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  :مقدمه
گاهی  ناتوان، ضعیف و گهکرد خود  ها خاموشی و رکود فعالیت خود را آغاز کرد، در عمل گذشته افغانستان که پس از سال جرگه ولسی

هاي مشخص  گیري داراي موضعهاي مختلف سیاسی و فکري، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف،  متناقض ظاهر شد و افراد و گروه هم

هاي منسجم سیاسی و  نتوانست گروهدر نتیجه ضعف بزرگی که در نظام انتخاباتی کشور وجود دارد،  مجلساین  ؛ زیراو هماهنگ نبودند

دست پارلمانی  مند و یک قدرتهاي  کرد و گروه هاي سیاسی در آن، از قواعد خاصی پیروي نمی گیري و، موضعر فکري را تشکیل دهد؛ از این

  . نتوانستند قد علم کنند

گذاري و نظارت بر  آوردهایی نیز در بخش قانون مجلس نمایندگان گذشته داراي دستالبته این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که 

که نفس تشکیل چنین مجلسی پس  به خصوص این. هایی نیز بوده است باشد، داراي موفقیت وظیفه عمده آن می کرد حکومت که دو عمل

  .رود آورد بزرگ براي مردم افغانستان به حساب می ها، خود یک دست از سال

اخلی در این مجلس و دسو تابع عوامل  کرد اولین مجلس نمایندگان کشور، از یک ها و مشکالت موجود در عمل ضعف با این حال،

  .است بوده این قوهدر قبال تر، تابع رویکرد حکومت  ضعف در خود نمایندگان و از سوي دیگر و در سطح گسترده

برآن شد تا فهرست نهایی نامزدان  مطالعات پارلمانی مرکز مطالعات استراتژیک کابلپژوهشکده ، در آستانه افتتاح پارلمان جدیدحال 

در این هاي مختلف  ها و گروه رویکرد نمایندگان جدید و طیفتا  دهدمختلف مورد بررسی قرار جنبه هاي دوم را از راه یافته به مجلس 

ها و خالهاي عمده  ضعف ه تاخواستاز طریق این بررسی و پژوهش، مرکز مطالعات استراتژیک کابل از طرف دیگر، . پارلمان، مشخص شود

  .برآیندو سیاسی، در صدد پر کردن این خالها هاي علمی  نهادها و ارگان کند تامشخص را پارلمان جدید 

جرگه افغانستان از جهات مختلف  به دنبال آن، ترکیب جدید ولسی. در این تحقیق ابتدا نگاهی به دومین انتخابات پارلمانی شده است

  .مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است

هاي مشخص سیاسی به خصوص سه  از لحاظ گرایشات سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و جناحتا این ترکیب  هدر بخش اول، سعی شد

در این قسمت،  .ها شناسایی گردد هاي مستقل و کیفیت فعالیت آن هاي اپوزیسیون و چهره هاي طرفدار حکومت، گروه جناح عمده گروه

مطالعات پارلمانی  پژوهشکدهآوري شده  ه شده و اطالعات جمعجرگ هاي حزبی در میان نمایندگان جدید مردم در ولسی نگاهی به گرایش

  .مرکز مطالعات استراتژیک کابل در این زمینه ارائه شده است

 هایی در مورد در بخش دوم این تحقیق، حضور و کیفیت اقوام مختلف در مجلس جدید نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل

  .ومی در پارلمان آینده ارائه شده استهاي ق کرد اقوام و تنش عمل چگونگی

ا قوه مقننه در پارلمان جدید شده و سپس به چالش جرگه در  هاي پیش روي ولسی در بخش سوم، ابتدا نگاهی به تعامل قوه مجریه ب

  .دوره جدید فعالیت خود پرداخته شده است

هاي حزبی و قومی  جرگه و گرایش گان راه یافته به ولسیضمیمه، لیست نهایی نمایند 3ضمیمه ارائه شده که در این  3در نهایت نیز 

  .ها مشخص شده است آن
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  :روش تحقیق

جرگه نماینده مردم بودند، تماس  در این تحقیق، ابتدا با یک یا دو نماینده از هر والیت، به خصوص کسانی که در دوره گذشته ولسی

  .ها مشخص گردد لیست نهایی راه یافته به مجلس و گرایشات سیاسی آنترکیب قومی وگو شد تا  ها از نزدیک گفت گرفته شد یا با آن

به سراغ مقامات ارشد در دو حزب عمده سیاسی یعنی حزب اسالمی افغانستان و حزب جمعیت اسالمی افغانستان رفته و در مرحله بعد، 

  . گه مشخص کنندجر ها خواستیم تا هواداران خود در لیست نهایی نمایندگان راه یافته به ولسی از آن

نفري از نمایندگان راه یافته به  90تا لیست البته در این مورد بارها با سکرتر داکتر عبداهللا، رهبر ائتالف تغییر و امید تماس گرفته شد 

  .کنند مربوط به این ائتالف هستند، ارائه دهند، اما در نهایت، لیستی به دست نیامد مجلس نمایندگان را که ادعا می

گران و آگاهان مسائل کشور مورد بررسی قرار  جرگه افغانستان پس از طالبان، از نگاه تحلیل وضعیت دومین ولسیحله سوم، در مر

  .گرفت

  :هاي تحقیق محدودیت

بر اساس رو بوده که  هاي متعددي روبه مطالعات پارلمانی مرکز مطالعات استراتژیک کابل، در این تحقیق خود با محدودیت پژوهشکده

که اطالعات در مورد نمایندگان راه  ، به خصوص ایننخواهد بودصد درصد قطعی در برخی موارد تحقیق حاضر نتایج به دست آمده از  آن،

    .یافته به مجلس، از یک یا دو نماینده برحال یا سابق هر والیت پرس و جو شده است



 

 
5 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  :بخش اول

  مجلس نمایندگانانتخابات دومین به اجمالی نگاهی 

به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعالن نتایج یا مجلس نمایندگان جرگه  کار ولسی قانون اساسی، دوره 83اساس ماده بر 

بر اساس این ماده قانون اساسی، فعالیت اولین مجلس نمایندگان منتخب در  .نماید به کار میآغاز رسد و شوراي جدید  انتخابات به پایان می

جرگه در خالل مدت  اعضاي ولسی بر اساس این ماده از قانون اساسی، انتخابات. اول سرطان سال جاري به پایان رسید دوره پساطالبان، در

عنوان  برخی مشکالت تخنیکی و مالیآنچه کمیسیون انتخابات ، اما بنابر گردد جرگه برگزار می سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی

  .دوره کاري مجلس نمایندگان نیز تمدید شددر عین حال، به تعویق افتاد،  1389سنبله  27، برگزاري انتخابات به کرد

جرگه،  نامزد انتخابات ولسی 2500هاي انتخاباتی نزدیک به  مستقل انتخابات و پایان کمپاین  هاي کمیسیون در نهایت، به دنبال آمادگی

ترین نقیصه دومین  عمده .با نواقص و مشکالت فراوانی همراه بودمجلس نمایندگان برگزار شد، اما این انتخابات نیز دومین انتخابات 

   .هاي رأي بود در پاي صندوقبراي حضور مردم عالقه عدم برگزاري آن در چندین ولسوالی ناامن کشور و عدم انتخابات مجلس نمایندگان، 

یکی از . ریزي شده بود براي این انتخابات طرحدومین انتخابات مجلس نمایندگان، پیش از برگزاري  سناریوهاي مختلفیاز طرف دیگر 

از این بابت که حضور گسترده مردم در  بود؛ هاي رأي سازي براي ایجاد تعادل در حضور اقوام مختلف در پاي صندوق زمینهاین سناریوها، 

الشعاع  یا عدم حضور مردم در مناطق ناامن و پیروزي نمایندگان این مردم را تحت رنگ هاي رأي در مناطق امن، حضور کم پاي صندوق

ز برگزاري انتخابات پارلمانی، از تعداد مراکز انتخاباتی در برخی مناطق امن، کاسته شددر این راستا، . قرار ندهد  یتسا 68از جمله . قبل ا

از مناطق  یو در برخ یکنديدا یتدر وال یگرد یتسا ینو چند یانبام یتدر وال یتسا 60 ی،غزن یتوال يجاغور یدر ولسوال یده أير

 ینتر بزرگ ،ساحات ینمردم ا أيبر اساس ر يکرزجمهور  رئیس ي،جمهور یاستانتخابات ر که در یدر حالشد؛ کشور مسدود  یننش هزاره

  وجود داشت یده أيمرکز ر 175ریاست جمهوري، در انتخابات گذشته  يجاغور یولسوالدر طور نمونه ه ب .بود را حاصل نموده أيتعداد ر

 یتسا 105در تنها انتخابات را کم کرد و  یتسا 68عمال به این ولسوالی،  یده أيانتخابات با ارسال شصت هزار ورق ر یسیونکه کم

 دهی مد و تعداد قابل توجهی از واجدین شرایط رأيدهی بسیار کم آ که در روز برگزاري انتخابات نیز اوراق رأي برگزار شد، جداي از این

  1.نتوانستند از حق رأي خود استفاده کنند

 ، برنامه خاصی را در نظر داردو تحت امر حکومت براي ایجاد یک پارلمان مطیعبینی کرده بودند که  برخی آگاهان پیشاز سوي دیگر، 

دانست  حضور گسترده آگاهان و روشنفکران را در پارلمان جدید به سود خود نمیسو حکومت  از یک. و در فکر مهندسی این انتخابات است

تمام  گو و ناتوان به وجود بیاید و هاي مطرح اپوزیسیون در مجلس شود، تا یک پارلمان بلی خواست مانع حضور چهره و از سوي دیگر، می

چنین این گمان مطرح بود که  هم 2.مانع و خطر عبور دهد ینرت آن، بدون کوچک یکتار یزخود را از دهل یکو سمبول يکار يها برنامه

امنی حاکم در  با استفاده از وضعیت جاري و نا ،بندهاي موجود دخیل اند و که در زد یهای همافیاي اقتصادي و سیاسی، حکومت و سایر گرو

  3.ستنددر صدد کشانیدن نامزدان خاص و مطابق میل و ذوق خودشان به مجلس نمایندگان ه ،کشور

هاي مربوط به حاکمیت، تسلیم نشدن مسئولین ارشد کمیسیون مستقل انتخابات و اعضاي  هاي گروه رغم تمام آمادگی اما علی

ها در تفکیک آراي باطل از  جمهور و حلقات فشار حکومتی و قاطعیت این کمیسیون شکایات انتخاباتی در برابر خواست رئیس  کمیسیون

هاي پس از انتخابات  ها و اعتراض ترین دلیل جنجال د این حلقات، نادرست از آب درآمد و این مسئله، محوريبینی و برآور صحیح، پیش

تشکیل یک محکمه خاص براي بررسی شکایات انتخاباتی از سوي باز شدن پاي لوي سارنوالی به پروسه انتخابات و در نهایت است که تا 

  .ستره محکمه، پیش رفت

  :گوید کارشناس و آگاه مسائل انتخاباتی در این مورد میاهللا توحیدي،  صدیق

مشکلی که سبب شده اکنون پروسه انتخابات به دادگاه عالی کشیده شود، عدم اطاعت کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون «

در این شکی نیست که در جریان انتخابات تقلب صورت گرفته و دلیل آن نیز ! جمهور است، نه بحث تقلب بسیار مستقل انتخابات از رئیس

                                                           
 .رسانی افغانستان ، شبکه اطالع1389سنبله  16ـ نگرانی از عدم شفافیت انتخابات پارلمانی، 1

 .آلود دولت در انتخابات پارلمانی، روزنامه ماندگار ـ دست غرض 2

  .، جمشید یما، روزنامه ماندگاراقتصادي ـ شفافیت انتخابات در گرو مافیایی سیاسی ـ3
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اي  که دادگاه ویژه هاي دولتی افغانستان داراي عیوب و نواقص جدي است، اما این انتخابات مانند تمام ارگانکه اداره و کمیسیون  این است 

زنند، دقیقا در پشت این قضیه خود حکومت افغانستان قرار دارد،  کشند و دست به تظاهرات می ها می اي را به خیابان شود و عده ایجاد می

  1».جمهور راضی نیست ، در مجموع و به صورت ویژه رئیس1389ات پارلمانی چون از نتایج به دست آمده انتخاب

جایی که هیچ توجهی به ریفورم و اصالحات در سطوح پائینی کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگرفت و نواقص نظام  البته از آن

رگه مرفوع نگردید، در دومین انتخابات مجلس ج هاي گذشته به ویژه از جانب ولسی چنین قانون انتخابات در طول سال انتخاباتی و هم

اهللا  به باور صدیق. هاي بسیار بودیم تخلف و تقلبهاي فراوان در پروسه انتخابات و به تبع آن،  نمایندگان نیز ما شاهد کمی و کاستی

هاي  ي ارشد کمیسیونبه دنبال برگزاري انتخابات سراسر جنجال ریاست جمهوري دوم، این بحث مطرح شد که باید اعضاتوحیدي، 

هاي پائینی این کمیسیون تغییر چندانی نیامد،  انتخاباتی تبدیل شوند، اما وقتی اعضاي ارشد کمیسیون مستقل انتخابات تبدیل شد، در رده

شمار  یبکه در قانون انتخابات وجود دارد،  ییها ضعفاز سوي دیگر،  .یعنی در کمیسیون مستقل انتخابات یک ریفورم کامل صورت نگرفت

را  یازاتامت يسر یکخواست  یمحکومت چون  ،نشد یعال یالتتحصقانون قانون انتخابات مانند  یبمتاسفانه پارلمان موفق به تصو و است

 یدقانون جد یبشد و پارلمان از تصو يجد یاربحث بس یلدل ینبه هم ، حفظ کند و آن را در اختیار داشته باشد؛داده شده بود يا که به عده

  2.ماندانتخابات عاجز 

هزار  300هاي انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که بیش از یک میلیون و  هاي کمیسیون در نتیجه بررسیبه هر حال، 

ست از سوي دیگر، این کمیسیون بیش از یک هزار تن از کارمندان موقت خود را به دلیل د .رأي نادرست در این انتخابات باطل شده است

مربوط  ياند که عمدتا آرا کار کرده يدر مراکزاین افراد  .معرفی کرده است کمیسیون شکایات انتخاباتیداشتن در ارتکاب تخلف و تقلب، به 

  3.مراکز فاقد اعتبار شناخته شده است ینبه هم

کنند که پارلمان جدید از  م میدر چنین شرایطی، برخی از اشخاص و حلقاتی که نتوانستند به مجلس نمایندگان راه یابند، اعال

هاي قانونی که  مشروعیت و قدرت الزم برخوردار نیست، زیرا در نتیجه یک انتخابات سراسر تقلب به میان آمده است، اما به لحاظ صالحیت

  .ا هستندها صرف در حد یک ادع ها، این تحلیل کرد شفاف این کمیسیون چنین چگونگی عمل هاي انتخاباتی دارند و هم کمیسیون

 وجرگه مطابق قانون اساسی  انتخابات ولسی دان و نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، ، حقوقعالمی بلخیبه گفته سید حسین 

گیري در رابطه به نتیجه نهایی  تصمیم در موردهاي معینی را  قانون انتخابات هم صالحیتانتخابات برگزار شده است و قانون با مطابق 

و دانسته انتخابات مستقل هاي کمیسیون  صالحیتگیري در رابطه به نتیجه انتخابات را از  این قانون تصمیم. مطرح کرده استانتخابات 

که  بعد از اینبر این اساس، . دانسته استوظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی را گیري در رابطه با شکایات از تقلب، تخلف و تخطی  تصمیم

در ارتباط به شکایات انتخابات کمیسیون این شود، فیصله نهایی  توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می انتخاباتیهمه شکایات 

کمیسیون مستقل توسط وقتی این فیصله  و هاي کمیسیون شکایات انتخاباتی است قانون اساسی، از صالحیت ومطابق با قانون انتخابات 

این . ماند گونه سوالی در رابطه با مشروعیت پارلمان باقی نمی هیچ ، بناءقطعی و نهایی استبات نتیجه نهایی انتخا، شودانتخابات هم تأیید 

  4.کند جرگه جدید فعالیت خود را آغاز می نتیجه بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی، نتیجه سالم است و بر اساس آن ولسی

ه محمد عارف رحمانی، رئیس مرکز مطالعات اسراتژیک کابل و  نماینده والیت غزنی در مجلس نمایندگان نیز به این باور است که ب

توان  در دموکراسی نمی؛ زیرا هاي انتخاباتی، دومین انتخابات پارلمانی، یک انتخابات شفاف، قانونی و مشروع بود کرد کمیسیون لحاظ عمل

یسم در افغانستان مبتنی بر آرا و اراده آزاد عموم شهروندان است نه دموکراسی و پارلمانتار و زیاد به دنبال تحقق سهم اقوام در انتخابات بود

الشعاع  ناراضی هستند، مشروعیت انتخابات تحتنسبت به نتیجه نهایی انتخابات یک تعداد از کسانی که نارضایتی با  ،لحاظاین به . اقوام

  5.گیرد قرار نمی
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  :بخش دوم

  جرگه یافته به ولسینگاهی به فهرست نهایی نمایندگان راه 

ها و  جرگه افغانستان، شاهد دگرگونی و لیست نهایی نمایندگان راه یافته به دومین ولسینتیجه نهایی دومین انتخابات پارلمانی 

  .باشد یت میؤو فکري قابل ر قومیسیاسی، این دگرگونی در سطوح  .جرگه کشور است گیري نسبت به ترکیب اولین ولسی هاي چشم تفاوت

و این خود نشان از یک  استهاي جوان نسبت به پارلمان گذشته بیشتر  تعداد چهرهدوم پارلمان در ، نگاه سناز البته باید گفت که 

 هستند و جدید يها گذاري، چهره در دوره دوم قانون یندگاندرصد از اعضاي مجلس نما 65که  دهد ینتایج جدید نشان م .تغییر دیگر است

  .جدید به وجود بیاوردمجلس انداز جدید را براي مردم در مورد  یک چشم دتوان یمتغییر این 

زمینه براي ایجاد  تواند ییابی شماري از نیروهاي جدید به وجود آمده، م تغییري که در ترکیب پارلمان دوم به خاطر راه رسد ینظر م به

رهبران سیاسی که در پارلمان اول نقش رسد  به نظر میدیگر،  از سوي. تغییر در کارکرد آینده پارلمان از نظر موثریت را فراهم سازد

در این دوره نیز با همین نگاه وارد این مجلس خواهند شد، اما ورود  کردند، یدر پارلمان را اجرا م ستههم ناپیوه ب يها دهنده صف جهت

اي از تحرك سیاسی در این نهاد ایجاد شود و  این امیدواري را به وجود بیاورد که موج تازه تواند یجرگه م جدید به ولسی يها برخی از چهره

  1.مردم متمرکز شود عسبب گردد تا رویکرد پارلمان به نف

  :در همین مورد، محمد عارف رحمانی به این باور است که

البته در . مسئله پوزیسیون و اپوزیسیون مطرح نخواهد بودبسیاري از مسائل کالن ملی دیگر دوره جدید فعالیت پارلمان، پیرامون در «

یک مسئله خوبی هم که وجود دارد، این است که . بینی است افغانستان مسئله بدي که وجود دارد، این است که خیلی رفتارها غیرقابل پیش

