,3
59,6
54,8
87,4
53,4
88,2
60,4
ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد
69,2

-18,7
-9,4
-23,7
-7,6
-32,6
-24,7
-26,9
-5,5
ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد
-19,8

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

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺪود
 41ﻓﯿﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن زﻧﺎن ﺑﻮده 91در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  43ﻓﯿﺼﺪ زﻧﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان از ﻃﺮف زﻧﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رای داده اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ و ﺧﻮد زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺒﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﺎن
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از زﻧﺎن در روز رای دﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻼً
ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ،و اﻣﺎ در ﺧﺘﻢ روز رای دﻫﯽ ،از ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ زﻧﺎن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﺮ از ﮐﺎرت رای دﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ٩٠ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم داده ﺷﺪه در وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
” ٩١ﭘﯿﺎم اﺷﺘﺮاک ﮐﻢ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“ ﻃﺮزی.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ در وﻻﯾﺎت ﭘﮑﺘﯿﺎ و ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی رای دﻫﯽ زﻧﺎن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای
دﻫﯽ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﯿﺼﺪی
رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن زن در وﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﺎ  60ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ! )دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ را از وﻻﯾﺖ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ در وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﯿﺼﺪی اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( 92ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ ﻫﻤﺴﺮﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ وﻻﯾﺖ  3,7ﻓﯿﺼﺪ زﻧﺎن و  96,3ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رای دﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی زﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺼﺪی
اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﻗﺴﻤﺎً ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﻌﻨﻪ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺣﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی
رای دﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک ﮐﺮده اﻧﺪ!“
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ﺟﺪول  8ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﻫﻞ ﻫﺰاره در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت ،وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه را درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ  71,8و در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ  71,5ﻓﯿﺼﺪ
ﻣﺮدم آن اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﮐﺎراﺋﯽ ﻗﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻫﺰاره در ﺑﺴﯿﺎری از وﻻﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺷﺘﺮاک ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ رﻫﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای ) (52 686را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 60
ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  27ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدم اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻗﻢ اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  54,8ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ آن ﻣﻈﻨﻮن اﻧﺪ ،ﭼﻮن وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ درﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮب ﻧﺒﻮده و ﻧﻔﻮذ ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد رﻗﻢ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ 36ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ رﻗﻢ 33
ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری )  60ﻓﯿﺼﺪ( ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ازﯾﻦ  33ﻓﯿﺼﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از  30ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺮا زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﮐﺎﺑﻞ را در ردﯾﻒ وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر در ﺟﻨﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺑﻞ،
ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﻠﻤﻨﺪ و ارزﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻤﺘﺮ از  30ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢ از زﻧﺎن
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن رای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ٩٢ﺑﺮ ﻋﻼوه وﻻﯾﺎت ﭘﮑﺘﯿﺎ و ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ،در وﻻﯾﺎت داﯾﮑﻨﺪی ) ،(52,8ﻓﺎرﯾﺎت ) ،(52,2ﻏﺰﻧﯽ ) ،(54,8ﻧﻮرﺳﺘﺎن ) (53,0و ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ) (58,6ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺼﺪی اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن
)ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮس ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ( در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮدان زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدان
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺎً روﺷﻦ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 ٩٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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 .5ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
”ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺶ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و اﻣﺎ او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ“ .ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻼح ،ﭘﻮل و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﺎد در آن ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺠﺰ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﺪام ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ”) .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه“ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮه در
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ روزﮔﺎران ﻣﻮرخ  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ (2005
ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﺎل  2005ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  180000ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺧﻠﯽ 541 ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ 60000 ،ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی اﻣﻨﯿﺘﯽ در 6267
ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻬﺎی و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی رخ ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ از  672ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ و  74ﺑﮑﺲ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﻤﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ازﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم و رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن را ﺗﺒﺎرز ﻣﯿﺪﻫﺪ 94.دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ و ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
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اﻣﺎ واﺿﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ارﻗﺎم از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﮑﻪ ﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2005ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ارﻋﺎب از دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪوﯾﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﯾﮏ ﺗﻦ از
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻖ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر و اﮐﻨﻮن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وی ﺑﻄﻮر ﻣﺰاح
آﻣﯿﺰ درﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﻦ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدم .ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻣﻦ ازﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﻮﺧﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ
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ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺎری آﺳﺎﻧﯿﺴﺖ“.
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و دﻓﺎع
از ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت را وارد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن اﯾﻨﮑﺎر ﺳﻄﺢ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در اذﻫﺎن
ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ارﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رای واﺣﺪ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺰوده اﺳﺖ:
”ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎً ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷﺨﺺ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﺰب و ﯾﺎ ﮔﺮوه .اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ) (PRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ

” ٩٤ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ  2005در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
٩٥درﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺰارﺷﯽ رادﯾﻮ آزادی /رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
www.rferl.org/featuresarticle/٢٠٠٥/١٠/b٨٣٦٢٤eb-٨٦ac-٤٥d٦-٨abc-٤٦٧df٤٦٦١٧a٣.html
 ٩٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 7 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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ﺣﺪ اﻗﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب آﻧﻬﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﺛﺮ آن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ“.
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دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ادﻋﺎ ﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮ وﺟﻮد ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭘﺲ از رﺳﯿﺪه ﮔﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ 98.اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎ اﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺮدم آن ﺑﯿﺴﻮاد اﻧﺪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﻏﻠﻂ و دروغ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ ،ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری از ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری در ﺑﻌﻀﯽ وﻻﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن از ﺗﺪوﯾﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺘﺎً درﯾﻦ
وﻻﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﺗﻬﺎﻣﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺎن رای
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری آرا و ﻃﺮﻓﺪاری ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ،زﯾﺎد
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮑﺎﯾﺎت از ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﻣﺎ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ”ﭘﺮ ﻣﺸﮑﻞ“ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺗﻘﻠﺐ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪادی ازﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﯽ ﻃﺮف
اﺑﺮاز ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ذﯾﻼً ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮد:
• ارﻋﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ” :در ﺷﻮراﺑﮏ  50ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ را در ﮐﻨﺘﺮول داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ داﺧﻞ آن ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺷﻮد) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ(
• ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان” :وﻟﺴﻮال رﯾﮓ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ ری دﻫﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺮادر وی رای ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺑﺎز ﻧﮑﺮد .ﭼﻮن ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮد) “.ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(
• ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﺳﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻮل داده اﻧﺪ .ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ دﻓﺘﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ) “.ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای
وﻻﯾﺘﯽ(
• ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ” :ﺑﺮادر واﻟﯽ )ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ( در ﺧﺎﻧﻪ اش ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ رای
دﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان” :در ﻫﺰارﺟﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺑﻮد ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• ﺧﺮﯾﺪاری آرا” :ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻗﺎرب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن  100ﺗﺎ  150اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری آرای آﻧﺎن ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
 ٩٧رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺖ ﮐﯿﭙﻦ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻗﺒﻼً رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 16 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
” ٩٨ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ  2005در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 3 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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• داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رای دﻫﯽ” :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرت
ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رای دادﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ آن ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رای ﺑﺪﻫﻨﺪ) “.ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• رای دﻫﯽ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از زﻧﺎن” :دوﻟﺖ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ  40ﺗﺎ  50ﻓﯿﺼﺪ از زﻧﺎن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ را ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق
ﻫﺎی رای ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻗﺮﯾﻪ رﯾﻮاﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﺪوق ﮐﻪ ﭘﺮ از ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.
در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﺮد  10-5ﮐﺎرت رای دﻫﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن رای داده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ وی را ازﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ او اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺑﻮد ،درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ” :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮده و آﻧﺮا ﭘﺲ از ﭘُﺮ ﻧﻤﻮدن از ورﻗﻪ
ﻫﺎی رای دﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رای دﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ  32ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ در ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک
ﭘُﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ درواز ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﺎر ﻫﺎ در ﺟﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎﯾﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﯽ ﮐﺎر ﻫﺎی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ روزﯾﮑﻪ ازﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎرش آرا ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ادﻋﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ و ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻓﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ادﻋﺎ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن از وﻻﯾﺎت
ﻫﺮات و ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:

• ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﺳﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻃﺮﻓﺪاری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان” :ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ را در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎرش آرا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎزی ﻣﯿﺪادﻧﺪ و آرای ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ از وی
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آرای آﻧﺎن را زﯾﺎدﺗﺮ و از دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ(
• ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” :دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری آﻧﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ(
• اﺳﺘﻔﺎده از ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ” 99:ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رای دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮده اﻧﺪ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺰارش دادﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮع آرای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎرش” :ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ارﻗﺎم را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارﻗﺎم را ﺗﻐﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد را رﺷﻮت دادﯾﻢ و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد
را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ .دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻀﺎﺋﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ
آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
 ٩٩ﯾﮑﯽ از اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎرش آرا ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ را
ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺬاری ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ورﻗﻪ ﻫﺎی
رای دﻫﯽ ﺷﺎﻧﺮا دو ﺑﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺴﺎب ﮔﺮدد .درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=archive/arr/arr_٢٠٠٥١٠_١٩١_١_eng.txt
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• رﻫﺒﺮی ﺿﻌﯿﻒ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮول ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
• ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌﯿﻒ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺸﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ازﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﯾﺎدی را دﯾﺪم اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﻣﻮرد ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﺪ) “.ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(
اﻇﻬﺎرات ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﺎﻇﺮ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﻗﺴﻤﺎً ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎرش آرا در ﺳﺮاﺳﺮ وﻻﯾﺎت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻣﯿﺪارد .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﺮ ارﻗﺎم ﺷﻤﺎرش ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﺸﮑﻮک وﻏﯿﺮه.