ها از  گیري جاست که رویکردها و موضع د و اینهاي ملی و ارزشی دارن ها در مسائل ملی و ارزشی، حساسیت ها یا اکثریت آن عموم نماینده

  2».شود هاي خاص خود بیرون می قالب

هاي  هاي سیاسی و غیرسیاسی از قالب گیري با این وجود، امیدواري بزرگ مردم افغانستان این است که مجلس نمایندگان جدید، موضع

  .رون آمده و رنگ و بوي ملی به خود بگیردخاص قومی، گروهی و سمتی که در پارلمان گذشته حضور برجسته داشت، بی

در ابتدا باید گفت که مجلس دوم مورد بررسی قرار دهیم،  هاي مختلف در ا و تغییر و تحوله که به صورت دقیق گرایش پیش از این

نامزدان انتخاباتی و در  که در دور اول این انتخابات، تمایلی به حضور در صف یها و اقشار مختلف دومین انتخابات مجلس نمایندگان، طیف

 جرگه در این دوره به حضور در ولسی ي بیشتريمند کرد مجلس گذشته، عالقه با توجه به عملنهایت در صف نمایندگان مردم نداشتند، 

  .اند نشان داده

  :، آگاه مسائل کشور نیز چنین نظري داردوحید مژده

چون . دانستند به راه افتاد، بسیاري از اشخاص در مورد اهمیت پارلمان چیزي نمیها سال در افغانستان  در انتخابات اولی که بعد از ده«

، به این کردند پارلمان جایی است که آدم باید برود و بنشیند و هر روز حاضري بدهد ها بود، فکر می پارلمان یک تجربه نو براي نسل آن

کن بود،  یک جاي خسته ،نداشتندرا کن  هاي خسته طوالنی و بحث براي کسانی که عادت به نشستن روي چوکی براي مدت لحاظ پارلمان

نبودند و در مجلس مردم از مند به نمایندگی  از این سبب در دوره اول عده کسانی که صاحب قدرت و نفوذ بودند و پول داشتند، زیاد عالقه

پارلمان گذشته، این مسئله را فعالیت اما دوره  خواهند ماند،باز ... از کارهاي تجارتی و  ،در صورتی که به پارلمان بروندکه کردند  فکر می

باشد و آن تواند در  که انسان هم می جایی است   از سوي دیگر، این نهاد. گیري است نشان داد که پارلمان یک نهاد بسیار مهم براي تصمیم

ا استفاده از قدرت و نفوذ پارلمان يهم کارهاي دیگر در جا بود که  این. ي و اقتصادي خود را بهتر انجام دهدحتی کارهاي تجار ،بکند و ب

به حضور در مجلس مند  عده بیشتري از کسانی که در دوره اول عالقه و مسئله شکل دیگري به خود گرفتانتخابات پارلمانی، دوره دوم 

  3».شرکت کنند یپارلمانانتخابات مند شدند که در دوره دوم  ها عالقه مندان و زورمندان، آن از جمله ثروت ،نبودندنمایندگان 
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هاي موجود در برابر مجلس نمایندگان آینده  حزبی، قومی، ایدئولوژیک و چالش  هاي مختلف سیاسیـ  حال گرایشپس از این مقدمه، 

جرگه جدید و رویکرد نمایندگان آن، تا حد توان، مشخص و روشن  تا مسیر حرکت ولسی دهیم مورد بررسی قرار میرا به صورت دقیق، 

  :گردد

  هاي سیاسی در ترکیب نمایندگان مجلس دوم بررسی گرایش

اند به مجلس راه پیدا کنند، اما بنابر بررسی ترکیب این پارلمان، حضور  هاي مختلف سیاسی توانسته ها و جناح در سطوح سیاسی، طیف

  .استشده تر  تر و حضور برخی دیگر، قوي ها در این مجلس ضعیف جناح برخی

  :توان به سه مجموعه تقسیم کرد هاي سیاسی، ترکیب جدید مجلس نمایندگان را می به لحاظ گرایش

  ـ گروه حکومت1

  گروه اپوزیسیون ـ 2

  هاي مستقل ـ چهره3

جرگه جدید خواهند بود، اما برخی دیگر، به این باورند که حضور  ولسی گران اصلی برخی به این باور هستند که گروه اول و دوم، بازي

اي در پارلمان جدید خواهد  هاي مستقل و رویکرد ایشان به منافع ملی، این گروه حضور برجسته چهره  هاي جوان و فعال در گروه چهره

بسیاري از معادالت سیاسی در مجلس جدید را برهم هاي مستقل به خصوص در میان قوم پشتون، از همین اکنون  حضور این چهره .داشت

رفت مجلس نمایندگان جدید را به یک مجلس ناتوان و ضعیف مبدل سازد تا این مجلس در محور میل و  معادالتی که می؛ زده است

  . ها هماهنگ باشد ها و حلقات حکومتی و مافیایی حرکت نماید و بیش از پیش با آن خواست گروه

  

  : تـ گروه حکوم1

و ایستادگی این هاي انتخاباتی  کرد کمیسیون هاي طرفدار حکومت در نتیجه قاطعیت و شفافیت در عمل گروهچه که مشخص است،  آن

در این دوره از فعالیت مجلس نمایندگان، برخالف انتظارشان هاي غیرقانونی حلقات حکومتی،  ها در برابر فشارها و درخواست کمیسیون

  . اند حضور قابل توجهی داشته باشند نتوانسته

  :گوید در این مورد می وحید مژده

را به قدرت برسانند که در آینده  رسید که آقاي کرزي و در مجموع حکومت در تالش این هستند کسانی به نظر میطور  ایندر ابتدا «

با به دست آوردن اکثریت در که آقاي کرزي قصد دارد مطرح شد هاي غرب  در رسانه ییها حتی حرف. شان فعالیت کنندبه نفع ای

توانست  جا می نشین جایی که شاید آقاي کرزي در آن قانون اساسی افغانستان را تغییر بدهد، اما انتخابات در مناطق پشتونجرگه،  ولسی

ر را ندادند، بنابراین کرزي از این  ناامنیآراي بیشتري را به دست بیاورد،  محروم شد که بتواند امتیاز ها طوري شد که طالبان اجازه این کا

  1».مطرح بکندنیز ها در حکومت، در پارلمان  خود را به عنوان نماینده قومی از جانب پشتون

والیت غزنی در مجلس نمایندگان نیز دیدگاه  ، رئیس عمومی مرکز مطالعات استراتژیک کابل و نماینده منتخبرحمانیمحمد عارف 

  :کند مشابهی را مطرح می

جایی که دستش باز شود و مالحظات و موانع قانونی خیلی  خواست که پارلمان را مهندسی بکند، تا آن حکومت به طور طبیعی می«

خواستند کسانی به مجلس راه پیدا  ومت میبرخی حلقات خاص در حک .به میان نیاید حکومتبر سر راه جرگه جدید  ولسیآشکار از سوي 

بختانه دموکراسی ما به جایی رسیده که در درون آن،  کنند که هم طرفدار حکومت و هم طرفدار همان گروه خاص باشند، اما خوش

ت و کمیسیون ها، مسائل ملی فوق همه مسائل است؛ لذا مدیریت ارشد کمیسیون مستقل انتخابا اند که براي آن هایی رشد کرده شخصیت

همراه کند که این مسئله، یک در مجلس نمایندگان شکایات انتخاباتی، این مجال را به حاکمیت نداد که اکثریت مهندسی شده را با خود 

  2».آورد بسیار خوب بود دست

قرار دارد؛ به خصوص با این وجود، مشخص است که تعداد نمایندگان مربوط به گروه حکومت در مجلس جدید، بسیار کم و در اقلیت 

  .اند به مجلس راه پیدا کنند هاي شاخص این گروه نتوانسته که چهره این

یکی از این گرایشات، . تواند در مجموع، بر تعداد نمایندگان طرفدار حکومت بیافزاید میکه اما برخی مسائل و گرایشات دیگر وجود دارد 

  .ان این حزب به حکومت استتمایل حزب اسالمی افغانستان و نمایندگان و هوادار

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 1

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 2
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  :گوید وحید مژده که خود تمایالتی به حزب اسالمی دارد، در این مورد می

 دیگر نسبت بههاي گذشته،  که نسبت به جنگ دار حکومت در داخل پارلمان بود، به خاطر این حزب اسالمی افغانستان در گذشته جانب«

در کنار برابر این مسئله که نباید در  این گروه. که در کنار آقاي کرزي قرار بگیرد این دیدراه را کرد و بهتر  ها احساس خطر می گروه

در این دوره هم احتمال آن وجود دارد که . ، بهتر دانستند با آقاي کرزي کنار بیایندندها با آن جنگیده بود د که سالنقرار بگیر یاپوزیسیون

  1».از آقاي کرزي حمایت کنندحزب اسالمی 

هم  ، بازجا کنیم را یکآقاي کرزي  انهوادارچنین  همو هستند هایی که مربوط حزب اسالمی  اگر همه آن ته آقاي مژده،ولی به گف

  2.حدي نیست که بتوانند روي تصامیم مهم حکومت در داخل پارلمان تأثیرگذار باشندبه  ها آنتعداد 

هاي مختلف، موضع جناح حکومت را اختیار  گیري هاي مستقل، در موضع هایی از میان چهره البته احتمال این مسئله وجود دارد که گروه

رسد تعدادشان  که به نظر می دار در داخل مجلس نمایندگان هاي تاجر و سرمایه به عنوان مثال، گروه .کنند و با این جناح هماهنگ شوند

هاي مشروع و غیرمشروع خود با استفاده  حفظ داراییکه براي به دست آوردن سرمایه بیشتر یا  به دلیل این بار بیش از دوره قبلی است، این

   .اند، سعی خواهند کرد جانب حکومت را بگیرند از حق امتیاز وکالت به مجلس آمده

ها در داخل مجلس،  بندي ها و صف یريگ جرگه گذشته، معموال موضع که بنابر تجربه ولسی نکته دیگري را که نباید فراموش کرد، این

قومی   هاي سیاسی ـ بندي ها، صف گیرند؛ مثال با مطرح شدن موضع کوچی شکل میجرگه  مطابق موضوعات مطروحه و آجنداها در ولسی

یون، در موضع هاي اپوزیس ها و گروه آمدند و به طبع هزاره هاي کوچی برمی فت و جانبداران حکومت در موضع دفاع از پشتونرگ شکل می

  ....نشین و حمایت از مردم ده

با آغاز کار . هنوز زود است که در این مورد به بحث پرداخت واقف حکیمی، سخنگوي حزب جمعیت اسالمی افغانستان،اما به باور 

وزیسیون خواهند توان داوري کرد که چه کسانی طرفدار حکومت و چه کسانی طرفدار اپ میآن، ها در  گیري پارلمان و روشن شدن جهت

  3.بود

  

  اپوزیسیون گروه ـ2

و  ، حضور اپوزیسیون در این دوره، به لحاظ حضور برخی از افرادهاي طرفدار حکومت در مجلس نمایندگان جدید گروه یا گروه در مقابل

که داکتر عبداهللا، رهبر ائتالف تغییر و امید پس از اعالم نتیجه نهایی انتخابات  چه این، گیرتر خواهد بود تر و چشم ، قويهاي شاخص چهره

هاي مرکز  البته با توجه به تالش. اند یافته  هاي مرتبط به این ائتالف به مجلس  نمایندگان جدید راه نفر از چهره 90پارلمانی، اعالن کرد که 

  .رسد ادعاي این لیست، صرف در حد همان ادعا باشد ن لیستی را به دست بیاوریم و به نظر میمطالعات استراتژیک کابل، ما نتوانستیم چنی

هاي شاخص اپوزیسیون در مجلس جدید، از جمله حفیظ منصور، عبدالطیف پدرام، حاجی  در کنار این ائتالف، ما شاهد حضور چهره

اما این مسئله هستیم، ... دولت انتقالی افغانستان که در آن زمان ترور شد، و عبدالظاهر قدیر، فرزند حاجی عبدالقدیر، وزیر فوائد عامه کابینه

هاي یکسان و به تبع آن، یک جریان واحد، هماهنگ و قوي اپوزیسیون را در  گیري ها، رویکردها و موضع به این معنا نیست که این چهره

جرگه جدید وجود  ي یک اپوزیسیون قوي و جدي در داخل ولسیگیر به این سبب، تردیدهایی در مورد شکل .داخل مجلس به وجود آورند

  .دارد

  :گوید جرگه جدید می هاي شاخص اپوزیسیون در ولسی پیرامون چهره وحید مژده

گذشته از آقاي بشردوست که در پارلمان گذشته هم بود، در . هاي پر شر و شور در این پارلمان بیشتر است ها را ببینیم، چهره اگر چهره«

از آن جمله مثال حاجی ظاهر . پارلمان ما یک تعداد کسان دیگر را هم داریم که به اندازه آقاي بشردوست، شر و شور به پا خواهند کرداین 

قسم کسان دیگر،   چنان آقاي پدرام را داریم و همین جا حفیظ منصور و هم ها ما در این ها و از تاجیک پسر حاجی عبدالقدیر از جمله پشتون

  4».پارلمان از این نگاه، از پارلمان گذشته پر سر و صداتر خواهد بود، در این شکی نیستپس این 

کنند که گویا، اپوزیسیون در این مجلس،  هاي شاخص اپوزیسیون در مجلس دوم، برخی این تحلیل را رد می اما با توجه به حضور چهره

  .اکثریت را در اختیار خواهد داشت

                                                           
 .مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژدهوگوي مرکز  گفتـ 1

 ـ همان2

   .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با واقف حکیمی گفتـ 3

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 4
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

نادرست و هاي  مومی مرکز مطالعات استراتژیک کابل و نماینده منتخب والیت غزنی که همواره سیاست، رئیس عرحمانیمحمد عارف 

  :گوید داند، می حکومت را نقد کرده، اما خود را جزء اپوزیسیون نمی مخالف قانون اساسی و منافع ملی

در این مورد وجود یک بحث . اپوزیسیون اکثریت را در مجلس به دست آورده، من به این مسئله معتقد نیستمگویند  که می ایندر مورد «

ها عناصري مستقل هستند، ولی  که یک تعداد کسانی هستند که منتقد حکومت و به نوعی اپوزیسیون هستند، اما این چهره ایندار و آن، 

مثال بنده یکی از منتقدین حکومت هستم و بسیاري . یز جزء نیروهاي خود حساب کرده استهاي مستقل و منتقد را ن اپوزیسیون این چهره

من ها به اپوزیسیون بودن  ام، طبعا این انتقادات را برخی که زمانی در درون این دولت کار کرده ام، با این هاي دولت را نقد کرده از سیاست

هدف من تحقق عدالت، حاکمیت مردم و بلکه من نه پوزیسیون و نه اپوزیسیون هستم، که این تحلیل غلط است و  اند، در حالی تحلیل کرده

هاي مستقلی که  به این لحاظ تعدادي از چهره ؛هاي دموکراتیک است، البته با برداشت و نظرهاي خاصی که دارم حمایت از قانون و پروسه

هاي  ها را از چهره نیستند، ولی متأسفانه حکومت چنین چهرهشامل  منتقد حکومت هستند، در جریان ائتالف تغییر و امید آقاي عبداهللا

  1».داند اپوزیسیون می

با این گفته است،  یک اپوزیسیون قوي در پارلمانکه خواهان حضور  جرگه نیز در حالی در ولسی ، نماینده منتخب والیت پکتیامجیديگل پادشاه 

دارد که را هر عضو مجلس نمایندگان دعواي این  د، موافق نیست، زیرا به باور وي،ان را در اختیار دارداکتر عبداهللا که بیش از نود نفر از اعضاي پارلم

دهد که راي و نظر او زیر سایه کس  گاه این حق را نمی و هیچآمده چون به رهبري از یک قوم و مردم به پارلمان  ،یکی از سیاسیون افغانستان است

  2.دیگري باشد

موضع و که  اینتر اپوزیسیون را در مجلس جدید انکار کرد، اما  گیرتر و قوي توان حضور چشم بازهم نمی به رغم این مسائل،

و دشوار است  جرگه دوم، در ولسیاپوزیسیون گوید که تحلیل موضع  رویکردهاي اپوزیسیون در مجلس جدید چه خواهد بود، وحید مژده می

که معموال بعد از تشکیل پارلمان، وقتی  به خاطر این« ؛هنوز پارلمان افتتاح نشده، تشخیص کرددر شرایط فعلی که را این مسئله توان  نمی

هرکس موضع خود را مشخص خواهد کرد و نتیجه  ،نشینند، باالخره با هم داد و گرفت خواهند کرد با هم می هاي اپوزیسیون چهرهکه 

کنم اپوزیسیون در این  از آن جهت در شرایط فعلی، من فکر می .معامالت مشخص خواهد شد که کی به جانب چه کسی خواهد رفت

  3».، حضور خواهد داشتي در مقایسه با پارلمان گذشتهترگیر یک قدرت چشمبا پارلمان 

ه در  نیز بر این عقیده است که رحمانیمحمد عارف  دوره جدید، آن عناصر و نیروهایی که واقعا با توان و نیروي اپوزیسیون به مجلس را

  4.هاست به استثنی مسائل حساس ملی که فوق تمام جریان ؛کنند اند، طبعا در همان قالب و با رویکرد مشخص عمل می یافته

هاي فعال در کنار حکومت، یک امتیاز مثبت به نفع  هاي دموکراتیک، حضور اپوزیسیون که در نظام چه که مشخص است، این اما آن

  .حرکت در مسیرهاي نادرست و خالف منافع ملی و قوانین کشور، برحذر دارد منافع ملی کشورهاست تا حکومت را از

  :گوید گل پادشاه مجیدي در این مورد می

عمال ااز بتواند من امیدوار هستم که یک اپوزیسیون قوي در پارلمان داشته باشیم تا حکومت را به یک راه درست سوق دهد و «

حضور است که نیز و اصل دموکراسی این  ندذشته اپوزیسیون و حکومت جایگاه خود را نداشتمتاسفانه در گ. کند تر نظارت خوب ،حکومت

کنیم که اپوزیسیونی را در پارلمان به وجود بیاوریم که انتقادهایی را که متوجه حکومت است،  ما کوشش می. اپوزیسیون به خوبی نظام است

با داشتن یک  ءبنا ؛خواهد شدجامعه باعث خوشبختی مردم و رشد و ترقی  برمال سازد و حکومت را به یک راه مثبت سوق دهد که این

سازي را در پیش  و راه ملتکرده توانیم اقوام افغانستان را با هم نزدیک  میما  ،در پارلمانمشخص هاي سیاسی  هاپوزیسیون قوي و گرو

  5».گیریم

هاي بلند را نیز همین اشخاص در  گرفت و پست جویی صورت می متاسفانه در گذشته از آدرس اپوزیسیون استفاده اما به گفته مجیدي،

باید جایگاه طرفدار حکومت و اپوزیسیون در پارلمان  ءبنا. متاسفانه بیرون از نظام بودند ؛دولت داشتند و کسانی که طرفدار نظام بودند

ه نظارتی خود به انتقاد از حکومت بپردازد و طرفداران حکومت هم باید با منطق و استدالل به دفاع مشخص شود و اپوزیسیون با همان شیو

  . از حکومت بپردازد تا یک حکومت سالم داشته باشیم

   

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 1

 .با گل پادشاه مجیديوگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل  گفتـ 2

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 3

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 4

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با گل پادشاه مجیدي گفتـ 5
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  :ـ طیف مستقل3

 مجلس نمایندگاناکثریت را در جرگه،  بر اساس نتایج نهایی دومین انتخابات ولسی، طرفدار حکومت و اپوزیسیون در کنار دو گروه

آوري شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک کابل، اکثر اعضاي مجلس  بر اساس اطالعات جمع. دهند هاي مستقل تشکیل می ، چهرهجدید

مختلف سیاسی و حزبی، قومی، فکري و  البته این طیف نیز در میان خود داراي گرایشاتهاي مستقل هستند؛  نمایندگان جدید، چهره

  .هاي سیاسی، یکی از دو جناح دیگر را اختیار کنند گیري باشند و ممکن در جریان موضع میچنین اقتصادي  هم

  :در یک ارزیابی از دیدگاه سید حسین عالمی بلخی، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان

هاي اپوزیسیون  و نمایندههستند حکومت هم در اقلیت  ا در نظر بگیریم، نمایندگانحکومت رو اپوزیسیون حکومت به صورت کلی اگر «

هر دو . ها در اقلیت قرار دارند بسازیم، بازهم این طیفنیز جا  شناختی که من دارم، طرفداران حکومت را اگر با طرفداران اپوزیسیون یک. هم

هاي مستقلی هستند که  اکثریت قاطع اعضاي شورا، نماینده. بفرستندنماینده مجلس اند به  شورا هم نتوانسته ی از اعضايطیف به اندازه نیم

  1».نه تحت تأثیر حکومت قرار دارند و نه هم تحت تأثیر اپوزیسیون و خودشان به صورت مستقل تصمیم خواهند گرفت

جرگه  هاي این طیف مستقل در ولسی ایشدکتر عبدالقیوم سجادي، نماینده منتخب مردم والیت غزنی در مجلس نمایندگان در مورد گر

  :گوید جدید می

ه  ؛داراي تنوعات سیاسی فراوان باشدتواند  دهنده پارلمان جدید، می از عناصر تشکیلدسته سوم « از احزاب سیاسی گرفته تا افرادي که ب

  2».اند حلقات سیاسی وابستگی ندارند و به عنوان متنفذ اجتماعی وارد پارلمان شده

سته سوم در مجموع  د نکته کلیدي و مهم در میان این دسته از عناصر تشکیل دهنده مجلس دوم، به گفته دکتر سجادي،اما یک 

این تحلیل، واقعیتی است  3.ها حضور دارند تر از دیگر طیف بیشو این طیف، یا مجاهد هستند نزیک بوده و که با مجاهدین هستند افرادي 

و اکثر نمایندگانی که در طیف  ز سوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل نیز مورد تأیید قرار گرفته استهاي این تحقیق ا که در ارزیابی

  . در کشور تعلق دارند جنگیده اند،) احزابی که علیه شوروي ها(  هاي سیاسی جهادي ن ها و جریا اند، به گروه مستقل وارد مجلس شده

  :گوید ها نیز می مجلس دوم و رویکردهاي آنهاي مستقل در  محمد عارف رحمانی در مورد چهره

هاي مثبت  از ویژگی. است که وزن عناصر نسبتا مستقل در این ترکیب و این فهرست بیشتر است  توانم بگویم، این چه را که می آن«

خورد که طبعا  به چشم میها و لیدرهاي جوان از اقوام مختلف در این پارلمان  حضور شخصیت این فهرست این است که تنوع قومی، زبانی، 

دانم این عناصر  بعید نمیها،  هاي این چهره گیري در مورد موضع .بینی در مورد آینده پارلمان افغانستان باشد تواند مایه خوش می

ممکن است دانم که حکومت یک تعداد از این عناصر را به نحوي با خود همراه کند، اما  هاي ملی داشته باشند و بعید هم نمی گیري موضع

هایی که بدون حمایت حکومت یا  کنم که عناصر مستقل، یعنی آن ولی فکر می. هاي اپوزیسیون شوند یک تعدادي هم جذب گروه

  4».هاي ملی خواهند داشت اند، در مسائل کالن ملی، حساسیت اپوزیسیون وارد پارلمان شده

تر اعضاي آن به صورت مستقل هستند و به هیچ گروهی ارتباط ندارند، ولی  یشدر پارلمان جدید ب نیز بر این عقیده است که مجیديپادشاه  گل

ها وابستگی  ها و تنظیم هتر اعضاي پارلمان جدید به گرو اما در مجموع بیش ؛هم هستند کسانی که با گروهاي تنظیمی ارتباط نزدیک دارند با آن

  5.ندارند

 داران حضور تجار و سرمایههاي مستقل،  یک نکته برجسته دیگر در مورد طیف مستقل در پارلمان جدید، این است که در میان چهره

اند به مجلس  دار اکثرا به دو دلیل سعی کرده هاي تاجر و سرمایه طور که در اخیر بخش گروه حکومت گفته شد، گروه همان. پررنگ است

هاي مشروع و غیرمشروع خود با استفاده از حق امتیاز  اول براي به دست آوردن سرمایه بیشتر و دوم حفظ دارایینمایندگان راه یابند؛ 

  .وکالت

  :گوید در مورد این طیف از افراد می وحید مژده

ها در جاهاي  آمریکاییکسانی هم که تازه به دوران رسیدهد و از قراردادهاي بگرام و قراردادهاي نمایندگان در این دوره، یک تعداد از «

بینیم  حتی در مواردي ما می .بیشتر استاند،  یافته  مندانی که به مجلس جدید راه قبل، ثروتدوره  نسبت به بنابر این .ندا هدار شد پولدیگر، 

  6».به دست آوردند گذشتهکه در دوره است اي  با استفاده از ثروت بادآورده که ندا هپیدا کرد  جا به پارلمان راه که چند برادر یک
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قدر که گفته  ، آنمتمول در مجلس جدید تعداد طیفبلخی برخالف تحلیل آقاي مژده، بر این باور است که  عالمیاما سید حسین 

به گفته عالمی بلخی، . ، کم استاند آمده هاي هنگفت به مجلس پولصرف دار و متمول که با  هاي سرمایه طیف و تعداد شود، زیاد نیست می

معناي این از سوي دیگر، حضور این نمایندگان در مجلس به  .شان رأي نیاوردند بودند، اما همهاد زیادي از این طیف نامزد انتخابات تعد

اند، از نظر مردم  که رأي آوردهمتمولی افراد به نظر وي، . ، صرف به خاطر پول استاند راه پیدا کردهجرگه  به ولسینیست که کسانی که 

  1.اند سلسله معیارها و شرایط بودهواجد یک 

  :نظري شبیه آقاي مژده داردمحمد عارف رحمانی  ولی

اند، بیشتر  کنم به استثناي نوادري، یک تعداد زیادي که با استفاده از کمپاین وسیع و ثروت خود به پارلمان راه یافته من فکر می«

رت سیاسی؛ لذا نگاه این مجموعه به پارلمان به احتمال زیاد نگاه حفظ و مواظب ثروت یا در واقع قدرت اقتصادي خود خواهند بود تا قد

کنند؛ بلکه  گونه عمل می دانم که همه این عناصر در همه حاالت این شان خواهد بود، البته این را به این معنا نمی توسعه ثروت شخصی

  2».گیري ملی داشته باشند ها در مسائل کالن ملی، موضع ممکن است این چهره

پارلمانی آن  هاي  فعالیت جهت دهی به براي ماع حضور منفی نمایندگان متمول در مجلس و با این حال راه حل گل پادشاه مجیدي 

 ،شان معلوم باشد هاي سیاسی مخصوصا اپوزیسیون قوي داشته باشیم و طرفداران حکومت جایگاه هاگر در پارلمان گرو« ها می گوید که

توانیم استقامت پارلمان  ما می ،ها و نظرات مختلف جلوگیري شود مشخص صحبت شود و از پراگندکی صحبت همیشه شاید از یک آدرس

  3».را مشخص بسازیم
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  در اختیار چه گروهی خواهد بود؟ ـ اکثریت در پارلمان4

آید که  سوال به وجود میبا توجه به بررسی وضعیت گروه طرفدار حکومت، گروه اپوزیسیون و طیف مستقل در پارلمان جدید، این 

اکثریت در مجلس نمایندگان دوم در اختیار چه گروهی خواهد بود؟ گرچند اکثریت در این پارلمان در اختیار طیف مستقل است، اما این 

نظام از طرف دیگر، مبناي  .ها، متفاوت عمل خواهند کرد گیري طیف نیز تعلقات خاص سیاسی، گروهی و قومی خود را دارند و در موضع

گیرند و این تصمیم در هر شرایطی با  اي است که افراد، به صورت منفرد، نه گروهی و حزبی تصمیم می انتخاباتی و پارلمان کشور به گونه

  .تواند بسیار متفاوت باشد توجه به معامالت و عوامل  پشت پرده، می

  :گوید میدر این مورد بلخی  عالمیسید حسین 

یک اکثریتی که از موضع حکومت دفاع کند هم  ؛چیزي شبیه دوره گذشته ؛یک حالت سیال را خواهد داشتاکثریت در پارلمان باز «

و در بعضی موضوعات امکان دارد از جانب حکومت حمایت شود، . نخواهد بود و یک اکثریتی که اپوزیسیون باشد هم وجود نخواهد داشت

گیري در پارلمان آینده همانند پارلمان گذشته، متأسفانه با مشکل مواجه  تصمیمدر بعضی موضوعات هم جانب اپوزیسیون، بدین جهت 

گیرند، قرار گرفتن رأي همه این اشخاص در یک نقطه کار دشواري  که افراد منفرد منفرد هستند و منفرد تصمیم می اینبه دلیل . است

لذا  ؛د همان نقاط مثبت را درك بکندند که به سادگی بتواننشها از نظر فکري و علمی این ورزیدگی را داشته با که همه این است، مگر این

  1».ها وجود دارد گیري یک مقدار تشویش براي سرعت در تصمیم

  :کند واقف حکیمی نیز به همین مسئله اشاره می

ه . گروه اپوزیسیونند و گاهی هم وش ، به این معنا که گاهی طرفدار حکومت چیره میرددر پارلمان از لحاظ سیاسی نوساناتی وجود دا« ب

هاي  تواند کرسی بینیم در بسا موارد گروه اپوزیسیون می که می چنان. دست و مشخصی وجود ندارد هاي سیاسی یک گیري باور من جهت

  2».دوش میبه خود اختصاص دهد و در بعضی موارد هم ناکام مجلس تري را در  بیش

چون  ،به دست آورده استچه گروهی تحلیل کنیم که اکثریت عددي را در پارلمان توانیم  ما نمی نیز، سجاديبه باور دکتر عبدالقیوم 

  . گشا نیست و شکننده است این اکثریت عددي راه

در این افراد مفهوم نیست که این ولی این صد نفر به  ،نماینده در پارلمان یا صد نماینده دارم 120اگر یک طیف بیاید و بگوید که من «

کردند  هایی که ادعا می در خیلی از موارد ما دیدیم که مجموعه . دند و از او حمایت کننشت یک جریان سیاسی بایستل همیشه پئهمه مسا

ها بر اساس خط مشی سیاسی  گیري یعنی موضع ؛دنها را با خود داشته باش آن ندتوانست در عمل نمی ،نفري را که با خود دارند 15یا  10که 

هیچ  ءبنا. شکنندگی و نفاق ایجاد کندها  گیري در این موضعتواند  می ،هاي روز سالیق افراد و تحوالت و جریان و تعریف شده نیست

  3.»دگذار در پارلمان دار تواند بگوید که چه اندازه افراد تاثیر ي نمیا همجموع

سري  کش کردن یک اختیارشان است، با پیشحلقات حکومتی امتیاز ویژه حاکمیت در چون  ،رحمانیاما بر اساس تحلیل محمد عارف 

تواند وزن سیاسی خود را باال  ها به خصوص لیدرهاي جوان، می هاي مستقل و هماهنگ شدن با آن امتیازها و حرکت کردن در مسیر چهره

  ».ببرد

هاي  در جنجالهور جم گیري بدي که رییس موضع و بخش نیز نخواهد بود این مسئله چندان نتیجهولی به عقیده آقاي رحمانی، 

و به نوعی به لوي سارنوالی و استره  هکه تا هنوز به نمایندگان ملت تبریک نگفته، پارلمان را به موقع افتتاح نکرد ، اینهکردانتخاباتی 

محکمه دستور داد که خود را در مسئله انتخابات دخیل بسازند، این رویکرد طبعا باعث شده که تعداد زیادي از نمایندگان مستقل و حتی 

  4.جمهور برنجند ومتی از آقاي رئیسحک
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  در پارلمان جدید حزبی گرایشاتـ 5

ز گرایش هاي یک نظام  احزاب سیاسی یکی از ضرورت. گردد هاي حزبی برمی به گرایشر پارلمان جدید، د هاي سیاسی یک قسمت ا

رسد پارلمان جدید  به نظر می .باید مجال کافی به فعالیت احزاب بدهد  دموکراتیک است و افغانستان براي نیل به یک نظام دموکرات،

گرچند اکثریت اعضاي مجلس دوم را همانند . کامال پارلمانی باشد افغانستان، یک تجربه جدید براي حرکت کشور به سوي یک نظام

هاي مرکز مطالعات استراتژیک کابل، مشخص شد که  ها و ارزیابی دهند، اما در نتیجه بررسی هاي مستقل تشکیل می مجلس اول، چهره

، جهادي مند وگو با برخی از احزاب قدرت فترو در گ هاي مستقل، داراي گرایشات ویژه حزبی هستند، از این این چهره تعداد زیادي از

رو، این احزاب  دارند و از اینحزبی راه یافته به مجلس جدید، گرایشات، تمایالت و سوابق هاي مستقل  مشخص شد که تعداد زیادي از چهره

   .اند اي باز کرده هاي ویژه حساب ها چهرهپارچه، روي این  هاي یک گیري هاي پارلمانی و موضع براي تشکیل گروه

البته این مسئله را باید خاطرنشان ساخت که چون مبناي نظام انتخاباتی کشور، حضور انفرادي اشخاص است نه حزبی و گروهی، هیچ 

  .باشندهاي شخصی و انفرادي داشته  گیري ، جداي از گرایشات حزبی و سیاسی خود، تصمیمتضمینی وجود ندارد که نمایندگان مردم

قادات جدي ابتدا باید گفت که عدم دادن مجال کافی براي احزاب سیاسی جهت حضور قوي و هماهنگ در انتخابات، یکی از انت

  . رود هاي عمده این قوانین نیز به حساب می پیرامون قانون اساسی و قانون انتخابات است و از ضعف

  :گوید مورد میاین در  وحید مژده

ا  ز ضرورتاحزاب سیاسی یکی ا« هاي یک نظام دموکراتیک است، امادر افغانستان احزاب سیاسی به آن شکلی که در کشورهاي ب

نبود همین احزاب سیاسی سبب شده که ما نتوانیم درك کنیم که واقعا ترکیب . هاي دموکرات وجود دارد، در افغانستان وجود ندارد نظام

  1».ها را به صورت درست تشخیص بدهیم ی آنهاي سیاس چگونه است و گرایشجدید فکري پارلمان 

  :نیز چنین باوري دارد رحمانیمحمد عارف 

در نظام سیاسی موجود، متأسفانه احزاب وزن و نقش چندانی ندارند و اصوال تمایل سیاسی حاکمیت نیز همین بوده که نقش احزاب «

که ما برخی از احزاب  شد، با آن هنوز هم جدي گرفته نمی اي است که بحث دیگر این است که حزب در جامعه ما پدیده. برجسته نشود

داري و  هاي حزبی، فرهنگ حزب روند، ولی فعالیت ترین احزاب به شمار می مند جهادي را داشتیم و این احزاب هنوز هم جزء جدي قدرت

  2».اند تحزب در افغانستان، هنوز جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده

در پارلمان تر از وزن اشخاص  اگر زمینه چنین مجالی فراهم شود، وزن احزاب سنگینبه گفته رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل، 

  .شدافغانستان خواهد 

ه ک گرا، فردگرا هستند و به جاي این وجود دارد که این احزاب، به جاي موضعنیز کرد احزاب در پارلمان  اما یک انتقاد نسبت به عمل

چرخند و در این صورت، مقاصد و منافع سیاسی به صورت فرد و  حول کدام محور سیاسی مشخص حرکت کنند، حول محور افراد می

  .شود تا به صورت حزبی و ملی شخصی مطرح می

   :گوید ، نماینده والیت پکتیا در این مورد میمجیديگل پادشاه 

به نظر من . از اعضاي پارلمان را در اختیار دارندمشخصی ادعا دارند که فیصدي در افغانستان همیشه سیاسی  بعضی احزاب و رهبران«

هاي خود  ها خواسته آن ،یندآ هاي مختلف به پارلمان می کسانی که از اقوام مختلف یا مذهب و سمت ،که قبال هم این تجربه را داشتیم چنان

  3».طرف من است فالن سمتیا مذهب  فالن ،مثال ادعا کنند که فالن قوم. را دارند نه دعواي رهبري

قوم و مذهب  زبان،به کدام مربوط  بوده وسراسري این احزاب که  این ،ضروري استبراي احزاب سیاسی چیزي که به گفته وي، 

هاي موجود در کشور  و چالشتوانیم با مشکالت  ما می ،ل آییمئنا ،که معمول است ب چناناحزا چنینمشخص نباشند، اگر ما در ساختن 

  . مبارزه کنیم و در راه ایجاد وحدت ملی تالش نماییم... ومانند ناامنی، فساد اداري، مواد مخدر 

پارلمان جدید و اکثر اعضاي آن این بار هم  کرد احزاب سیاسی، پادشاه مجیدي این است که با توجه به عمل با این وجود، ارزیابی گل

  .د کردنمستقل عمل خواه

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 1

 .استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانیوگوي مرکز مطالعات  گفتـ 2

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با گل پادشاه مجیدي گفتـ 3



 

 
15 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل
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برخی از این . حضور دارند احزاب کم و بیش در پارلمان موجود،گوید که  اما در مورد حضور احزاب در پارلمان جدید، آقاي رحمانی می

این حضور به نظر وي، احزاب حضور نسبتا خوبی دارند مثل حزب اسالمی، جمعیت اسالمی و شاید احزابی نظیر حزب وحدت و جنبش، اما 

  1.هاي حزبی را به درستی تعریف کنیم بندي ه بر اساس آن بتوانیم خطاي نیست ک به گونه

  :گوید وحید مژده نیز در این مورد می

جدید همانند پارلمان ها در پارلمان  هایی که در جهاد سهم داشتند، این گروه هاي تنظیمی بودند یا گروه هایی که درگیر جنگ گروه«

داشت و در پارلمان جدید در پارلمان گذشته کرسی را  40حزبی اسالمی ادعاي حدود . ندنک ب کار که براي این احزا رندگذشته افرادي را دا

هاي  چنان دکتر عبداهللا مدعی است که تعداد زیادي از کرسی هم. اند کرسی را به دست آورده 30دارد که بیش از  یی راادعاچنین هم 