100

ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ در ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ درک ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً رخ داده اﺳﺖ  ،ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ
اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ در وﻻﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ در وﻻﯾﺎت اﯾﻨﺴﺖ
ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺼﺪی ﮐﻢ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ 101.در ﺟﺪول  9ﺗﻌﺪاد ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺎﻣﻞ آن ورﻗﻪ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﻗﺴﻤﯽ آﻧﺮا ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف وی ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ رای ﺑﺪﻫﺪ )ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ رای داده اﺳﺖ( .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رای داده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدی ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 102.رای ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎرش آرا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﺷﺪﻧﺪ.
در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﻧﻔﻮس آن ﺑﯿﺴﻮاد اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ از ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ دارﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن اﯾﻦ
ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻌﺪاد از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رای ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رای دادن
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ 103.در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎرش آرا ،دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی آن ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن رای داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﯿﺴﻮادی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﻤﯽ از ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ورﻗﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﯽ رﻗﻢ ﮐﻢ از ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده و ﻧﺎ اﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد آﮔﺎه از ﭘﺮوﺳﻪ رای دﻫﯽ ،ورﻗﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد رای دﻫﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آرای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ ارﻗﺎم در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎ اﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎر دور دﺳﺖ و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ را ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯿﺴﺎزد .ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺼﺪی ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
و ﺑﺎﻃﻞ در وﻻﯾﺎت ﻧﻮرﺳﺘﺎن ) ،(0,5 %ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ) ،(0,7 %ﭘﮑﺘﯿﺎ ) (1,6 %و ﺧﻮﺳﺖ ) (2,8 %ﺑﻮده اﺳﺖ 104.در وﻻﯾﺎت ﮐﺎﺑﻞ و ﻫﺮات
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد اﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﯿﺼﺪی ورﻗﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  4,8و  8,4ﻓﯿﺼﺪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﺼﺪی اوراق ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ در وﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق ﺑﻮده
 100ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد آﺳﯿﺎ )” .(ANFRELﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“  30ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2005
 ١٠١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺨﺎﯾﻞ ﺳﯿﻤﭙﻞ ،دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﺧﺎص اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﮐﺎﺑﻞ 12 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١٠٢ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﯾﻦ راﺑﻄﻪ در وﻻﯾﺖ ﻫﻠﻤﻨﺪ رخ داده اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮادر واﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رای را درﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﻧﺎﻣﺰدی درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻻﯾﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ردﯾﻒ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ زﯾﺎدﺗﺮﯾﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ،در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ١٠٣در 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.
 ١٠٤اﯾﻦ ارﻗﺎم از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
http://results.jemb.org/reports.asp
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اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ  7ﻓﯿﺼﺪ آرای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  8,8ﻓﯿﺼﺪ آن ﺑﻪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﺼﺪی در وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق ﺑﻮده ﮐﻪ  1,4ﻓﯿﺼﺪ از آرای ﭘﺎرﻟﻤﺎن و  1,8ﻓﯿﺼﺪ از آرای ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ
اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن
درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺟﺪول  .9ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اوراق ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺘﻨﺎم
ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن

ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺳﻔﯿﺪ

ﺑﺎﻃﻞ

ﺷﻮرای

ﺷﻮرای

ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﺷﻮرای

ﭘﺎرﻟﻤﺎن

وﻻﯾﺘﯽ
3,4
4,7
3,8

ﺷﻤﺎل
ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺮق
ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق
ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﻮﭼﯽ

1 587 669
1 608 522
2 221 653

93,8
93,0
96,1

وﻻﯾﺘﯽ
92,4
91,2
94,5

3,6
3,5
2,2

وﻻﯾﺘﯽ
4,2
4,1
1,8

2,7
3,5
1,6

1 434 629
1 976 573
1 526 636
1 657 952
429 597

96,3
98,5
91,6
93,8
94,3

95,7
98,2
94,4
92,4
94,7

1,7
0,7
5,9
3,7
4,3

1,6
0,7
2,5
3,6
1,9

2,0
0,7
2,5
2,5
1,4

2,7
1,1
3,1
4,0
3,4
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97,8

ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

1,4

ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

0,9

ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﻣﺠﻤﻮع

12 977 336

95,0

94,1

2,9

2,7

2,1

2,1

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ازﯾﻦ
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

ﻣﻨﺒﻊ :ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻠﻘﯽ

ﻣﯿﺸﻮد .درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
”اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻃﯽ  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد از ﻃﺮف ﭼﭙﯽ ﻫﺎ و راﺳﺘﯽ ﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ،اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮔﺮ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺻﺪ ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎ
اﻧﺪازه ﺋﯽ آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺎن ازﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ،ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ“.
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ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﺮﺧﻂ اﺧﺒﺎر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎراﺋﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎری و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﺧﻮل آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ.