وابسته  هایی که به احزاب دوران جهاد بینیم چهره شیعی در افغانستان هم ما میهاي  هاست، به همین شکل از گروه پارلمان متعلق به آن

  2».اند ها هم به این پارلمان راه پیدا کرده ، آن بودند

اند حضور محسوسی  اند و سابقه جهادي ندارند، نتوانسته هاي گذشته ایجاد شده اما در میان این احزاب، احزاب جدیدي که در طول سال

  .تر در پارلمان جدید دارند تر و پررنگ جدید داشته باشند و احزاب جهادي، حضور گسترده در پارلمان

  :کند آقاي مژده این مسئله را تأیید می

شان مصرف شد، در  هاي گذشته خیلی پول هم روي ها به هزار زحمت به وجود آوردند و در طول سال احزاب جدیدي را که آمریکایی«

هاي خاص را  تعداد چهرهبه عنوان مثال ما فقط یک . رنگ است بینیم که حضورشان بسیار کم یا الاقل ما می این پارلمان حضور ندارند

شمار، پس  به عنوان رئیس یک حزب آمده و بعضی کسان دیگر هم به تعداد بسیار اندك و انگشتکه بینیم مثل آقاي پدرام از بدخشان  می

  3». دارند نسبت به دیگر احزاب يتر پارلمان حضور پررنگبینیم که احزاب جهادي هنوز هم در این  می

رغم  توان گفت که این اعضا، علی بندي، اگر نگوئیم که اکثر اعضاي پارلمان جدید مستقل عمل خواهند کرد، حداقل می در یک جمع

خصوصا احزاب جهادي است، هیچ شود و آن، رویکرد اکثر اعضاي پارلمان به احزاب مختلف  چه که در ترکیب مجلس جدید دیده می آن

بند  هاي جمعی، پاي گیري رغم تعلقات و گرایشات سیاسی و حزبی خود، به منافع احزاب و تصمیم تضمینی وجود ندارد که این اعضا علی

  .بمانند و به صورت فردي تصمیم نگیرند

  :گوید بندي می آقاي واقف حکیمی با تأیید این جمع

ه . متاسفانه در افغانستان یک چیز مشخص نیست گرایش و یا عضویت در یک حزب« امکان دارد که یک شخص قبل از رفتن ب

  4».باشد یپارلمان عضو یک حزب باشد و بعد از رفتن به پارلمان عضو حزب دیگر و یا هم خنث

  . د داشتنگیري خواه حضور چشمجدید احزاب در پارلمان اما به باور وي، 

، متفاوت از پارلمان هاي مشخص سیاسی گیري وجود دارد که فعالیت احزاب در پارلمان جدید و موضعاین امیدواري نیز  با این وجود،

  .نظام سیاسی ما این توانایی را به دست آورد که به سوي یک نظام کامال پارلمانی، حرکت کندگذشته باشد و به وسیله این تجربه، 

  

   

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 1

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 2

 .ـ همان3

 .ابل با واقف حکیمیوگوي مرکز مطالعات استراتژیک ک گفتـ 4
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  :تفکیک نمایندگان بر اساس گرایشات حزبیـ 

در این بخش تا مطالعات پارلمانی مرکز مطالعات استراتژیک کابل  پژوهشکدهتر به گرایشات حزبی در پارلمان جدید،  براي نگاهی دقیق

بر این اساس، جدولی از گرایشات . جرگه کشور را به دست آورد حد توان تالش کرده گرایشات و تمایالت حزبی نمایندگان دومین ولسی

آوري اطالعات در  شود که البته خالی از اشتباه نیز نخواهد بود، زیرا جمع جرگه افغانستان ارائه می یافته به دومین ولسی حزبی نمایندگان راه

  .هایی همراه بود این زمینه، با دشواري

لی از دهد و تعداد بسیار قلی بر اساس اطالعات به دست آمده، اکثریت اعضاي مجلس نمایندگان جدید را طیف مستقل تشکیل می

اند، اما  هاي کمیسیون مستقل انتخابات، مشخص کرده ف یک جریان سیاسی، نامزد نموده و این نامزدي را در فورمخود را از طرنمایندگان، 

هاي به ظاهر مستقل در لیست نهایی  آوري اطالعات از احزاب سیاسی، در نهایت مشخص شد که تعداد زیادي از چهره در نتیجه جمع

هاي حزبی داشته  ز دومین انتخابات پارلمانی، عضو احزاب سیاسی بوده، متمایل و هوادار این احزاب بوده و یا سابقه فعالیتنامزدان پیرو

   .است

  :یادآوري

جرگه به دست نیامده، نتیجه قطعی نبوده و ممکن  وگوي مستقیم با تک تک نمایندگان دومین ولسی چون این اطالعات در نتیجه گفت

، تمایالت به این حزب شود، وابسته به این احزاب نبوده ها به عنوان نماینده و یا هوادار یک حزب مشخص یاد می ی که از آناست نمایندگان

  .دنرا از دست داده یا با ورود به مجلس، تمایالت حزبی خود را تغییر داده باش

  

  :الف ـ طیف مستقل

جرگه جدید  هاي سیاسی در میان نمایندگان ولسی نفر داراي گرایش 121هاي مرکز مطالعات استراتژیک کابل،  در نتیجه تالش

اند که  نفر دیگر، گرایش حزبی مشخصی به دست نیامده و این نمایندگان در جمع وکالي مستقل قرار گرفته 128مشخص گردیده و براي 

  .اند درصد مجموع نمایندگان را به خود اختصاص داده 51

  ب ـ حزب اسالمی

اسالمی که به ریاست عبدالهادي ارغندیوال در وزارت عدلیه ثبت جرگه، عضو حزب  نماینده مردم در ولسی 24تقل، بعد از طیف مس

درصد کل نمایندگان  16باشد که در مجموع  تن دیگر، در جلسات حزب اسالمی اشتراك نموده و متمایل به این حزب می 17بوده و شده، 

هاي وحید مژده که او هم سابقه حزب اسالمی دارد، این  گرایشات سیاسی این حزب، بنابر گفتهدر مورد  1.دهند جرگه را تشکیل می ولسی

  2.دار حکومت خواهند بود هاي طرفدار حکومت به شمار رفته و در دوره جدید نیز احتماال جانب حزب در پارلمان گذشته، از گروه

  ج ـ جمعیت اسالمی

. یشترین نماینده، هوادار و وکالي با سابقه این حزب را به خود اختصاص داده استبه دنبال حزب اسالمی، حزب جمعیت اسالمی، ب

نماینده با سابقه جمعیت اسالمی در  8تن از متمایلین به جمعیت و  13تن از اعضاي این حزب،  14این اطالعات گواه این مسئله است که 

  3.دهند ایندگان را تشکیل میدرصد کل نم 14شود که  جرگه دیده می میان نمایندگان دومین ولسی

هاي سیاسی حزب جمعیت اسالمی افغانستان، باید گفت که این حزب در پارلمان گذشته، در زمره اپوزیسیون به حساب  در مورد گرایش

رسد  ه نظر میدر اختیار دارد و ب... الدین مهدي و هاي شاخصی را از قبیل حفیظ منصور، داکتر مهی رفته است و در دوره جدید نیز چهره می

  . تر و پر سر و صداتر ظاهر شود هاي خود در جناج اپوزیسیون، جدي در فعالیت

جمعیت اسالمی که در بسا موارد، خود را یک چهره مستقل اپوزیسیون هاي شاخص اپوزیسیون مربوط حزب  البته جداي از حضور چهره

شوراي عالی صلح را در اختیار دارد و به یک چهره حکومتی مبدل شده است، امکان  ریاستاکنون  اند، چون رئیس این حزب هم نشان داده

و نمایندگان مربوط به این حزب، بیشتر  نیز به این سبب، دچار تغییر و دگرگونی شود دارد که گرایشات سیاسی افراد مربوط به این حزب

  .جانب حکومت را داشته باشند

                                                           
وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با مولوي سرفراز، از مقامات ارشد حزب اسالمی به رهبري عبدالهادي  ـ تعداد نمایندگان وابسته به حزب اسالمی در گفت1

 .ارغندیوال به دست آمده است

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده ـ گفت2

وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با واقف حکیمی،  دگان وابسته به جمعیت اسالمی افغانستان یا با سابقه فعالیت در این حزب، در گفتـ تعداد نماین3

 .سخنگوي حزب جمعیت اسالمی افغانستان به دست آمده است
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ت اسالمی، حزب دیگري که بیشترین نماینده را در ترکیب مجلس دوم به خود اختصاص داده، د ـ در کنار حزب اسالمی و حزب جمعی

به خود را نماینده از هواداران  8است که توانسته و از احزاب شیعی حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهبري حاجی محمد محقق 

  .نمایندگان را به خود اختصاص دهددرصد از کل  3رئیس این حزب، وارد مجلس نمایندگان کند و شمول 

ز حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان، حزب اسالمی افغانستان به رهبري کریم خلیلی، معاون دوم رئیسهـ ـ  جمهور، صرف  پس ا

  .درصد از کل اعضاي مجلس را به خود اختصاص دهد 2نماینده را به مجلس نمایندگان بفرستد و  5توانسته 

تن آن از خانواده نادري به  3نماینده در مجلس جدید دارند که  4افغانستان به رهبري سید منصور نادري نیز حزب پیوند ملی و ـ 

شمول سید منصور نادري است و فرد چهارم نیز از مریدان سید منصور نادري و اسماعیلیه است که از کابل به مجلس نمایندگان راه یافته 

  .است

هاي شاخص این احزاب  البته چهره. در مجلس دارندنماینده  4هاي کمونیستی هستند نیز در کل  احزاب چپ که مربوط به جریاني ـ 

  .اند به مجلس راه پیدا کنند زوي، کبیر رنجبر و نورالحق علومی، نتوانسته سید محمد گالبچون 

  .نماینده به مجلس بفرستد 4عبدالرشید دوستم نیز صرف توانسته حزب جنبش اسالمی افغانستان به رهبري ن ـ 

نامزد متمایل به خود را  2حزب افغان ملت هم که در این دوره از انتخابات پارلمانی، شکست سختی خورده، یک نامزد مشخص و ك ـ 

  .با خود دارددر ترکیب پارلمان جدید 

  1.اند به مجلس راه پیدا کنند توانستهو یا یک عضو از این احزاب صرف رئیس و موسس در مورد باقی احزاب نیز باید گفت که گ ـ 

  

  
   

                                                           
 .سایت افغانستان آزاد به دست آمده است اند، از وب هم حضور داشتهجرگه که در دوره گذشته  ـ برخی معلومات در مورد سابقه یا گرایش حزبی نمایندگان ولسی1
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ـ تفکیک نمایندگان بر اساس گرایشات حزبی1جدول 

حزب اسالمي افغانستان

حزب جمعیت اسالمي افغانستان

حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان

حزب وحدت اسالمي افغانستان

حزب پیوند ملي افغانستان

احزاب چپ

حزب جنبش ملي اسالمي افغانستان

حزب دعوت اسالمي افغانستان

حزب اقتدار ملي افغانستان

حزب محاذ ملي افغانستان

حزب كنگره ملي افغانستان

حزب افغان ملت

حزب نهضت همبستگي ملي افغانستان

حزب مشاركت ملي افغانستان

حزب وحدت ملي اسالمي افغانستان

حزب وحدت اسالمي ملت افغانستان

حزب حركت اسالمي مردم افغانستان

حزب نیاز ملي افغانستان

حزب افغانستان نوین

مستقل

جماعه الدعوه
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  در پارلمان جدید قومی گرایشاتـ 6

بر اساس این دگرگونی، تعداد . هستیمدر پارلمان جدید هاي قومی، ما شاهد یک تحول و دگرگونی قابل توجه  به لحاظ مرزبندي

اي افزایش یافته و در مقابل از  ات، به طور قابل مالحظهنمایندگان مربوط به قوم هزاره به دلیل اشتراك گسترده مردم این قوم در انتخاب

  .تعداد نمایندگان مربوط به قوم پشتون، کاسته شده است

  :وحید مژدهبه باور 

هاي گذشته  هایی که ما در طول دوران از نظر ترکیب قومی، این پارلمان یک پارلمان متفاوت با گذشته است، متفاوت با تمام پارلمان«

توانستند در این تر  کمها  نشین در افغانستان بود، پشتون هایی که در مناطق پشتون در افغانستان داشتیم، به این معنا که نظر به ناامنی

در اختیار ها همیشه اکثریت  که در دیگر پارلمان بینیم در حالی و در نتیجه ما میعالقه نگرفتند سهم بگیرند و یا به انتخابات انتخابات 

هاي پشتون همیشه زیاد  نشین بیشتر ساخته بودند تا نماینده ها را در مناطق پشتون هاي گذشته تعداد ولسوالی بود و حتی حکومت ها  پشتون

اي از  نمایندهداشتند،  ر این دوره این تعداد به آن حد نیست و در بعضی از والیت و مناطقی که حتی مردم پشتون حضور مید، ولی دنباش

ها در  این است که غیرپشتونبا پارلمان گذشته با این وجود، یک فرق دیگر این پارلمان . قوم پشتون به مجلس نماینده راه پیدا نکرد

  1».هستند اکثریت

به دنبال اعالم نتایج ابتدایی دومین انتخابات . تر مطرح خواهد بود ارلمان جدید، مسائل قومی بیش از پارلمان گذشته و پررنگاما در پ

جمهور را به میان  هاي جدي حتی پاي رئیس گیري این موضع. نسبت به این نتایج بودیمهاي جدي قومی  گیري جرگه، ما شاهد موضع ولسی

هاي انتخاباتی به این  عدم تأمین وحدت ملی در والیت غزنی، لب به انتقاد گشود و خواستار رسیدگی کمیسیونکشید و ایشان در مورد 

پس از آن، جامعه هزاره به خصوص تمام نمایندگان والیت غزنی در مجلس نمایندگان که همه هزاره هستند، در برابر این . نقیصه شد

ترین دلیل  این در حالی است که به باور آگاهان، عمده .گیري کردند ن مورد، وسیعا موضعهاي پشت پرده در ای جمهور و تالش موضع رئیس

ها  هاي انتخاباتی پیرامون دومین انتخابات پارلمانی و باز شدن پاي لوي سارنوالی و ستره محکمه در آن، این است که پشتون تداوم جنجال

گرا و طرفدار حاکمیت در پروسه انتخابات، شکست  هاي ملیت که پشتون وص ایناند اکثریت را در مجلس به دست آورند، به خص نتوانسته

   .بزرگی خوردند

  :گوید ورد میمدر این  وحید مژده

ها که با نمایندگان کمتر در پارلمان حضور دارند،  پشتون. در این پارلمان مسائل قومی حتی بیشتر از پارلمان گذشته مطرح خواهد بود«

ها بوده، در آن صورت امکان دارد که حتی ما شاهد این باشیم  ها طوري باشد که احساس بکنند علیه آن گیري موضع ناراضی هستند و اگر

دیدیدم، اما اگر  میتر  طور مسائل را ما کم ها اکثریت بودند، این در دوره گذشته چون پشتون. که جلسات پارلمان را حتی از نصاب بیاندازند

هایی که  هایی از این نقطه مواجه خواهد شد و آن پارلمان با چالشاین  شان نیست، در آن صورت، احتماال ه نفعفکر کنند که بعضی چیزها ب

  2».کنند، خواهند گفت که این پارلمان فاقد مشروعیت است کنند و از این مواقع استفاده می این کارها را می

  :گوید هاي قومی در پارلمان جدید می نیز در مورد مرزبندي رحمانیمحمد عارف 

هاي قومی در پارلمان جدید  گیري کنم موضع چون قومیت به یک معنا در ذات افغانستان وجود دارد و متأسفانه نهادینه شده، فکر می«

ند، زیرا عمدتا این اقوام در دو بخش پوزیسیون چنان داغ خواهد بود و دو جریان قومی پشتون و تاجیک در این زمینه پیشتاز خواهند بود هم

هایی هستند که اگر به هر یک به طرف دو قوم پشتون و تاجیک  نیز وزنه... و اپوزیسیون دولت قرار دارند و اقوامی مثل هزاره، ازبک و

سیاسی خاص خود را نیز خواهند  هاي گیري البته اقوام غیرپشتون و تاجیک، طبعا مطالبات و موضع. رود بچرخند، وزن آن قوم باال می

  3».داشت

ا  رساند که ولسی زند و حتی کار را به جایی می اما چه عواملی، گرایشات قومی را در داخل مجلس نمایندگان افغانستان دامن می جرگه ب

  شود؟ بست مواجه می یک بن

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید مژده گفتـ 1

 .ـ همان2

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 3
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هایی که  حساسیت. توانیم یک مجموعه جداي از حوادث کشور تصور بکنیم را نمیافغانستان پارلمان  بلخی به این باور است که عالمی

ریشه در داخل پارلمان نداشته باشد، پارلمان براي حل این ها  این حساسیتاگر  و داردنیز در بیرون از پارلمان وجود، ریشه در داخل پارلمان 

  1.شود عضالت دچار بحران داخلی نمیم

،  براي کوچیلذا وقتی  گیرد؛ هاي کشور تصمیم می اي دایره بیرون از حیطه شوراي ملی و براي واقعیتبه باور وي، پارلمان بر ها

  .شود رو می گیرد، با بحران داخلی روبه تصمیم... و دانشگاه و جات، قانون انتخابات، پوهنتون هزاره

ي ا غانستان است و جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیلهپارلمان افغانستان بخشی از جامعه اف« :نیز سجاديبه باور دکتر عبدالقیوم 

  2».معیار تاثیرگذار است ،معیار خون و نژاد ،يا در جامعه قبیله. ي استا ي ما کال قومی و قبیله ساختارهاي سیاسی و اجتماعی جامعه. است

  :به تبع آن در پارلمان افغانستان داردگرایی در جامعه و  ها و عوامل قومیت تر به ریشه محمد عارف رحمانی، نگاهی دقیق

ها از حقوق  که همه افغان عامل اول جا نیفتادن فرهنگ دموکراتیک، برجسته، مفهوم و جدي گرفته نشدن حقوق شهروندي و این«

استیال و  و انستانآیند، است و عامل دوم، برجسته بودن مسئله قومیت در تاریخ افغ مساوي برخوردار بوده و شهروند درجه اول به حساب می

به بعد  90ساله مخصوصا از دهه  30اعتمادي  تسلط یک قوم خاص بر کل ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی کشور و بحران بی

 هاي قومی در پارلمان و در فضاي سیاسی افغانستان، شاهد گرایشهنوز ساز این مسئله است که متأسفانه  است که همه و همه زمینه

هاي قومی  گونه که در پارلمان گذشته ما شاهد تنش بناء همان. هاي پارلمان تأثیرگذار است گیري مسائل روي موضع  ا اینطبع. هستیم

هاي قومی در برخی مواقع داغ و در برخی مواقع به صورت پنهان و زیر پوست پارلمان ادامه خواهد داشت، اما  بودیم؛ این دفعه هم تنش

ها، افغان هستند و حقوق مساوي دارند، از  که همه افغان باید با جدي گرفتن قانون، حقوق شهروندي و این عقیده من بر این است که ما