 .6رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ
 1,6ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
ﺗﻮﻗﻌﺎت زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرا وﻻﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ-ﺣﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﺎن اﻧﺠﺎم داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﯽ از ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

 ١٠٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻫﺮات 26 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
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”رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
آﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ“.
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رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ازﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ازﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ )ﺧﺪﻣﺖ(
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ .در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ”ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ رای داده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟“ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن در ﻫﺮات ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ:

• ﻣﻦ آرزو دارم ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺳﺮک ﻫﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﯾﮏ
دﻫﻘﺎن از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن(.
• ﻣﺮدم آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺳﺮک ﻏﻮرﯾﺎن اﻟﯽ ﻫﺮات را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺳﺮک اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻞ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻧﻤﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد اﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮک ﻏﻮرﯾﺎن-ﻫﺮات
اﺳﺖ) .ﻣﻌﻠﻢ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ﻫﺮات(
• ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺤﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺳﺮک ﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی آب و ﺑﺮق را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ) .وﻟﺴﻮال ﻏﻮرﯾﺎن(
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ:

• اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .رای دﻫﻨﺪه از وﻟﺴﻮاﻟﯽ اوﺑﻪ ﻫﺮات(
• وﻋﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺤﻘﻖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت
آﻧﺎﻧﺮا ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ از ﻗﻨﺪﻫﺎر(
• روز ﺑﻪ روز دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻧﺼﺐ واﻟﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ
داده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﮐﻨﻮن از دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻋﻮض از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت زﯾﺎد دارﻧﺪ.
)ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر(
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ را ﻣﻨﺤﯿﺚ وﻇﺎﯾﻒ
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در  12وﻻﯾﺖ از اﭘﺮﯾﻞ اﻟﯽ ﺟﻮن 2005
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ:
”اﺳﺎﺳﺎً ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،اﮐﺜﺮ از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن وﻻﯾﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺳﺨﻨﮕﻮی وﻻﯾﺎت در ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
وﻻﯾﺎت ﺷﺎن ﺳﻮق دﻫﻨﺪ“.
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ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن
ﺳﺮک ﺳﺎزی ،اﻋﻤﺎر ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﻠﻨﯿﮏ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد از
دادن ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺷﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دادن وﻋﺪه ﻫﺎی زﯾﺎد،
 ١٠٦ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١٠٧دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آﻟﺘﺎی” ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“  17ص.
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ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ” :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ از اﻋﻤﺎر ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ ﺳﺮک وﻋﺪه ﻣﯿﺪاد در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎر دو ﻣﮑﺘﺐ
و دو ﺳﺮک را ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه ﻣﯿﺪادﻧﺪ 108“.ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد از ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ” :ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﻧﺰد واﻟﯽ ﺑﺮدم و از او وﻋﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ“.
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ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در

ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ آن اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ،اﻧﮑﺸﺎف ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و رﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎً ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻫﺎی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺪف از ”ﺧﺪﻣﺖ“ ﻋﺒﺎرت از ﻃﺮﻓﺪاری و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺰ از آن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ رای داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻔﻮذ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻫﺎﻟﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ:
”ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از وزرا ﺟﻨﮕﺴﺎﻻر ﺑﻮده و از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻران ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ“.
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ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ از وﻻﯾﺖ ﻫﺮات ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﮐﻠﻨﯿﮏ ﺑﻮد ،درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد:
”ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ درﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮزﻓﮑﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮب و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده رای ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻗﺪرت و ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ“.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی
ﺷﺎن ،ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻬﺪه وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺄﯾﻮﺳﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ درﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و اﮐﯿﺪاً
اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزم ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ و اداره ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮدم و اﺻﻼح اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و
ﻫﻢ ﻣﺮدم از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺷﻮرا و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﻮرا
ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه واﺿﺢ ﮔﺮدد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﻃﺮﻓﺪاری و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮوف ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ
وزارت ﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درﯾﻦ ﺻﻮرت رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻠﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻬﺪاب ﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ
ﻃﺮﻓﺪاری اﻏﻠﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

 ١٠٨ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻫﺮات 26 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ١٠٩ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 3 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١١٠ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
١١١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮاری وﻻﯾﺘﯽ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن وﻻﯾﺖ ﻫﺮات 19 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را دارﻧﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ازﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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 2,6ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  3025ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ) 247ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن(
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ  420ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،وﻗﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎد ﭘﻮﻟﯽ را ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ وﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرا
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .و
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
دﻻﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﺷﺨﺎص ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ در ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ازﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﺋﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﻏﯿﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ درﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و
ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻗﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ
در ﻫﺮات ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﻮرا ﻣﻮﺗﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ و  25000داﻟﺮ ﻣﻌﺎش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان درﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ”:ﻣﻦ  20000داﻟﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در ﯾﮑﻤﺎه ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ“.
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اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آن اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ از ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻓﺮض
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺴﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن آن در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ )و وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ( در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﺑﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
”ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮدم ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ آﻧﻬﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﻧﺪ.
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﯿﺰ ،ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎ و وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد
را ﻧﺰد ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد) “.ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻏﻮرﯾﺎن ،ﻫﺮات(
”اﮐﺜﺮ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،ﺳﺮک ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ .اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم وﻋﺪه ﻣﯿﺪادم ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺴﺎزم ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ“.
)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن ،ﻫﺮات(
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ را ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﭘﻞ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﻘﺶ آن ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ”وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد 114“.ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ:

 ١١٢ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﻮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  8ﮔﺰارش ”رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و
روش رای دﻫﯽ در ﭘﻨﺠﺎب “1999-ﮐﺮاﭼﯽ .ﻣﻄﺒﻌﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﮐﺴﻔﻮرد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 ١١٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻤﯿﻢ ،آﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات .ﻫﺮات 21 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 ١١٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 6 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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”دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻼن ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﭘﻼﻧﻬﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﺗﺎ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﻗﻨﺪﻫﺎر(
”ﺷﻮرا ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺮدم وﻋﺪه دادم ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻨﺠﻮای ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻦ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﮑﺘﺐ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ آﺑﯿﺎری و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ-اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﻗﻨﺪﻫﺎر(
”ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،ﻫﺮات(
”ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻻﯾﺎت اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) “.ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﻫﺮات(
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﺤﻮه رﻫﺒﺮی آن ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻗﺪرت ﮐﺎری اﯾﻦ ﺷﻮرا از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻀﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی و ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ ﻫﺮ
دو در وﻻﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ رای را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد درﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  ،اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮرای اﺻﻼﺣﯽ را در ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺟﻠﺴﺎت اش را ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد .وی ﺑﻄﻮر واﺿﺢ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ وی در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻗﺒﻼً دوﻟﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ادﻋﺎ دارﯾﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ “.وی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ در ﺷﻮرا ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ” :ﮐﺎر ﻫﺎی زﯾﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻓﺎﺳﺪ و رﺷﻮت ﺧﻮر ،ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ،و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر ﮐﺮد 115“.اﮔﺮ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﺼﺎرف ﮐﺎر ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد رﺳﻤﺎً ﺑﻪ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻗﺴﻤﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﻣﻌﮑﻮﺳﺎً ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﻨﺎت در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺎت و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﯽ در وﻻﯾﺎت ﺧﻮد از دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در وﻻﯾﺎت اﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﻗﺪرت آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﺪرت را ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺟﻨﮓ در وﻻﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺠﺪداً
در ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ و ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزد 116.اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت واﮔﺬار ﺷﻮد.

 ١١٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ .ﻗﻨﺪﻫﺎر 7 ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١١٦ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد” :ﺗﻘﻮﯾﺖ اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﺻﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ؟  “2005اداره
ﻋﺎﻣﻪ و اﻧﮑﺸﺎف 10 .ص .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎرا ﻟﯿﺴﺘﺮ و اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .7ﻧﻈﺮی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
در آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ
ازﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺎً ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﺗﺠﺎرب
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و رﻫﺒﺮی ﻧﺸﻮد ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ را از ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ و ﺟﺪﯾﺪ درﯾﻦ اواﺧﺮ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺘﻢ ﮔﺰارش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﺤﻮه اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ آﻣﻮﺧﺖ و در ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﺲ از ﺑﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

 1,7آﻣﻮزش از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی  1965ﺗﺎ  1973اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد و وﺳﯿﻠﺘﺎً ﻣﯿﺘﻮان
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرا ،و ﯾﺎ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﯽ روی ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ،ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﺲ دوﭘﺮی آﻧﺮا ”ﻓﺮدﮔﺮاﺋﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ وﮐﻼی اﻓﻐﺎن“ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺒﺐ” 117ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎ“ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
”در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ  216ﺣﺰب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺣﺰب دارد .ﺑﺪون از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻮی ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ و ﺑﯽ اداره اﺳﺖ“.
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ﻓﻘﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی آن و رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را دارد .ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ دﺳﭙﻠﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ وﮐﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻزم ﮐﺎری در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان از
ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  1969و  1970ﻣﺜﺎل آورد ﮐﻪ در آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ از  32ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻼن ﺷﺪه 119،در  4ﺟﻠﺴﻪ آن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻزم اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ:
” ﻫﺮ ﯾﮏ از وﮐﻼ اﺻﺮار ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن رای داده اﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اراﯾﻪ ﺑﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ازﯾﻦ وﮐﻼ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ راﺿﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻮﮔﻮاری ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ  “...در ﺳﺎل  204 ،1969ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آن وﻗﺖ 14 ،روز ﻣﺘﻮاﺗﺮ را ﺑﺮای رای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﻗﺎی
اﻋﺘﻤﺎدی ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ رﻫﺒﺮان
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
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اﻣﺎ وﺧﯿﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻧﺒﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﯾﮏ دی ﻓﮑﺘﻮی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺸﺪ 121.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ رواﺑﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺮﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ
” ١١٧اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ :ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ“ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻨﺘﺸﺮه در ژورﻧﺎل ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ .ﺟﻮﻻی  6 .1971ص.
” ١١٨اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ“ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﯾﻨﺒﺎم ،اﮐﺘﻮﺑﺮ  .1972ﻣﻨﺘﺸﺮه در ژورﻧﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ رو ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف.
 ١١٩ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ
 ١٢٠ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ
 ١٢١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن در ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺷﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻠﻒ
ﻣﯿﺸﺪ 122.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﻮﯾﺲ دوﭘﺮی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻠﻪ ﺗﻌﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻزم آرا” ،ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ
ﮐﻮﭼﮏ از وﮐﻼ در  12ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮول داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ“.
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اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﻼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و دﻓﺎع از آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزﮔﺎری ،ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺑﺮ ﻋﻼوه ،در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﻔﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ.
” ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻤﻦ از ﻃﺮف ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .وی ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اش ﻧﺘﻨﻬﺎ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دارد .ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺮوح درﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ“.
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 2,7ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار دارد اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺠﺎرب از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺷﻮد در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ ﻃﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻘﺐ
ﻧﮕﻬﺪارد .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺷﺨﺎص ،ﮔﺮوه ﻫﺎ ،اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی ﻫﺎ و
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
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ )دوﻟﺖ و
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ( دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﺟﺪی رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻧﮕﺮدد ،ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن و آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﭘﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺠﺎرب از دﻫﻪ ﻫﺎی
 60و  70ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻزم آرا ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﯾﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ  20ﻓﯿﺼﺪ آرای اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن وزرای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را

اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺪادن رای اﻋﺘﻤﺎد ﯾﮏ وزﯾﺮ را از وزارت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﯽ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻏﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﯽ ﺣﺪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
ﻗﺪرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﻟﻔﺮض ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دوﻧﺮ
ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﮔﺮام ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (SEALو
ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .درﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺮاﺋﯽ و اداری آن ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ داده ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﺷﻮرا ،از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﻤﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻄﻤﻦ ﮔﺮدﻧﺪ.

 ١٢٢در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش ﻟﻮﯾﺲ دوﭘﺮی را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﻪ“  1971-1969ﻗﺴﻤﺖ ”ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ“ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺣﻮی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .1971
 ١٢٣دوﭘﺮی ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﻪ .1 .ﺣﻤﻼت ﻟﻔﻈﯽ اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻮﻓﻖ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎﻻی وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف
دﻫﺎت ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ادﻋﺎ ﻫﺎ اﺳﺖ.
 ١٢٤وﯾﻨﺒﺎم”دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ“ ص .63
 ١٢٥دوﭘﺮی ”ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﻪ“ ص .10
 ١٢٦ﻣﺎروﯾﻦ وﯾﻨﺒﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد 20 .ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2005

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﻮی ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﻒ ﮐﺎری ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮود .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻗﻮی ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺛﺒﺎت در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 127.ﺗﺠﺎرب از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی دﻫﻪ  60و  70در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﻓﻘﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﯽ اﻧﺪازه ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪه در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮی را در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ
ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آن اﺣﺰاب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،را
اﻧﮑﺸﺎف داد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﯾﻨﺪه ،ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﮐﻢ ﻓﮑﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی و
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ وی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در آﯾﻨﺪه و در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،را ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺷﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف و ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ و ﮐﺎراﺋﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه اﺟﺮای دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اداره ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮاﻧﻪ .ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﻬﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف رای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺣﻔﻆ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺧﺮﯾﺪاری آرا ﺧﻮد داری ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮت ﻫﺮ دو ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﺟﺮاﯾﯿﻪ را
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی آﻧﺎن ﭼﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺎن و ﯾﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 3,7آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از درس ﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ از ﺗﺪوﯾﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻔﺼﻼً ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
درﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه و ﮐﻠﯿﺪی ﯾﺎد آوری ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:
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• ﺗﺠﺪﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ  5ﺳﺎل ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻫﺮ  4ﺳﺎل ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﻗﺮﯾﻪ وی ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎل و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  38اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  60ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﯾﺪ داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2005-2004ﺑﻮده اﺳﺖ (.ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) ،(PESGﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
”اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻻﯾﺘﯽ و ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎ را در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻣﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد 129“.اﮔﺮ

 ١٢٧ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش” ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رو ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف“ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر
ﻣﻄﺒﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ .و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ”دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ“ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ،ﻣﻄﺒﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ.
 ١٢٨ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺰﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎری از ﮔﺮوپ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) (PESGﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ 27 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
 www.jemb.org/pdf/PESG_progress_report_٢٧-٠٩-٠٥_eng.pdfو ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ازﯾﻦ ﮔﺮوپ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ 2005اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد 6 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
 ١٢٩ﮔﺰارش ﮐﺎری ﮔﺮوپ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ص .4
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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
ﻃﺮﯾﻖ رای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
• ﺗﻐﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ :ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ) (SNTVﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2005اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﻠﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ 130.اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻮض ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را دارد ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ) ، (PRﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن اﺟﻨﺪای ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮده ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺋﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺘﻨﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن :ادﻋﺎ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی
راﺟﺴﺘﺮی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دارد .دوﻟﺖ و دوﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
) (PESGرا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﮔﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ
ﭘﻼن را در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺟﺴﺘﺮی دواﻣﺪار ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻧﺪ) .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﮐﺎرت رای دﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد (.درﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺎرت درج ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ رای دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﺤﻞ رای دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه رای
ﺑﺪﻫﺪ.
• اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﯾﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ دوﻟﺖ و دوﻧﺮ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﯾﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ از دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن در ﺻﻮرت ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻮی ﺑﻮدن و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﮐﻪ ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی را در اداره و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
• ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻧﺎﻣﺰدان :ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎزﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2005ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪﺷﻪ داری را از ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬارد .ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ

ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،دوﻟﺖ و دوﻧﺮ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﻗﻀﺎﺋﯽ را در ﺻﺪر ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی
131
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺴﻠﺢ و ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وارد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
• ﺗﻘﻮﯾﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا :ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎد در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﭘﺮوﺳﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آورد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎری اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در آﯾﻨﺪه اراﯾﻪ ﮔﺮدد.
• ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن :ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داده ﺷﺪ اﻣﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻌﺪادی از
رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ از
ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪر ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﯾﺎ
 ١٣٠ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﺎم ”آزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ :ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺮوع در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ و ”رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر و اﻧﺪرو
روﻧﺎﻟﺪز و ﻟﻮﺳﯽ ﺟﻮﻧﺰ .آﮔﺴﺖ .2005
 ١٣١ﮔﺰارش ﮔﺮوپ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ”ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ 2005اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ ازﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت زﻧﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 4,7ﭘﺲ از ﺑﻦ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2005و آﻏﺎز ﮐﺎر ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮ  4ﺳﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ در دﺳﯿﻤﺒﺮ 2001
ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺟﻨﻮری ﺳﺎل  ،2006ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن داﯾﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺚ ﮔﺮدد:

 .1ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻄﻮر ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻮای ﺑﺸﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﻟﻮﯾﺖ داده ﻣﯿﺸﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ .ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﯾﻨﺮا ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ 132.ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪ
ﺟﺮﮔﻪ اﺿﻄﺮاری ،ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﻣﯿﺸﺪ
ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و زودی وارد ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،و ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،از ﺷﻬﺮت و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن اﻓﺮاد ﻣﯿﮑﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﺸﺮوع
دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً از ﺗﻮﺟﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻮﺳﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﻦ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻮای ﺑﺸﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ
رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻮای ﺑﺸﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 .2ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد آﻧﻘﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و آﺧﺮی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد :ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ دﯾﺪه
اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺰرگ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﻗﻮای ﺑﺸﺮی و ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻏﻠﺒﺎً اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در واﻗﻊ ﺧﺘﻢ ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﻂ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺑﺰرگ درﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
در ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﺿﻄﺮاری در ﺟﻮن  2002اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﻧﺪ ﮐﺎری اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی در اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،2004و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2005ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ
 ١٣٢در ﺳﺮوی و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﺤﻘﯿﻖ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎل  2003اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از  1500اﻓﻐﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ”اﮔﺮ ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﻮد ،ﮐﺪام ﮐﺎر را در اول اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﯾﺪ“ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال 43 ،ﻓﯿﺼﺪ
ﺣﻘﻮق اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و آﻣﻮزش ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد 40 ،ﻓﯿﺼﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر،
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﺻﺤﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﻘﻂ  7ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ را اوﻟﻮﯾﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﻨﺪران روﺷﺖ ﺧﻮر و ﻓﺎﺳﺪ ،و ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮی ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً از آﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﺎر در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن .ﻧﻮاﻣﺒﺮ  .2003ﮐﺎﺑﻞ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﯿﮕﺰد ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻦ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 .3ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد :ﻟﻮﯾﺲ دوﭘﺮی در ﻣﻮرد ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ  40ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻂ ﻣﺶ ﻫﺎی ﻓﻮرﻣﻮﻟﯿﮏ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
”از ادﻏﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺸﮏ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮک دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ-ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در درد و رﻧﺞ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ“.
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ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﮔﺮ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎ ﺑﺸﮑﻞ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ داده ﻣﯿﺸﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺒﻮد .ﺗﻌﯿﻦ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻤﺪه آن ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻫﺪاف واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف زﯾﺎد ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻨﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻌﯿﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮی و ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﯾﻌﻨﯽ” :ﻣﺼﻤﻢ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ رﻗﺘﺒﺎر
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ،اﺳﺘﻘﺮار و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ “.ﺑﺮﺳﻨﺪ.

 ١٣٣ﻟﻮﯾﺲ دوﭘﺮی ،1980 ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ،ﻣﻄﺒﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮن .ص .587
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”ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ“ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،1971-1969 :ﺧﺪﻣﺎت
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺑﺸﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2003
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www.irinnews.org/report.asp?ReportID=٤٩٦٢٣&SelectRegion=Asia&SelectCountry=A
FGHANISTAN

”ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد/رادﯾﻮ آزادی 16 .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
www.rferl.org

”ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺳﺎل  “.2005دارﻻاﻧﺸﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 15 ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
www.jemb.org/eng/electoral_system/jembs_background_briefing.pdf
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”ﺗﻘﻮﯾﺖ ادارات ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و دوﻟﺖ ﺳﺎزی؟“ اﻧﮑﺸﺎف و اداره ﻋﺎﻣﻪ .اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر و ﺳﺎرا ﻟﯿﺴﺘﺮ.2005 .
”ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺳﻔﺎرﺷﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ  2005اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
اروﭘﺎ ) 6 .(OSCEاﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
”ﮔﺰارش ﮐﺎری“ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) 27 .(PESGﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2005
www.jemb.org/pdf/PESG_progress_report_٢٧-٠٩-٠٥.egn.pdf

”ﻣﺎرش اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ“ رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد/رادﯾﻮ آزادی 12 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
www.rferl.org/featuresarticle/٢٠٠٥/١٠/b٨٣٦٢٤eb-٨٦ac-٤٥d٦-٨abc-٤٦٨df٤٦٦١٧a٣.html
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .اﻧﺪرو روﻧﺎﻟﺪز و اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .2004
”رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ ﮐﺎﺑﻞ .واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .اﻧﺪور وﯾﻠﺪر ،ﻟﻮﺳﯽ ﺟﺎﻧﺰ ،اﻧﺪرو
روﻧﺎﻟﺪز .آﮔﺴﺖ .2005
”ﭘﯿﺎم ﺣﻀﻮر ﮐﻢ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“ رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد/رادﯾﻮ آزادی 14 .اﮐﺘﻮﺑﺮ .2005
www.rferl.org/reports/afghan-report/default.asp.

”اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ“ در ژورﻧﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ رو ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف .اﮐﺘﻮﺑﺮ  .1972ص 74-57
”رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و رﻓﺘﺎر رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در ﭘﻨﺠﺎب“ ﻣﻄﺒﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺴﻔﻮرد ،ﮐﺮاﭼﯽ .اﻧﺪرو
وﯾﻠﺪر .1999
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ﺿﻤﯿﻤﻪ  .1ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻫﺮات
) 29ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 4 ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ 12 ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ) 6ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ((
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﮑﻮزی ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
آﺻﻒ ﺑﺎرﮐﺰی ،رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻧﻮر اﺣﻤﺪ ﺑﺎرز ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺰاد ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
داﮐﺘﺮ داﻧﺶ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺑﻮ دﯾﮏ ،دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
داﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﯾﺪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻗﺎﺿﯽ ﻏﻼم ﻧﺒﯽ ﺣﮑﺎک ،آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﮕﺮ از داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﺪن
داﮐﺘﺮ ﻧﻮر اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻋﺰﯾﺰه ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺣﻤﺪ رﻓﯿﻊ ﺧﯿﺮی ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺴﻌﻮده ﺧﺮوﺗﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﺸﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﯿﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺼﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،وﻟﺴﻮال ﻏﻮرﯾﺎن
ﻋﺰﯾﺰ اﺣﻤﺪ ﻧﺪﯾﻢ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺣﻼل اﺣﻤﺮ در ﻫﺮات
ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﻌﻠﻢ و دوﮐﺎﻧﺪار
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﺎﺿﯿﺰاده ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎﺋﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﻤﯿﻢ ،آﻣﺮ دﻓﺘﺮ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻠﯽ
داﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺮ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
داﮐﺘﺮ ﻗﺪﯾﺮ ﺗﯿﻤﻮری ،اداره ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺻﺤﺖ
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ وﺣﯿﺪ وﻗﻔﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻗﻨﺪﻫﺎر
) 24ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 5 ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ 10 ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ) 8ﻧﻔﺮ از ﻗﻨﺪﻫﺎر( 4 ،ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ و
 4ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ(
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻓﻐﺎﻧﻤﻞ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ آﺷﻨﺎ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻓﺎروق ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ
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ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻘﯿﺎر ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﯿﻞ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻓﺮﯾﺒﺎ اﺣﻤﺪی ﮐﺎﮐﺮ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺣﻤﺪ وﻟﯽ ﮐﺮزی ،ﮐﺎﻧﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﺧﺎن ،دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﻪ از اﻃﻔﺎل
آﻏﺎ ﻻﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺣﺎﺟﯽ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺗﻠﺖ ﺑﯿﮏ ﻣﻮﺳﺪﯾﮑﻮف ،دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ،رﻫﺒﺮ ﻗﻮﻣﯽ اﻟﮑﻮزی
ﻧﺼﺮ اﷲ دوراﻧﯽ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻠﯽ
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻧﻮری ،دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ ﻧﻮرزی ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻫﻠﻤﻨﺪ(
ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺸﺘﻮن ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﭘﻮﭘﻞ ،دﻓﺘﺮ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ-ﻫﺒﯿﺘﺎت
اﯾﻮب رﻓﯿﻘﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺻﺪﯾﻖ اﷲ ﻓﻬﯿﻢ ،دﻓﺘﺮ اﮐﺴﻔﺎم
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻓﺮاه(
ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﮐﺎﮐﺎ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
داﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﷲ ،دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ

ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﺪه ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺎﺧﯿﻞ ،دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم 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
ﺟﺎن ﺳﻮﻣﺮس ،ﺑﻨﯿﺎد آﺳﯿﺎﺋﯽ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ وان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﺧﺎص اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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