  3».ها بیرون شویم پوست قومیت

پشتون یک که  مبه او بگوئی متوانی ها را انکار کنیم، زیرا یک هزاره، یک هزاره است و نمی توانیم هویت ما نمیبه گفته آقاي رحمانی، البته 

ها ادامه داشته  اگر این گرایش طبعا. هاي قوم پرستانه را در کشور از بین ببریم ها و تنوعات قومی، ما باید گرایش ، با این حال با حفظ هویتداشب

هاي قومی  ایشهاست، تأمین شود، دست به گر که حقوق حداقل برخی از شهروندان افغانستان که از قوم آن ها نیز به خاطر این ترین آدم باشد، لیبرال

  .خواهند زد

که از کنند تالش که جامعه افغانستان به خصوص شوراي ملی که خانه ملت نام گرفته، باید  چه که مشخص است، این به هر حال، آن

سیاسی صورت هاي  تواند با مکانیزم این عبور نمیبه گفته دکتر عبدالقیوم سجادي، . ندي و ساختارهاي قومی عبور کنا فرهنگ سیاسی قبیله

  . طلبد یعنی تغییر در نگرش و افکار افراد را می ؛ي باید مکانیزم فرهنگی باشدا مکانیزم عبور از فرهنگ قبیله ، بلکهبگیرد

سوزي به مردم و این  پذیري و دل مسئولیت ،با درایتجدید که اعضاي پارلمان است امیدوار گل پادشاه مجیدي، نماینده والیت پکتیا نیز 

کشور عمل  پارچه در راستاي منافع ملی کوشش کنند که متحد و یک و را فراموش کنند ي قومیها بعد از آغاز به کار پارلمان، حساسیت سرزمین،

  .کنند

  

   

                                                           
 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با سید حسین عالمی بلخی گفتـ 1

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با دکتر عبدالقیوم سجادي گفتـ 2

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با محمد عارف رحمانی گفتـ 3
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  :جرگه جدید بر اساس قومیت تفکیک نمایندگان ولسی

مطالعات پارلمانی مرکز مطالعات استراتژیک کابل، پژوهشکده تر از حضور اقوام مختلف در مجلس نمایندگان جدید،  براي ارزیابی دقیق

با برقراري تماس تلیفونی یا حضور مستقیم با یک یا دو چهره از نمایندگان هر والیت، عمدتا نمایندگانی که در مجلس گذشته نیز حضور 

  .، ارائه شده است2که در جدول شماره  اند، ترکیب قومیتی والیات را مشخص کرده است داشته

  

  
  

  :ها الف ـ پشتون

 39باشد که  نماینده می 249نماینده از مجموع  96ها در پارلمان جدید داراي  بر اساس تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک کابل، پشتون

   .نماینده داشت 102این قوم در پارلمان گذشته، که  دهد، در حالی درصد کل اعضاي جدید مجلس نمایندگان را تشکیل می

بر اساس این جدول و . شود ارائه می 3در جدول شماره  ها تبارها یا قبیلهمختلف قومی در میان قوم پشتون وجود دارد که این  تبارهاي

درصد از نمایندگان پشتون  38نفر یا  36هاي مکرر تیم تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک کابل، گرایش قومی خاصی براي  رغم تالش علی

ز این قوم، گرایشات قو 60اما در مورد . راه یافته به مجلس دوم، پیدا نشد می مشخصی به دست آمده است که در این نفر نماینده دیگر ا

درصد مجموع  5نماینده و  5به دنبال آن، قوم مومند با . درصد مجموع نمایندگان، در صدر قرار دارد 7نماینده و  7بین، قوم بارکزي با 

درصد مجموع  4نماینده و  4درصد مجموع نمایندگان پشتون، قوم صافی با  4نماینده و  4نمایندگان پشتون در رتبه دوم، قوم نورزي با 

هاي بعدي  درصد مجموع نمایندگان پشتون، در رده 3نماینده و  3نمایندگان پشتون، اقوام درانی، وردك، منگل و احمدزي نیز هر کدام با 

بفرستند و مابقی اقوام  نماینده به مجلس جدید 2اند هر کدام  نیز تنها توانستهو سادات زي  علی ،زي اقوام بابکرخیل، ساپی، پوپل .قرار دارند

  . پشتون، هر کدام تنها یک نماینده در مجلس جدید دارند
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برابر  درصد نمایندگان راه یافته از قوم پشتون 54گر این مسئله است که  ، بیان4در مورد گرایشات حزبی قوم پشتون نیز جدول شماره 

سیله، این حزب حضور درصد از اعضاي این قوم، متمایل به حزب اسالمی بوده و به این و 33. هاي مستقل هستند ، چهرهنماینده 52با 

نماینده در مجلس  4بعد از حزب اسالمی، احزاب چپ شامل دموکراتیک خلق و پرچم، هر دو . گیري در میان نمایندگان پشتون دارد چشم

 درصد و مابقی 2درصد، دعوت اسالمی و محاذ ملی با  3حزب افغان ملت با . دهند درصد نمایندگان پشتون را تشکیل می 4جدید دارند و 

  .اند احزاب، هر کدام یک درصد از مجموع نمایندگان پشتون را به خود اختصاص داده
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ـ ترکیب گرایشات حزبی در میان قوم پشتون4جدول 
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  .دهد نیز پراکندگی نمایندگان قوم پشتون را در والیات مختلف نشان می 5جدول شماره 

  
  

  ها ب ـ تاجیک

. نماینده از قوم تاجیک هستند 53درصد از مجموع نمایندگان مجلس جدید یعنی برابر با  21بینید،  می 2طور که در نقشه شماره  همان

  .نماینده را در اختیار داشت 59این در حالی است که در پارلمان گذشته، قوم تاجیک 

هاي  چهرهپیرامون گرایشات حزبی در میان قوم تاجیک، باید گفت که اکثریت در این قوم برخالف سایر اقوام به خصوص قوم پشتون و هزاره، 

درصد نمایندگان قوم  57بر اساس این جدول، . ، مورد بررسی قرار گرفته است6 رهاین مسئله در جدول شما. هاي حزبی هستند مستقل نه، بلکه چهره

نماینده متمایل به خود را در جمع نمایندگان جدید در اختیار  30این حزب  .تاجیک، داراي گرایشی مربوط به حزب جمعیت اسالمی افغانستان هستند

  .دارد

سالمی نیز حضوري حزب ا. رسد درصد مجموع نمایندگان می 30تن و  16هاي مستقل قرار دارند که تعدادشان به  در رده بعدي، چهره

باقی احزاب  .درصدي در میان نمایندگان مربوط به قوم تاجیک دارد 7نماینده حضوري  4این حزب با . قابل توجه در میان قوم تاجیک دارد

  .اند درصد از مجموع نمایندگان را به خود اختصاص داده 2هم صرف با یک نماینده، 
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حزب جمعیت اسالمي

مستقل

حزب اسالمي

حزب افغانستان نوین

حزب كنگره ملي افغانستان

حزب دعوت اسالمي افغانستان

 

11%

1%

1% 2%

3%

3%

5%

5%

13%

4%4%

1%
3%

1%

2%

4%3%

7%

9%

3%

2%
10%

ـ نمایندگان پشتون در میان والیات 5جدول  كابل
كاپیسا
پروان
میدان وردك
لوگر
پكتیكا
پكتیا
خوست
ننگرهار
كنرها
لغمان
بغالن
كندز
بلخ
فاریاب
هرات
فراه
هلمند
كندهار
زابل
ارزگان
كوچي



 

 
23 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  :دهد نیز پراکندگی نمایندگان قوم تاجیک را در میان والیات نشان می 7جدول شماره 

  
  

  :ها هزاره  ج ـ

این قوم در دومین . نماینده، از آن قوم هزاره است 61جرگه جدید با  درصد از مجموع نمایندگان ولسی 25، 2بر اساس جدول شماره 

این در حالی است که . گیر داشت و در نهایت توانست نمایندگان بیشتري را به مجلس بفرستد انتخابات پارلمانی، حضوري گسترده و چشم

هاي  اختصاص تمام کرسی .ستا  کرسی را به خود اختصاص داده 61د، اما در پارلمان جدید، نماینده داشتن 43در پارلمان گذشته قوم هزاره 

  .والیت غزنی به نمایندگان هزاره، به حضور این قوم در پارلمان جدید، هویت و اقتدار بیشتري بخشیده است

چنین یک نماینده هزاره  هم. نیز حضور دارندالبته در میان نمایندگان راه یافته هزاره به مجلس جدید، نمایندگانی از مذهب تسنن 

  . اند اسماعیلیه و چندین نماینده دیگر از قوم بیات و قزلباش نیز در جمع نمایندگان مربوط به قوم هزاره حساب شده

  

  :دهد ، ترکیب قومیتی نمایندگان هزاره را نشان می8جدول شماره 

  
  

 

66%
8%

6%

7%

13%

ـ  ترکیب قومیت در میان قوم هزاره 8جدول 

)شیعه(هزاره

)سني(هزاره

هزاره اسماعیلیه

)بیات و قزلباش(هزاره شیعه

)سادات شیعه(هزاره

 

15%

6%

7%

15%

9%

4%
2%

4%

9%

15%

4% 2%

4% 2% 2%

ـ نمایندگان تاجیک در میان والیات 7جدول 
كابل
كاپیسا
پروان
بدخشان
تخار
بغالن
كندز
سمنگان
بلخ
هرات
فراه
نیمروز
پنجشیر
فاریاب
جوزجان



 

 
24 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

. دهد هاي مستقل تشکیل می در مورد گرایشات حزبی در میان قوم هزاره نیز باید گفت که اکثریت نمایندگان این قوم را چهره

  .هاي مستقل در این قوم، بیش از سایر اقوام است چهره

  :دهد می، گرایش حزبی در میان نمایندگان هزاره را نشان 9جدول شماره 
 

  
دهد و پس از این  هاي مستقل تشکیل می نماینده هستند، چهره 37درصد نمایندگان قوه هزاره را که  61، 9بر اساس جدول شمره 

حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهبري کریم  ،درصد 13ها، حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهبري حاجی محمد محقق با  چهره

، در مجموع نمایندگاندرصد  7دري با حزب پیوند ملی افغانستان به رهبري سید منصور نا ،درصد 8با  جمهور خلیلی، معاون دوم رئیس

نماینده است و سایر احزاب، صرف در حد حضور رئیس حزب، در ترکیب  3حزب پرنفوذ بعدي، حزب اقتدار ملی با  .قرار دارندهاي بعدي  رده

  .نمایندگان جدید مجلس قرار دارند

  

  :هدد ، پراکندگی نمایندگان هزاره را در میان والیات نشان می10جدول شماره 

  
  

  

  

  

 

23%

5%

19%

5%

4%

5%
4%

2%

4%

7%

2%

2%
4%

7%

7%

2%

ـ نمایندگان قوم هزاره در میان والیات 10جدول 

كابل
میدان وردك
غزني
بغالن
سمنگان
بلخ
سرپل
فاریاب
بادغیس
هرات
هلمند
ارزگان
غور
بامیان
دایكندي
كندز

 

61%13%

8%

5%

1% 2%

2%
2%

6%

ـ  گرایشات حزبی در میان قوم هزاره 9جدول 

مستقل

حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان

حزب وحدت اسالمي افغاستان

حزب اقتدار ملي افغانستان

حزب وحدت اسالمي ملت افغانستان

حزب وحدت ملي اسالمي افغانستان

حزب نیاز ملي افغانستان

حزب حركت اسالمي مردم افغانستان

حزب پیوند ملي افغانستان
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  :ها ـ ازبک د

درصد مجموع نمایندگان را  6چهره است که  15جرگه، داراي  ترکیب نمایندگان جدید ولسیدر قوم ازبک ، 2بر اساس جدول شماره 

هایی مستقل هستند و جنبش ملی و حزب اسالمی، به  این قوم نیز، چهرههاي عمده  از لحاظ گرایشات سیاسی، چهره. دهد تشکیل می

  .اند درصد مجموع نمایندگان این قوم را به خود اختصاص داده 7و  20ترتیب 

  :مشخص شده است 11گرایشات حزبی قوم ازبک در جدول شماره 

  
  

  :نمایندگان ازبک در والیت مختلف از قرار ذیل استچنین پراکندگی  هم

  
  

 

33%

13%

7%
7%

13%

27%

ـ نمایندگان ازبک در میان والیات12جدول 

فاریاب

جوزجان

سرپل

بدخشان

كندز

تخار

 

20%

7%

73%

ـ گرایشات جزبی در میان قوم ازبک11جدول 

جنبش ملي

حزب اسالمي

مستقل
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  :ها ایماقـ  هـ

نماینده در ترکیب مجلس نمایندگان جدید  8نمایندگان و با درصد مجموع  3، بعد از قوم ازبک، قوم ایماق با 2بر اساس جدول شماره 

  .هایی مستقل هستند به جز یک نماینده که متمایل به حزب اسالمی است تمام نمایندگان این قوم، چهره. حضور دارد

  

  :دهد ، پراکندگی قوم ایماق را در میان والیات نشان می13جدول شماره 

  
  

  :ها ي ـ عرب

 8این قوم داراي  .باشد جرگه، از قوم عرب می درصد از مجموع نمایندگان در ترکیب اعضاي جدید ولسی 3، 2بر اساس جدول شماره 

 2 ،به حزب جمعیت اسالمی بودهنماینده متمایل  2مستقل بوده،  نماینده 3از این جمع، صرف  .نماینده در مجلس جدید نمایندگان است

  .باشد میو یک نماینده دیگر رئیس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان نماینده عضو حزب اسالمی 

  

  :دهد ، پراکندگی نمایندگان قوم عرب را در میان والیات نشان می14جدول شماره 

  
 

12%

12%

12%

25%

13%

13%

13%

ـ نمایندگان عرب در میان والیات 14جدول 

كابل

جوزجان

ننگرهار

بلخ

پكتیكا

سرپل

پروان

 

37%

24%

12%

15%

12%

ـ نمایندگان از قوم ایماق در میان والیات13جدول 

غور

بغالن

هرات

سرپل

بادغیس
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  :ها ـ ترکمن هـ

درصد از مجموع نمایندگان  1نماینده در فهرست نهایی مجلس نمایندگان جدید،  3، قوم ترکمن با 2بر اساس جدول شماره 

  .باشد جرگه را به خود اختصاص داده است که یکی از این نمایندگان، عضو حزب اسالمی می ولسی

  :دهد ، پراکندگی نمایندگان این قوم را در میان والیات نشان می15جدول شماره 

  
  

  :ها نورستانیـ  ن

  .باشد نورستان میها مربوط به والیت  که هر دوي آن نماینده در مجلس نمایندگان جدید دارد 2قوم نورستانی 

  :ها بلوچـ  ك

  .که از والیت نیمروز است ، قوم بلوچ صرف یک نماینده در ترکیب پارلمان جدید دارد2بر اساس جدول شماره 

  :ها اي ـ پشه گ

  .که از والیت ننگرهار است اي نیز صرف یک نماینده در ترکیب پارلمان جدید دارد ، قوم پشه2بر اساس جدول شماره 

  :ها ل ـ ترك

متمایل به حزب جرگه جدید دارد که از والیت باغیس بوده و  تنها یک نماینده در ترکیب ولسی، قوم ترك 2بر اساس جدول شماره 

  .باشد اسالمی می

   

 

33%

67%

ـ کاندیدان ترکمن در میان والیات15جدول 

جوزجان

كندز
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

  

  جدید مجلس نمایندگاندر ترکیب  ایدئولوژیک گرایشاتـ 7

شود بیشتر از  می گفته. باشد جدید افغانستان، تغییر در گرایشات ایدئولوژیک می مجلس نمایندگانیک تغییر محسوس دیگر در ترکیب 

 .اند ها مورد حمایت بوده هم به نحوي از سوي آن هاي جهادي هستند و یا مربوط به گروه اهاي پارلمان جدید یا مستقیم صد نمایندهدر 90

هاي کمونیستی گذشته نسبت به دور  از افراد شاخص مربوط به جریان ،که در فهرست این دوره صورت گرفته یهای بررسیبر اساس 

پارلمان  در .اند ترکیب مجلس جدید را پیدا نکرده بهوارد شدن شود و به صورت عموم چند مرد و زن بیشتر اقبال  پیشین اندك دیده می

ز کانال انتخابات  ولی این دور هیچ یک از آن ،هاي داشتیم هاي چپی نمونه گذشته ما از رهبران و افراد فعال مربوط به جریان  27ها نیز ا

  . اند سنبله به سالمت عبور نکرده

در  و شود ها تکنوکرات گفته می یا اصطالحا به آن که گرایشات لیبرال یا سکوالر دارندهایی  چهرهدر ترکیب پارلمان جدید چنین  هم

 .اند هاي مربوط به این طیف یک الی دو نفر بیشتر پیروز نشده شود از چهره گفته می. دنشو ها شهرت دارند، کمتر دیده می میان عوام به غربی

ا  هاي گروهچنین  همو  تکنوکراتمتوجه افراد و حلقات  بار سنگین شکست غالبا اخیر کشور شود گفت که در انتخابات این حساب می با ب

در این میان از احزابی که پس از سرنگونی رژیم طالبان و آمدن فضاي نو در . بوده است هاي کمونیستی و مربوط به جریان چپ گرایش

 1.شتر پر نخواهند کردافراد بسیار محدودي وجود دارند و چند کرسی را بی ،کشور رسمیت یافتند

  :خورد به نظر وي، چند تغییر فکري یا ایدئولوژیکی در ترکیب پارلمان جدید به چشم می. این ارزیابی، مورد تأیید آقاي مژده است

ند و هاي چپ بود هایی که در سازمان بینیم، این است که در مقایسه با پارلمان گذشته، آن یک تغییر دیگر که در پارلمان جدید میـ 1«

  .در دوره گذشته آراي زیادي را هم به دست آوردند، در این دوره غایب هستند

اي تا حال   جا نماینده گراي پشتون در این هاي ملیت بینیم، از گروه گراي پشتون را ما در این پارلمان نمی هاي ملیت چنان گروه همـ 2

  .وجود ندارد

که دو رویی   اي هستند البته عده. در پارلمان جدید بسیار کم استگفت،   تکنوکراتها را  توان آن کسان دیگر که میتعداد چنان  همـ 3

ها  را در مالقات با خارجی ها چهره خود را به عنوان کسانی که طرفدار جهاد هستند، معرفی کردند، اما بعضی از این ،کردند، یعنی براي مردم

این افراد یا با دو رویی و یا با . ها در غرب بودیم و خواستار یک نظام غربی در افغانستان هستیم ویند که ما سالگ ها می بینیم، این می

   .توانستند به پارلمان راه یابند ،هاي قومی استفاده از برخی گرایش

از جمله به پارلمان راه بیابند، خود را کاندید کنند و ند از افراد مرتبط با طالبان توانستبود و یک عده  بدر دوره گذشته، در برخی مناطق امنیت خوـ 4

بینیم که به جاي آقاي راکتی که  ها رأي ندادند، می چهره که مردم هم به این ها و دیگر این در این دوره نظر به ناامنی امامالعبدالسالم راکتی و دیگران، 

  2».دهد که یک سلسله تغییراتی به میان آمده است ی آمده است و این خود نشان میمربوط به طالبان بود، در همان چوکی او، یک نفر از حزب اسالم

کسانی که در گذشته به حزب وطن یا حزب خلق و  حضور شود پارلمان جدید دیده میترکیب در  نیز، بلخی عالمیبه گفته سید حسین 

داشته ناثرگذاري جدید شاید داخل پارلمان به نظر آقاي بلخی، این افراد . بسیار کمرنگ نسبت به دوره قبلی استارتباط داشتند، پرچم 

  3.داشتند و جمع قابل توجهی بودند اثرگذاري ،در دوره قبلکه  در حالیباشند، 

گر متمایل هاي لیبرالیستی و سکوالریستی یا به تعبیر دی گرایش گوید که هاي لیبرالیستی و سکوالریستی نیز عالمی بلخی می  گرایشدر مورد 

در مقایسه با احزاب کمونیستی اگر حساب به باور وي، گرچند . تر است رنگ تر و کم ضعیفدر پارلمان جدید نسبت به دور قبل،  ،به فرهنگ غرب

رنگ و ضعیف  اند تعداد بیشتري را به خود اختصاص بدهند، ولی نسبت به دوره قبلی، بسیار کم توانسته ها نمایندگان متعلق به این گرایشبکنیم، 

  .است

از تعداد نمایندگانی که در جریان جهاد شرکت نداشته و که نسبت به دوره قبلی، آید  جدید چنین برمی مجلس نمایندگانبناء از ترکیب 

سوابق یا به تعبیر دیگر داراي هستند کسانی که داراي تفکرات اسالمی و دینی بشتر در کشورهاي خارجی مهاجر بودند، کاسته شده و 

جرگه جدید،  در ولسیهاي جهادي را در مسائل مختلف  گیري گروه این وضعیت، موضع .، نسبت به دور قبل بیشتر استباشند جهادي می

  .تر از پیش خواهد ساخت قوي

  :گوید وحید مژده در این مورد می

                                                           
 .سایت کابل پرس ، وب2010دسمبر  5 ي،هوشمندفرارود ،ترکیب پارلمان جدید و انتظار مردمـ 1

 .مژدهوگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با وحید  گفتـ 2

 .وگوي مرکز مطالعات استراتژیک کابل با سید حسین عالمی بلخی گفتـ 3
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 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

هاي  بسیار کوشش شد که گروههاي نزدیک به دنیاي غرب  به خصوص از طریق رسانههاي گذشته  با وجودي که در طول سال«

ند، اما بازهم ما شاهد این هستیم که این نکار مطرح ک هاي جنایت ساالر و ضد منافع مردم و چهره هاي تفنگ جهادي را به عنوان گروه

ی مجاهد هستند و مردم  ها این اقبال را داشتند که رأي مردم را به دست بیاورند و این خود نشان از این دارد که مردم افغانستان، گروه

هاي  رهبران جهادي به این مردم و آرماندر این شکی نیست که البته . کنند هایی را که در راه آزادي این کشور دادند، فراموش نمی قربانی

پیروز  جا هاي جهادي در این پس گروه ؛تحقق بیابد شان خواهند آرمان شهداي آن مردم خون دادند و میباالخره جفا کردند، اما ها  آن

  1».شدند

  :نو هستند هایی هایی جدید با اندیشه هاي جدید در میان مجاهدین، چهره اما به گفته آقاي مژده، چهره

نسل اول تعدادي از نسل دوم از مجاهدین هستند، و در واقع نو  یهای چهرهها  آنبینیم که  ما میهاي جهادي پیروز،  در میان چهره«

بودند، با تفکر جدید کوچک به بسیار مشکل آمدند و داخل پارلمان شدند، اما نسل جدید مجاهدین که در زمان جهاد جوان و مجاهدین 

  2».خودشان توانستند که به پارلمان راه پیدا بکنند و این در حقیقت نشان از یک تغییر مثبت دارد
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  :بخش سوم

  هاي پیش روي پارلمان جدید چالش

  

  با قوه مجریهپارلمان جدید ـ تعامل الف 

جرگه گذشته، تقابل قوه مجریه با قوه مقننه بود که در نهایت، موجب شد تا قوه مقننه نتواند  هاي عمده در برابر ولسی یکی از چالش

کرد حکومت گرفته تا تصویب قوانین،  هاي گذشته از نظارت بر عمل در طول سال  این تقابل. جایگاه واقعی خود را در جامعه به دست آورد

هاي سیاسی شد و نتیجه آن،  ها و اصطکاك هاي موجود در دو قوه خصوصا در قوه مقننه، صرف تنش تانسیل و ظرفیتموجب شد تا پ

  . مستقیما بر وضعیت مردم  افغانستان، وارد آمد

نتایج نهایی انتخابات  جمهور در مورد هاي رئیس گیري رسد با توجه به موضع پیرامون تعامل قوه مجریه با قوه مقننه در پارلمان جدید، به نظر می

هاي جدي و بیشتري در روابط میان دو قوه باشیم، به  هاي حکومتی در این انتخابات، شاهد تقابل هاي گروه پارلمانی و عدم تأمین منافع و خواسته

بین رفته و قانون اساسی نقض جمهور و حلقات فشار حکومتی، اصل تفکیک قوا میان سه قوه نیز از  که با مداخالت آشکار و پنهان رئیس خصوص این

هاي پشت پرده  در قضیه انتخابات اخیر شاهد هستیم که پاي لوي سارنوالی و ستره محکمه یا به عبارتی پاي قوه قضائیه نیز به جنجال. شده است

  . حکومت برآمده است ها و منافع انتخابات کشیده شده و این قوه نیز همانند برخی موارد در گذشته، بار دیگر در صدد تأمین خواسته

ها و  جمهور بنابر فیصله دادگاه ویژه بررسی شکایات انتخاباتی، زمان افتتاح پارلمان جدي را برخالف آمادگی از سوي دیگر، رئیس

ت این در شرایطی است که مجلس نمایندگان اعالم کرده فعالی. هاي داده شده، یک ماه به تعویق انداخت و به سوم حوت موکول کرد وعده

  .دلو، رسما آغاز خواهد کرد 3خود را 

رسد حداقل  به نظر نمیهاي پارلمانی، باید گفت که  با این وجود، پیرامون تعامل میان قوه مجریه با قوه مقننه در دوره جدید فعالیت

رود  که احتمال می یاید، چه اینجرگه به وجود ب هاي ولسی اي بهتر از رابطه گذشته حکومت با مجلس نمایندگان، در دوره جدید فعالیت رابطه

  .تر از قبل ظاهر شود تقابل میان این دو قوه، جدي

  :گوید بلخی در این مورد می عالمیسید حسین 

اح اي که باقی مانده تا زمان افتت من امیدوار هستم در روزهاي آینده. ساز بود جمهور به انتخابات پارلمانی، از همین ابتدا مشکل متأسفانه رویکرد ئیس«

  1».ها و مشکالت احتمال دارد بیش از گذشته باشد در غیر آن، چالش ؛جرگه آینده ترمیم بکند جمهور این رابطه خود را با ولسی پارلمان جدید، رئیس

پارلمان و هاي یک رابطه ناسالم میان  که اجازه ندهد از ابتدا زمینه ه استجمهور مشوره داد به رییسگوید که  می سجاديدکتر عبدالقیوم 

اما تقابل با حکومت نه به نفع . استمیان دو قوه ساز یک رابطه ناسالم  زمینه ،که امروز وجود دارد یفضایبه باور وي، . وجود بیایده حکومت ب

ما نیاز داریم تا در . بیشتر شودتقابل موجب  ي موجود،ها حکومت افغانستان نباید اجازه دهد که این تنش و پارلمان است نه به نفع مردم افغانستان

  . پارلمان افغانستان یک خط اعتدال منطقی بر مبناي منافع مردم افغانستان و درك درست از وضعیت افغانستان و جامعه جهانی ایجاد بکنیم

  :جمهور در صدد این است که رابطه بهتري را با پارلمان برقرار کند بر این نظر است که حامد کرزي، رئیس وحید مژدهاما 

ا قوه داشتن  ربه خاطشاید این مسئله ، ددور بدار ي انتخاباتیها جمهور کوشش کرده که خود را از جنجال آقاي رئیس« رابطه خوب ب

گوید  ، حاال هم میاست چیزي نگفته و نه آن را رد و نه تأیید کردهانتخاباتی جمهور در مورد تقلبات  آقاي رئیس. باشددر دوره جدید مقننه 

در نتیجه خورده انتخابات گذشته، تقاضاي این را دارند که باید  که تعداد زیادي از اعضاي شسکت کند، و در حالی که این پارلمان را افتتاح می

خل پارلمان گذشته ها و مشکالتی که در دا جمهور از این جنجال با توجه به این مسئله و کنار رفتن آقاي رئیس ؛تجدید نظر شودانتخابات 

  2».رسد که آقاي کرزي در صدد این است که رابطه بهتري را با پارلمان برقرار بکند بین این دو گروه وجود داشت، به نظر می

  :کند جمهور و قوه مقننه اشاره می به دلیلی دیگر براي رابطه خوب میان رئیس آقاي مژده

این پارلمان انتخابات که ادعا شد در است اي  ه، موضوع تقلب بسیاري گستردهیک چیزي که پارلمان را از همین حاال تضعیف کرد«

پارلمان آن قدرتی را که باید داشته باشد، به عنوان یک پارلمان یک دست و پارلمانی که از مشروعیت کامل  بر این اساس،صورت گرفته، 

زدند،  ها را می کند که خب، اگر در مورد خودش این حرف میجمهور هم کمی احساس راحتی  برخوردار باشد، ندارد و از این سبب رئیس

اما دیده شود که . تري داشته باشد الاقل پارلمانی که به وجود آمده هم این مشکالت را دارد و امیدوار است که با پارلمان جدید، تعامل خوب

  3».در طول چهار سال آینده، اوضاع چگونه پیش خواهد رفت
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  جدید مجلس نمایندگانپیش روي ساختاري و ملی هاي  ـ چالش ب

ها در  رو بود که این چالش اي روبه هاي اساسی و عمده افغانستان در اولین دوره خود پس از حاکمیت طالبان، با چالش جرگه ولسی
 هاي ساختاري چالشهاي فرا روي نمایندگان مردم را به  توان چالش در یک نگاه، می .پارلمان جدید نیز رویاروي نمایندگان مردم خواهد بود

  .هاي ملی اشاره کرد شود و چالش که مربوط به امور داخلی مجلس می
هاي ساختاري در درون پارلمان وجود دارد، چون امر پارلمانتاریسم در افغانستان یک پروسه نو و  چالشبه باور محمد عارف رحمانی، 

  1.د خواهد داشتهاي ساختاري وجو چالشبناء سواد هم در مجلس حضور دارند،  سواد و کم جدید است و عناصر بی
تجربه بودن نمایندگان جدید، پائین  جرگه، بی هاي داخلی ولسی هاي ساختاري برخی از آگاهان به زیاد بودن تعداد کمیسیون از چالش

چنین مواد قانون اساسی،  ، وجود برخی مشکالت و ابهامات در اصول وظایف داخلی و همگرا نبودن این مجلس بودن سطح سواد و تخصص
رسد  اما به نظر می. کنند اشاره می... به منافع ملی ونبود تعهد الزم ها،  گیري نه ائتالفی و گروهی در تصمیم ،وجود رویکردهاي فردي

  .جدید است ها در برابر مجلس نمایندگان ترین چالش هاي ملی، عمده چالش
  :بحث بودجوي استهاي ملی، به گفته سید حسین عالمی بلخی،  یکی از این چالش

 ؛دنکن بودجه افغانستان را کشورهاي خارجی تمویل می. افغانستان سرمایه یا دارایی که بتواند بودجه خود را از آن تمویل کند، ندارد«
مطابق با مصلحت و نیازها و انتظارات  گیري در چنین شرایطی تصمیم. درصد 30تمام بودجه انکشافی و از بودجه عادي تا کنون بیش از 

کند، با  هایی که عدالت اجتماعی را تأمین می تصمیماتخاذ شود و  مردم از طرف پارلمان در عرصه بودجه و مسائل اقتصادي اتخاذ نمی
 ، پارلماندر چنین وضعیتی. دهند یند که بودجه آن را نمیگو ها می کند، خارجی میزیرا چیزي را که پارلمان تصویب  ؛مشکل مواجه است

  2».است و تالش براي ایجاد عدالت اجتماعی با مشکل مواجه است که آن عبارتند از تصویب بودجهخود ترین بخش کار  عمال در مهم
و بودجوي و چه در عرصه گیري پارلمان چه در عرصه اقتصادي  هاي استقالل تصمیم عدم موجودیت زمینهبه باور عالمی بلخی، 

 .ترین مشکل پارلمان در دوره بعدي خواهد بود سیاسی و امنیتی، مهم

سازد، یکی نبود امنیت است، دیگري نبود  چالش اساسی که پارلمان افغانستان را به ناکامی مواجه می« :گوید می سجاديدکتر عبدالقیوم 
گویی دولت افغانستان و  گو است و سوم عدم پاسخ عه جهانی تا کجا در برابر پارلمان پاسختعریف دقیق از حضور جامعه جهانی در افغانستان که جام

 3».پذیري پارلمان است نبود فرهنگ نظارت
قانون اساسی که زمزمه آن وجود دارد، چالش در مند شدن حضور نیروهاي خارجی، تعدیل  مسئله قانون ،رحمانیبه باور محمد عارف 

هاي اقتصادي و تأمین  ها است، اقتداگرایی بیش از حد حکومت و برخی حلقات مافیایی خاص، چالش عمومی افغاننیاز  هامنیت که امروز
هاي ملی فرا روي  ترین چالش از مهم... بودجه، سیاست خارجی افغانستان و تعامل با پاکستان که همیشه براي ما بمب و باروت فرستاده و

  4.پارلمان جدید است
  ؟مردم را تأمین کندو انتظارات  ها ها، خواسته تواند در مقابله با این چالش آینده میپارلمان آیا اما 

که پارلمان آینده در جایگاهی قرار ندارد که بتواند بخش عظیمی از انتظارات مردم افغانستان را پاسخ بینی دکتر سجادي این است  پیش

که مردم انتظار دارند که پارلمان در بخش امنیت و  نکته دوم این. پارلمان پایین هاي مندي ناانتظارات باال است و امکانات و تو ، زیرابگوید
مدسازي آداري خوب یا کار چنین مردم انتظار دارند که پارلمان در زمینه حکومت هم. هایی را بردارد گام ،رابطه درست جامعه جهانی با دولت

است که  یترین انتظارات این مهم. هاي مثبتی را بردارد گیر ساخته، قدم ا دامناداره و از بین بردن بخشی از فسادي که امروز حکومت ر
  5.رو است هانجام بخشی بزرگی از این انتظارات با مشکالتی روب پارلمان افغانستان در

نوان مرکز پارلمان افغانستان ناگزیر است یک نهاد را تحت عگوید که  ها، محمد عارف رحمانی می براي نائل آمدن بر این چالش
از طرف دیگر، . ها تعریف نماید هاي کالن سیاسی را در همه عرصه گیري بتواند جهت تاها در درون خود ایجاد کند  مطالعات و تحلیل

بحث . ها پاسخ بدهند ها، مطالعه داشته و به این چالش هاي حل آن  هاي اساسی کشور و راه نمایندگان پارلمان باید شب و روز روي چالش
هایی که معطوف به قومیت و منافع اقوام و احزاب در مسائل کالن  سازي ها و جریان گیري سري جهت ، این است که وکال باید از یکدیگر

    6.هاي پیش روي کمک کند تواند پارلمان را براي فائق آمدن بر چالش این مسائلی است که می... ملی است، بگذرند و
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  ضمائم: بخش چهارم

  انتخاباتی حوزه 35نمایندگان راه یافته به مجلس نمایندگان از  :1ضمیمه 

  

 اسم کاندیدا  والیت  رأيشماره ورقه  آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

 محمد ابراهیم قاسمیـ 1 کابل 13 5,014 هزاره

 یی فوزیه ناصر یار گلدرهـ 2 کابل 24  1119 تاجیک

رئیس حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 حاجی محمد محققـ 3 کابل 29 16233

وابسته به حزب پیوند ملی ـ  اسماعیلیه(هزاره

  )افغانستان

  ـ رمضان جمعه زاده4  کابل  30  3148

وابسته به حزب پیوند ملی ـ  اسماعیلیه(هزاره

 )افغانستان

 ـ فرخنده زهرا نادري5  کابل 37  600,6

 اهللا گذر میر امانـ 6 کابل 52  6686 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 عرفان اهللا عرفانـ 7 کابل 94  2977 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

رئیس حزب وحدت اسالمی ملت (هزاره

 )افغانستان

 ـ استاد قربان علی عرفانی8 کابل 96 2905

 ـ داکتر رمضان بشردوست9 کابل 100 7935 هزاره

  پروانی درویشـ استاد ربابه 10  کابل  103  1309  )قزلباش(هزاره

 بکتاش سیاووشـ 11 کابل 126  4557 تاجیک

 تورپیکی پتمنـ 12 کابل 178  2258 پشتون

 قیس حسنـ 13 کابل 189  3608 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 عبدالحفیظ منصورـ 14 کابل 376  2903 )جمعیت اسالمی(تاجیک

به حزب وحدت اسالمی مردم  متمایل(هزاره

 )افغانستان

 جعفر مهدوي داکترـ 15 کابل 222 5,013

 حاجی محمد فرهاد صدیقیـ 16 کابل 256  5128 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 الحاج اهللا گل مجاهدـ 17 کابل 286  4115 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 الحاج عزت اهللا عاطفـ 18 کابل 293  4429 عرب

 ـ وکیل فاطمه نظري19 کابل 308 6834 )رئیس حزب نیاز ملی افغانستان(هزاره

ـ  رئیس حزب دعوت اسالمی افغانستان(پشتون

 )پیشینه اتحاد اسالمی

 استاد عبدالرب رسول سیافـ 20 کابل 322  7158

رئیس حزب حرکت اسالمی ـ  سادات(هزاره

 )افغانستان

 ـ سید حسین انوري21 کابل 366 4715

 وردگداکتر عبیداهللا کلیمزي ـ 22 کابل 376  2918 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

 انجنیر شیرولی وردگـ 23 کابل 399  3409 )عضو حزب اسالمی(پشتون

رئیس حزب اقتدار ملی ـ  سادات(هزاره

 )افغانستان

 ـ داکترسیدعلی کاظمی24 کابل 434 3,764

حزب دعوت اسالمی متمایل به (تاجیک

 )افغانستان

 حاجی محمد داوود کلکانیـ 25 کابل 461  3926
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 یا خیلرانورخان اوـ 26 کابل 518  3200  )اسالمی اتحاد(پشتون

 محمد یونس قانونیـ 27 کابل 544  9548 )رئیس حزب افغانستان نوین(تاجیک

 شینکی ذهین کروخیلـ 28 کابل 586  2999 پشتون

 جنرال نظیفه ذکیـ 29 کابل 624  1210 تاجیک

 شریف اهللا کامه والـ 30 کابل 645 3876 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 ـ سید حسین عالمی بلخی31 کابل 641 3,423 )سادات(هزاره

 کبري مصطفوي ـ 32 کابل 651 1129 هزاره

 شکریه بارکزيـ 33 کابل 658  2174 )بارکزي(پشتون

  

  

 الحاج میرداد خان نجرابیـ 1 کاپیسا 9 10199 )عضو حزب اسالمی(تاجیک

عضو حزب اسالمی ـ از قوماندانان حزب (تاجیک

 )اسالمی

 حاجی آغا جانـ 2 کاپیسا 36 3574

  ـ انجنیر محمد اقبال صافی3  کاپیسا  20  6641  )ـ عضو حزب اسالمی قوم صافی(پشتون

  طاهره مجدديـ 4  کاپیسا  10  1464  )عضو حزب اسالمی(تاجیک

  

 سارنوال عبدالستار خواصیـ 1 پروان 5  12555 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 الحاج محمد الماس زاهدـ 2 پروان 8  12361 )عضو حزب اسالمی(عرب

 الحاج میر الرحمان رحمانیـ 3 پروان 10  16998 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ سامعه عزیزي سادات4 پروان 31  1679 )ـ متمایل به جمعیت اسالمی سادات(تاجیک

 خواجه صدیق احمد عثمانیـ 5 پروان 53  13074 )جمعیت اسالمی(تاجیک 

 ذکیه سنگینـ 6 پروان 54  1802 تاجیک

  

میدان  8  12774 )درانی(پشتون

 وردك

 حاجی عبداالحمد درانیـ 1

 ـ انجنیر حمیده اکبري2 وردكمیدان  21  2236 هزاره

ـ متمایل به حزب  وردك ـ مایار(پشتون

 )اسالمی

 حاجی عبدالمجید وردكـ 3 وردكمیدان  25  5470

 ـ غالم حسین ناصري4 وردكمیدان  30  8552 هزاره

حزب وحدت اسالمی مردم  سابقه(هزاره

 )افغانستان

 ـ صدیقه مبارز5  وردكمیدان  34  3176

  ـ الحاج شکیال هاشمی1  لوگر  6  1174  )اهل تشیع(سادات

 انجنیر صاحب خانـ 2 لوگر 19  1831 )عضو حزب اسالمی  خروتی ـ(پشتون

 اکبر ستانکزي حاجی محمدـ 3 لوگر 23  2224 )ستانکزي ـ متمایل به حزب اسالمی(پشتون

  حاجی علی محمدـ 4  لوگر  36  3540  )مومند ـ عضو حزب اسالمی(پشتون

  

 ـ استاد محمدعارف رحمانی1 غزنی  4 6864 هزاره

 ـ علی اکبر قاسمی2 غزنی 14 13855 )متمایل به حزب اسالمی مردم افغانستان(هزاره

عضو حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره  انجنیر نفیسه عظیمیـ 3 غزنی 15 6228
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 )افغانستان

 ـ شاه گل رضایی4 غزنی 17 3676 هزاره

 ـ الحاج خداداد عرفانی5 غزنی 18 6658 )حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 ـ داکتر سید عبدالقیوم سجادي6 غزنی 28 6898 سادات

 ـ چمن شاه اعتمادي7 غزنی 37 5891 )عضو حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 ـ هما سلطانی8 غزنی 39 6238 هزاره

 ـ استاد محمدعلی اخالقی9 غزنی 67 10078 هزاره

حزب وحدت اسالمی مردم معاون (هزاره

 )افغانستان

 ـ محمدعلی علی زاده10 غزنی 76 8498

 ـ دوکتور شاه جهان11 غزنی 80 9209 هزاره

  

 نادرخان کتوازيـ 1 پکتیکا 3  10691 )دموکراتیک خلق ـ  خیل سلیمان(پشتون

 ناجیه ـ2 پکتیکا 12 2308 )بابکرخیل(پشتون

 حاجی عبدالقدیرـ 3 پکتیکا 20  3880 )ـ عضو حزب اسالمی حمیدزي(پشتون

رئیس حزب نهضت همبستگی ملی (عرب

 )افغانستان

 سیداسحق گیالنیـ 4 پکتیکا 1  3975

  

 سمکنی داکتر مجیب الرحمنـ 1 پکتیا 18  4099  )سمکنی ـ متمایل به حزب اسالمی(پشتون

 راضیه سعادت منگلـ 2 پکتیا 23  6310 )منگل(پشتون

 الحاج نواب منگلـ 3 پکتیا 26  4654 )منگل(پشتون

 محمد ابراهیم غشتلیـ 4 پکتیا 51  3925 )منگل ـ عضو حزب اسالمی(پشتون

 الحاج گل پادشاه مجیديـ 5 پکتیا 57  5917 )ملی محاذجاجی ـ (پشتون

  

 همایونـ 1 خوست 1 2839 پشتون

 ساهره شریفـ 2 خوست 4 2110 پشتون

 لیاقت اهللا بابکر خیلـ 3 خوست 9 2176 )بابکرخیل(پشتون

 کمال ناصر اصولیـ 4 خوست 12 4921 پشتون

 الحاج داکتر میربت خان منگلـ 5 خوست 54 2659 )عضو حزب اسالمی(پشتون

  

 فرشته انوريـ 1 ننگرهار 33  3889 )ـ متمایل به حزب اسالمی پشتون(پشتون

 میرویس یاسینیـ 2 ننگرهار 39  13624 )محاذ ملی ـ  مومند(پشتون

 داکتر عصمت اهللا شینواريـ 3 ننگرهار 45  6202 )شینواري(پشتون

 حاجی عبدالظاهر قدیرـ 4 ننگرهار 47  10264 )جبارخیل(پشتون

 سایمه خوگیانیـ 5 ننگرهار 49  2640 )خوگیانی(پشتون

 ـ آرین یون6 ننگرهار 59  4920 )اسالمی متمایل به حزب(پشتون

  حاجی حضرت علیـ 7  ننگرهار  65  13458  )سابقه حزب خالص(ایی پشه

 انجنیر سید اکرامـ 8 ننگرهار 81  5746 )سادات(پشتون

 حاجی پیر بخش گردیوالـ 9 ننگرهار 97  7427 )ـ سابقه جمعیت اسالمی مومند(پشتون

 ولی حکمیـ لیلماه 10 ننگرهار 107  2625 پشتون
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 امیر جان دولت زيـ 11 ننگرهار 108  5175 )دولت زي(پشتون

 حاجی امیرخان یارـ 12 ننگرهار 109  10031 )متمایل به حزب اسالمی ـ  مومند(پشتون

 فریدون مومندـ 13 ننگرهار 121  7554 )دموکراتیک خلق ـ  مومند(پشتون

 عبدالغفارانجنیر ـ 14 ننگرهار 154  6824 )عضو احزاب اسالمی(عرب

  

 مولوي شهزاده شاهدـ 1 کنرها 2  8359 )الدعوه جماعهاز مرکز کنر ـ (پشتون

 حاجی صالح محمدـ 2 کنرها 6  5853 )ساپی(پشتون

 ساپیوژمه ـ 3 کنرها 18  2538 )ساپی(پشتون

 حاجی سخیـ 4 کنرها 26  6827  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

  

 الحاج زیفنون صافیـ 1 لغمان 5  2336 )ـ پرچمی صافی(پشتون

 حاجی محمد حسن مموزيـ 2 لغمان 41  8730 )عضو حزب اسالمی(پشتون 

 انجنیر محمد عالم قرارـ 3 لغمان 45  8215 )عضو حزب اسالمی  ـ صافی(پشتون

 الحاج برید جنرال نقیب اهللاـ 4 لغمان 58  5220 پشتون

  

 داکتر پروین نورستانیـ 1 نورستان 6  3349 نورستانی

 مولوي احمداهللا موحدـ 2  نورستان 13  2261 نورستانی

  

 الحاج شاه عبداالحد افضلیـ 1 بدخشان 3 8164 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک

 محمد ذکریا سوداـ 2 بدخشان 15 7982 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک

 فوزیه کوفیـ 3 بدخشان 34 16192 تاجیک

 عبدالولی نیازيـ 4 بدخشان 44 7811 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

 عبدالطیف پدرامـ 5 بدخشان 50 8469 )رئیس حزب کنگره ملی افغانستان(تاجیک

 الحاج زلمی مجدديـ 6 بدخشان 51 16410 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

 داکتر نیلوفر ابراهیمیـ 7 بدخشان 57 3667 تاجیک

 امان اهللا پیمانـ 8 بدخشان 80 8289 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

  اهللا مسلم الحاج صفی ـ 9  بدخشان  81  8632  ازبک

  

 حبیبه دانشـ 1 تخار 21 4866 )سادات ـ سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

 مریم کوفیـ 2  تخار 32 3907 تاجیک

  ـ امیر عبدالواحد فقیرزاده3  تخار  33  6366  ازبک

 الدین معصومیسید اکرام ـ 4 تخار 35 5914 )سادات اهل تسنن(تاجیک

 الحاج وکیل عبدالجبارـ 5 تخار 56 10277 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

  الحاج عبدالملک بیکـ 6  تخار  57  9411  ازبک

  ـ رئیس عبدالباقی ملک زاده7  تخار  61  11286  )جمعیت اسالمی(تاجیک

 قدرت اهللا ذکیـ 8 تخار 72 7041 ازبک

 مرزبانقاضی محمدکبیر ـ 9 تخار 85 7052 ازبک
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 شکریه عیسی خیلـ 1 بغالن 17  5247 )افغان ملت(پشتون

 دالور ایماقـ 2 بغالن 21  3856 ایماق

ـ رئیس حزب پیوند ملی  اسماعیلیه(هزاره

 )افغانستان

 ـ سید منصور نادري3 بغالن 38 7849

 ناجیه ایماق الحاج استادـ 4 بغالن 51  1373 ایماق

ظاهر غنی زاده مشهور به  محمدـ 5 بغالن 70  3080 تاجیک

 قندآغا

 ـ محمد عظیم محسنی6 بغالن 77 4551 )اهل تسنن(هزاره

  ـ عبیداهللا رامین7  بغالن  83  5362  )اهل تسنن(هزاره

  مهدي داکترـ 8  بغالن  90  5154  )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

  

  

 شایسته باز ناصريـ 1 کندز 3 3874 پشتون

 شکریه پیکان احمديـ 2 کندز 14  3200 )جنبش ملی(ازبک

 عبدلودود پیمانـ 3 کندز 15  4063 )عضو حزب اسالمی(تاجیک

ـ عضو حزب پیوند ملی  اسماعیلیه(هزاره

 )افغانستان

 ـ سید داوود نادري4  کندز 25 3629

 داکتر فاطمه عزیزـ 5 کندز 28 2171 )پدر پشتون، مادر تاجیک(پشتون

 حاجی عبدالروف ابراهیمیـ 6 کندز 55 6978 )عضو حزب اسالمی(ازبک

 الحاج نظري ترکمنـ 7  کندز  56  4124  ترکمن

  ـ معلم چهاري8  کندز  81  3651  )عضو حزب اسالمی(ترکمن

  انجنیر کمالـ 9  کندز  87  5705  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

  

  ـ محمد طاهر زهیر1  سمنگان  10  6005  )حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 ـ مخدوم ابدال اهللا محمدي2 سمنگان 12  8918 )جمعیت اسالمیمتمایل به (تاجیک

 اهللا فرقانی ـ الحاج مخدوم محیب3 سمنگان 30  7638 )جمعیت اسالمی(تاجیک

متمایل به حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 ـ داکتر معصومه خاوري4 سمنگان 32  3561

  

  

مولوي عبدالرحمان الحاج ـ 1 بلخ 4  12389  )تمایل به جمعیت(تاجیک

 رحمانی

 ـ الحاج محمد عبده2 بلخ 7 14173 )حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان(هزاره

 ـ الحاج محمد اسحاق رهگذر3 بلخ 16  17181 )جمعیت اسالمی(عرب

 داکتر گاللی نور صافیـ 4 بلخ 27  3018 پشتون

 الحاج علم خان ازاديـ 5 بلخ 38  16820 عرب

 ـ صیفوره نیازي6 بلخ 60  4358 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ احمدشاه رمضان7 بلخ 65 19614 هزاره

  محمدفرهاد عظیمیـ 8  بلخ  69  10787  )متمایل به جمعیت(تاجیک
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 برشنا ربیعـ 9 بلخ 71  3229 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ عباس ابراهیم زاده10 بلخ 79 18413 )حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان(هزاره

 ـ اسداهللا شریفی11 بلخ 80  15351 )اسالمیجمعیت (تاجیک

  

  

  ـ فهیمه سادات1 جوزجان 13  5543 )سادات اهل تسنن(تاجیک

 داکتر عنایت اهللا بابر فرهمندـ 2  جوزجان  12  8137  ازبک

  ـ عبدالستار درزابی3  جوزجان  13  5543  )جنبش ملی(ازبک

  ـ بازمحمد جوزجانی4  جوزجان  24  6453  عرب

  ـ حاجی محمد اسماعیل5  جوزجان  38  5168  ترکمن

  

  

 عزیزه جلیسـ 1 سرپل 4  3091 ازبک

  سید انور ساداتـ 2  سرپل  20  8645  )سادات(عرب

متمایل به حزب وحدت اسالمی (هزاره

 )افغانستان

 ـ محمد حسین فهیمی3 سرپل 26  7878

 ـ سید محمد حسن شریفی بلخابی4 سرپل 32  9804 )سادات(هزاره

  حاجی خیر محمد ایماقـ 5  سرپل  41  9246  )اسالمیسابقه جمعیت (ایماق

  

  

 بشیر احمد ته ینجـ 1 فاریاب 4  7427 ازبک

  ـ آصفه شاداب2  فاریاب  9  1349  )سادات اهل تسنن(تاجیک

 اهللا فایق ـ داکتر نقیب3 فاریاب 12  7720 ازبک

  ـ حاجی محمد هاشم4  فاریاب  13  9299  )لوگر اصلیت از(پشتون

  ـ محمد شاکر کارگر5  فاریاب  16  6906  )جنبش ملی(ازبک

 انجنیر محمد هاشم اورتاقـ 6 فاریاب 24  7,710 ازبک

 الحاج فتح اهللا قیصاريـ 7 فاریاب 36  7221 )جنبش ملی(ازبک

 ـ رنگینه کارگر8  فاریاب 52 1573 )اهل تسنن(هزاره

  فوزیه رووفیـ 9  فاریاب  77  2480  پشتون

  

 صفیه ایماقـ 1 بادغیس 13 2003 )متمایل به حزب اسالمی(ایماق

  حاجی غالم سرور فایز ـ 2  بادغیس  15  3802  )ایماق یا هزاره اهل تسنن(

  سید محمد موسی جناب صاحبـ 3  بادغیس  24  4593  )متمایل به حزب اسالمیـ  سادات(ترك

  الحاج قاضی عبدالرحیمـ 4 بادغیس 25  3261  هزاره اهل تسنن

  

انجنیر منورشاه ـ الحاج 1  هرات  7  5430  پشتون

  بهادري

ـ متمایل به  طرفدار اسماعیل خان(تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 حاجی خلیل احمد شهیدزادهـ 2 هرات 13  6048
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  نژاد استاد نجال دهقانـ 3  هرات  15  2041  )حزب اسالمیعضو (پشتون

دار ـ رئیس تصدي ذغال سنگ هرات  سرمایه(هزاره

 )از دایکندي یتاصل ـ 

 محمدرضاخوشک وطندوستـ 4 هرات 36  6961

ـ متمایل به  طرفدار اسماعیل خان(تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 غالم فاروق مجروحـ 5 هرات 53  9524

 داکتر محمد صالح سلجوقیـ 6 هرات 63  5577 )جمعیت اسالمی ـ  خواند خود را ترك می(تاجیک

  مسعوده کرخیـ 7  هرات  65  2092  )از قوم طاهري( تاجیک 

ـ متمایل به  طرفداران اسماعیل خاناز (تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 عبدالهادي جمشیديـ 8 هرات 68  5689

 الحاج محمد رفیق شهیرـ 9 هرات 93  5347 پشتون

طرفدار اسماعیل خان ـ متمایل به جمعیت (ایماق

  )اسالمی

  حاجی محمد عارف طیبـ 10  هرات  99  6106

دار ـ معاون اتحادیه تاجران  سرمایه(تاجیک

والیت هرات و رئیس اولین شرکت گاز این 

 )والیت

 احمد فرهاد مجیديـ 11 هرات 100  7005

ـ متمایل به  از طرفداران اسماعیل خان(تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 ـ حاجی غالم فاروق نظري12 هرات 103  7346

 ـ شهناز همتی13 هرات  107  3961 )بیات(شیعه 

 ـ احمد بهزاد14  هرات 114  7733 هزاره

ـ متمایل به  از طرفداران اسماعیل خان(تاجیک

  )جمعیت اسالمی

  ـ قاضی نظیراحمد حنفی15  هرات  126  8716

  4042  )هویت قومی خاصی ندارد(شیعه

  

  فرید يـ ناهید احمد16  هرات  138

  سیمین بارکزيـ 17  هرات  146  1688  )حزب مشارکت ملی افغانستانعضو (پشتون

  

  

زوري منتسب به ولسوالی اناردره ـ قوم (تاجیک

 )ـ جمعیت اسالمی شیرشاه سوري

 سمیع اهللا صمیمـ 1 فراه 1  3690

ال محمدسرورعثمانی یالحاج سارنـ 2 فراه 3  2223 )جمعیت اسالمی( تاجیک

 فراهی

 استاد حمیرا ایوبیـ 3 فراه 14  )بارکزي(پشتون

سابقه افغان ملت، متمایل به  ـ  نورزي(پشتون

 )حزب اسالمی

 حاجی مامور موسیـ 4 فراه 16 2642

  عبدالصبور خدمتـ 5  فراه  34  2415  )زي اسحاق(پشتون

  

  

 فرشته امینیـ 1 نیمروز 6 3369 تاجیک

 فریده حمیديـ 2 نیمروز 11 3480 بلوچ

  

 مسعود خان نورزيـ 1 هلمند 13  1644 )نورزي(پشتون
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 ـ نسیمه نیازي2 هلمند 14  1324 )ـ پرچمی قوم صافی لغمان(پشتون

 ـ عبدالجبار3 هلمند 16  1773 )متمایل به حزب اسالمی ـ  نورزي(پشتون

 ـ عبدالودود4 هلمند 17 1847 )زي پوپل(پشتون

 ـ حاجی عبدالحی5 هلمند 27  2403 )زي علی(پشتون

 ـ حبیبه سادات6 هلمند 32 574 )سادات اهل تسنن لوگر(پشتون

 علیزيـ حاجی محمد ولی 7 هلمند 35  1881 )زي علی(پشتون

 ـ شیخ نعمت اهللا غفاري8 هلمند 41  3042 هزاره

  

 ـ خالد پشتون1 کندهار 1  3048 پشتون

 ـ عطاءاهللا جان حبیب2  کندهار 11  3004 )نورزي(پشتون

 ـ محمد نعیم اللی حمیدزي3 کندهار 13  5435 )زي اچک(پشتون

 ـ حاجی محمد عمر ننگیالی4 کندهار 14  4946 )بارکزي(پشتون

 ـ الحاج مال سید محمد آخند5 کندهار 23  3452 )بارکزي(پشتون

ـ تورن صاحب عبدالخالق خان 6 کندهار 27  5663 )زي پوپل(پشتون

 باالکرزي

 ـ داکتر محمود خان7 کندهار 28  3438 )زي اچک(پشتون

 ـ بی بی حمیده8 کندهار 37 938 )محمدزایی(پشتون

 هاشمیـ شکیبا 9  قندهار 30 627 )سادات(هزاره

 ـ عبدالرحیم ایوبی10 کندهار 48  4859 )بارکزي(پشتون

 فریبا احمدي کاکرـ 11 ندهارق 43  2289 )پدر شیعه(قزلباش

  

 ـ عبدالقادر قالت وال1 زابل 9  752 پشتون

 ـ زهرا توخی زابلی2 زابل 12  756 )توخی(پشتون

 ـ عبدالحبیب اندیوال3 زابل 14  748 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

  

 محمد هاشم وطنوالـ 1 ارزگان 1  1218 )دموکراتیک خلق(پشتون

 ـ ریحانه آزاد2 ارزگان 8 251 هزاره

 حاجی عبیداهللا بارکزيـ 3 ارزگان 12  1577 )ـ عضو به حزب اسالمی بارکزي(پشتون

  

  

 الحاج کرام الدین رضا زادهـ 1  غور 15  12352 ایماق

  ـ رقیه نایل2  غور  19  8747  هزاره

 ـ آقاي بحر3 غور 20 13385 )سادات(هزاره

 ـ حاجی قربان کوهستانی4 غور 25  15698 هزاره

  سیما جوینده ـ 5  غور  31  3960  ایماق

 ـ داکتر محمد ابراهیم ملک زاده6 غور 36  18493 ایماق

  

  

 ـ صفورا ایلخانی1 بامیان 2  5603 هزاره



 

 
40 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

رئیس حزب وحدت ملی اسالمی (هزاره

 )افغانستان

 ـ استاد محمد اکبري2 بامیان 3  10857

 ـ حاجی فکوري بهشتی3 بامیان 27  11824 )حزب اقتدار ملی افغانستان(هزاره

 ـ دگروال عبدالرحمن شهیدانی4 بامیان 41  11993 هزاره

  

  

 ـ قاضی راحله سلیم1 پنجشیر 8  4,545 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 سعادتـ داکتر ظهیر 2 پنجشیر 9  5,293 )جمعیت اسالمی(تاجیک
  

  

 ـ محمد نور اکبري1 دایکندي  8  15780 هزاره

 ـ اسداهللا سعادتی2 دایکندي 23  12742 )حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 ـ شیرین محسنی3 دایکندي 31  8581  هزاره

 ـ صادقی زاده نیلی4 دایکندي 33  10592 )متمایل به حزب اقتدار ملی افغانستان(هزاره
  

  

 محمد یوسف صابرـ 1 کوچی 13 4679 پشتون

 حمیده احمدزيـ 2 کوچی 15 4078 )احمدزي(پشتون

حبیب الرحمن مشهور به حبیب ـ 3 کوچی 17 9830 )درانی(پشتون

 افغان

 پروین درانیـ 4 کوچی 23 1201 پشتون

 هیلی ارشاد ـ 5 کوچی 28 1774 پشتون

 الحاج حسن صحراییـ 6 کوچی 29 4183 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 خیل محمدي الحاج وکیل مالترهـ 7 کوچی 39 26491 پشتون

 ذیر احمدزينحاجی محمد ـ 8 کوچی 45 4138 )ـ متمایل به حزب اسالمی احمدزي(پشتون

  زوي حاجی حیدرجان نعیمـ 9 کوچی 48 5270 )زوي نعیم(پشتون

  حاجی شیرعلی احمدزيـ 10 کوچی 49 5622 )ـ متمایل به حزب اسالمی احمدزي(پشتون
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  گرایشات حزبی در میان ترکیب پارلمان جدید افغانستان :2ضمیمه 

  

   حزب اسالمی  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 ـ قیس حسن1 کابل 189  3608 )عضو حزب اسالمی(پشتون
 ـ الحاج اهللا گل مجاهد2 کابل 286  4115 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 ـ انجنیر شیرولی وردگ3 کابل 399  3409 )عضو حزب اسالمی(پشتون
 ـ شریف اهللا کامه وال4 کابل 645 3876 )عضو حزب اسالمی(پشتون
 ـ الحاج میرداد خان نجرابی5 کاپیسا 9 10199 )عضو حزب اسالمی(تاجیک
عضو حزب اسالمی ـ از (تاجیک

 )قوماندانان حزب اسالمی
 ـ حاجی آغا جان6 کاپیسا 36 3574

صافی ـ عضو حزب قوم (پشتون
  )اسالمی

  ـ انجنیر محمد اقبال صافی7  کاپیسا  20  6641

  ـ طاهره مجددي8  کاپیسا  10  1464  )عضو حزب اسالمی(تاجیک
 ـ سارنوال عبدالستار خواصی9 پروان 5  12555 )عضو حزب اسالمی(پشتون

 ـ الحاج محمد الماس زاهد10 پروان 8  12361 )عضو حزب اسالمی(عرب
عضو حزب   خروتی ـ(پشتون
 ) اسالمی

 ـ انجنیر صاحب خان11 لوگر 19  1831

مومند ـ عضو حزب (پشتون
  )اسالمی

  ـ حاجی علی محمد12  لوگر  36  3540

حمیدزي ـ عضو حزب (پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی عبدالقدیر 13 پکتیکا 20  3880

منگل ـ عضو حزب (پشتون
 )اسالمی

 غشتلیـ محمد ابراهیم 14 پکتیا 51  3925

 ـ الحاج داکتر میربت خان منگل15 خوست 54 2659 )عضو حزب اسالمی(پشتون
 انجنیر عبدالغفارـ 16 ننگرهار 154  6824 )عضو احزاب اسالمی(عرب

 ـ حاجی محمد حسن مموزي17 لغمان  41  8730 )عضو حزب اسالمی(پشتون 
ـ (پشتون عضو حزب   صافی
 )اسالمی

 محمد عالم قرارـ انجنیر 18 لغمان 45  8215

 ـ عبدلودود پیمان19 کندز 15  4063 )عضو حزب اسالمی(تاجیک
 ـ حاجی عبدالروف ابراهیمی20 کندز 55 6978 )عضو حزب اسالمی(ازبک

  معلم چهاريـ 21  کندز  81  3651  )عضو حزب اسالمی(ترکمن
  نژاد ـ استاد نجال دهقان22  هرات  15  2041  )عضو حزب اسالمی(پشتون

عضو حزب   بارکزي ـ(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی عبیداهللا بارکزي23 ارزگان 12 1577

 ـ الحاج حسن صحرایی24 کوچی 29 4183 )عضو حزب اسالمی(پشتون
   »متمایل به حزب اسالمی«   

 ـ عرفان اهللا عرفان25 کابل 94  2977 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ داکتر عبیداهللا کلیمزي وردگ26 کابل 376  2918 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
ـ متمایل  وردك ـ مایار(پشتون

 )به حزب اسالمی
 حاجی عبدالمجید وردكـ 27 وردكمیدان  25  5470

ستانکزي ـ متمایل به (پشتون
 )حزب اسالمی

 ـ حاجی محمد اکبر ستانکزي28 لوگر 23  2224

سمکنی ـ متمایل به (پشتون  سمکنی داکتر مجیب الرحمنـ 29 پکتیا 18  4099
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  )حزب اسالمی
پشتون ـ متمایل به حزب (پشتون
 )اسالمی

 ـ فرشته انوري 30 ننگرهار 33  3889

 ـ آرین یون31 ننگرهار 59  4920 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
متمایل به حزب   مومند ـ(پشتون

 )اسالمی

 ـ حاجی امیرخان یار32 ننگرهار 109  10031

 ـ حاجی سخی33 کنرها 26  6827  )اسالمیمتمایل به حزب (پشتون
  ـ انجنیر کمال34  کندز  87  5705  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ صفیه ایماق35 بادغیس 13 2003 )متمایل به حزب اسالمی(ایماق
متمایل به حزب )(سادات(ترك

  )اسالمی
  سید محمد موسی جناب صاحبـ 36  بادغیس  24  4593

حزب متمایل به   نورزي ـ(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی مامور موسی37 فراه 16 2642

متمایل به حزب   نورزي ـ(پشتون

 )اسالمی

 ـ عبدالجبار38 هلمند 16  1773

 ـ عبدالحبیب اندیوال39 زابل 14  748 ) متمایل به حزب اسالمی(پشتون
احمدزي ـ متمایل به (پشتون

 )حزب اسالمی
 ـ حاجی محمد نذیر احمدزي40 کوچی 45 4138

احمدزي ـ متمایل به (پشتون
 )حزب اسالمی

  ـ حاجی شیرعلی احمدزي41 کوچی 49 5622

  
  

  :جمعا        

  نماینده عضو حزب اسالمی 24        

  نماینده متمایل به حزب اسالمی 17        
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   اسالمی جمعیت  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 اهللا گذر ـ میر امان1 کابل 52  6686 )جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ عبدالحفیظ منصور2 کابل 376  2903 )جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ حاجی محمد فرهاد صدیقی3 کابل 256  5128 )جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ خواجه صدیق احمد عثمانی4 پروان 53  13074 )جمعیت اسالمی(تاجیک 
  زادهـ رئیس عبدالباقی ملک 5  تخار   61  11286  )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ الحاج محمد اسحاق رهگذر6 بلخ 16  17181 )جمعیت اسالمی(عرب
 ـ صیفوره نیازي7 بلخ 60  4358 )جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ برشنا ربیع8 بلخ 71  3229 ) جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ اسداهللا شریفی9 بلخ 80  15351 )جمعیت اسالمی(تاجیک
  خواند ـ خود را ترك می(تاجیک

 )جمعیت اسالمی
 ـ داکتر محمد صالح سلجوقی10 هرات 63  5577

ـ قوم زوري (تاجیک ولسوالی اناردره 
منتسب به شیرشاه سوري ـ 

 )جمعیت اسالمی

 ـ سمیع اهللا صمیم11 فراه 1  3690

 سرور الحاج سارنیال محمدـ 12 فراه 3  2223 )جمعیت اسالمی(تاجیک 
 عثمانی فراهی

 قاضی راحله سلیم ـ13 پنجشیر 8  4,545 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ داکتر ظهیر سعادت14 پنجشیر 9  5,293 )جمعیت اسالمی(تاجیک
   متمایل به جمعیت اسالمی   

 ـ الحاج میر الرحمان رحمانی15 پروان 10  16998 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک
سادات ـ متمایل به جمعیت (تاجیک
 )اسالمی

 ـ سامعه عزیزي سادات16 پروان 31  1679

 ـ الحاج شاه عبداالحد افضلی17 بدخشان 3 8164 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ محمد ذکریا سودا18 بدخشان 15 7982 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ مخدوم ابدال اهللا محمدي19 سمنگان 12  8918 )متمایل به جمعیت اسالمی(تاجیک
مولوي عبدالرحمان  ـ الحاج20 بلخ 4  12389  )تمایل به جمعیت(تاجیک

 رحمانی
  ـ محمدفرهاد عظیمی21  بلخ  69  10787  )متمایل به جمعیت(تاجیک

طرفدار اسماعیل خان ـ (تاجیک 
 )متمایل به جمعیت اسالمی

 ـ حاجی خلیل احمد شهیدزاده22 هرات 13  6048

ـ  (تاجیک طرفدار اسماعیل خان
 )متمایل به جمعیت اسالمی

 مجروحـ غالم فاروق 23 هرات 53  9524

از طرفداران اسماعیل خان (تاجیک
 )ـ متمایل به جمعیت اسالمی

 ـ عبدالهادي جمشیدي24 هرات 68  5689

طرفدار اسماعیل خان ـ (ایماق

  )متمایل به جمعیت اسالمی

  ـ حاجی محمد عارف طیب25  هرات  99  6106

از طرفداران اسماعیل خان (تاجیک
 )ـ متمایل به جمعیت اسالمی

 ـ حاجی غالم فاروق نظري26 هرات 103  7346

از طرفداران اسماعیل خان (تاجیک
  )ـ متمایل به جمعیت اسالمی

  ـ قاضی نظیراحمد حنفی27  هرات  126  8716

   سابقه جمعیت اسالمی   

مومند ـ سابقه جمعیت (پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی پیر بخش گردیوال28 ننگرهار 97  7427



 

 
44 

 

 پژوهشکده مطالعات پارلمانی ـ مرکز مطالعات استراتژیک کابل

  1389 ولد                                                                    نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان

 ـ عبدالولی نیازي29 بدخشان 44 7811 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ الحاج زلمی مجددي30 بدخشان 51 16410 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک
 ـ امان اهللا پیمان31 بدخشان 80 8289 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک
سادات ـ سابقه جمعیت (تاجیک
 )اسالمی

 ـ حبیبه دانش32 تخار 21 4866

 ـ الحاج وکیل عبدالجبار33 تخار 56 10277 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک
  ـ داکتر مهدي34  بغالن  90  5154  )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

  ـ حاجی خیر محمد ایماق35  سرپل  41  9246  )سابقه جمعیت اسالمی(ایماق

  

  :جمعا        

  اسالمی جمعیتنماینده عضو  14        

  اسالمی جمعیتنماینده متمایل به  13        

  جمعیت اسالمینماینده با سابقه  8        

  
  

   حزب پیوند ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب پیوند ملی (اسماعیلیه
 )افغانستان

 ـ سید منصور نادري1 بغالن  38 7849

مربوط حزب پیوند ملی (اسماعیلیه
 )افغانستان

 ـ سید داوود نادري2  کندز 25 3629

حزب پیوند ملی مربوط (اسماعیلیه
 )افغانستان

 ـ فرخنده زهرا نادري3  کابل 37  600,6

ارتباط با حزب پیوند ملی (اسماعیلیه
  )افغانستان

  ـ رمضان جمعه زاده4  کابل  30  3148

  

   حزب وحدت اسالمی ملت افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )افغانستانملت 

 ـ استاد قربان علی عرفانی1 کابل 96 2905

  

   حزب نیاز ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب نیاز ملی (هزاره
 )افغانستان

 ـ وکیل فاطمه نظري1 کابل 308 6834

  

   حزب دعوت اسالمی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب دعوت اسالمی (پشتون

 )ـ پیشینه اتحاد اسالمی افغانستان

 استاد عبدالرب رسول سیافـ 1 کابل 322  7158

دعوت اسالمی متمایل به (تاجیک
 )افغانستان

 حاجی محمد داوود کلکانیـ 2 کابل 461  3926

 یا خیلرانورخان اوـ 3 کابل 518  3200  )اسالمی اتحاد(پشتون
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   حزب حرکت اسالمی مردم افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب حرکت (سادات
 )اسالمی مردم افغانستان

 ـ سید حسین انوري1 کابل 366 4715

  

   حزب اقتدار ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

اقتدار ملی رئیس حزب (سادات
 )افغانستان

 ـ داکترسیدعلی کاظمی1 کابل  434 3,764

 ـ حاجی فکوري بهشتی2 بامیان 27  11824 )حزب اقتدار ملی افغانستان(هزاره
متمایل به حزب اقتدار ملی (هزاره

 )افغانستان
 ـ صادقی زاده نیلی3 دایکندي 33  10592

  
  

   حزب افغانستان نوین  

 اسم کاندیدا والیت  رايشماره ورقه  آراء ملیت

رئیس حزب افغانستان (تاجیک
 )نوین

 محمد یونس قانونیـ 1 کابل 544  9548

  

   حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )مردم افغانستان

 حاجی محمد محققـ 1 کابل 29 16233

مربوط به حزب وحدت (هزاره
 )اسالمی مردم افغانستان

 جعفر مهدوي داکترـ 2 کابل  222 5,013

به حزب وحدت  سابقه(هزاره
 )اسالمی مردم افغانستان

 ـ صدیقه مبارز3  وردكمیدان  34  3176

عضو حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )مردم افغانستان

 ـ انجنیر نفیسه عظیمی4 غزنی 15 6228

حزب وحدت مورد حمایت (هزاره
 )اسالمی مردم افغانستان

 ـ محمدعلی علی زاده5 غزنی 76 8498

عضو حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )مردم افغانستان

 ـ الحاج محمد عبده6 بلخ 7 14173

حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره
 )افغانستان

 ـ عباس ابراهیم زاده7 بلخ 79 18413

متمایل به حزب وحدت (هزاره

 )افغانستاناسالمی مردم 

 ـ داکتر معصومه خاوري8 سمنگان 32  3561

  

   حزب وحدت اسالمی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )افغانستان

 ـ الحاج خداداد عرفانی1 غزنی 18 6658

عضو حزب وحدت اسالمی (هزاره  شاه اعتماديـ چمن 2 غزنی 37 5891 
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 )افغانستان
حزب وحدت اسالمی (هزاره

  )افغانستان
  ـ محمد طاهر زهیر3  سمنگان  10  6005

حزب وحدت اسالمی (هزاره
 )افغانستان

 ـ اسداهللا سعادتی4 دایکندي 23  12742

متمایل به حزب وحدت (هزاره

 )اسالمی افغانستان

 ـ محمد حسین فهیمی5 سرپل 26  7878

  

   افغانستانحزب وحدت ملی اسالمی   

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب وحدت ملی (هزاره

 )اسالمی افغانستان

 ـ استاد محمد اکبري1 بامیان 3  10857

  
  

   حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب نهضت (عرب
 )افغانستانهمبستگی ملی 

 سیداسحق گیالنیـ 1 پکتیکا 1  3975

  

   حزب محاذ ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 الحاج گل پادشاه مجیديـ 1 پکتیا 57  5917 )ملی محاذجاجی ـ (پشتون
 میرویس یاسینیـ 2 ننگرهار 39  13624 )محاذ ملی ـ  مومند(پشتون

  

   احزاب چپ  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 فریدون مومندـ 1 ننگرهار 121  7554 )دموکراتیک خلق ـ  مومند(پشتون
 الحاج زیفنون صافیـ 2 لغمان 5  2336 )ـ پرچمی صافی(پشتون
 محمد هاشم وطنوالـ 3 ارزگان 1  1218 )دموکراتیک خلق(پشتون
 ـ نسیمه نیازي4 هلمند 14  1324 )ـ پرچمی قوم صافی لغمان(پشتون

  

   حزب کنگره ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

رئیس حزب کنگره ملی (تاجیک
 )افغانستان

 عبدالطیف پدرامـ 1 بدخشان 50 8469

  

   حزب افغان ملت  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 شکریه عیسی خیلـ 1 بغالن 17  5247 )افغان ملت(پشتون

گرایش به افغان  کروخیل ـ(پشتون
 )ملت

 ـ شینکی ذهین کروخیل2 کابل 586  2999

بارکزي ـ گرایش به افغان (پشتون
 )ملت

 ـ شکریه بارکزي3 کابل 658  2174
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   حزب جنبش ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 شکریه پیکان احمديـ 1 کندز 14  3200 )ملیجنبش (ازبک
  ـ عبدالستار درزابی2  جوزجان  13  5543  )جنبش ملی(ازبک
  ـ محمد شاکر کارگر3  فاریاب  16  6906  )جنبش ملی(ازبک
 الحاج فتح اهللا قیصاريـ 4 فاریاب 36  7221 )جنبش ملی(ازبک

  

   حزب مشارکت ملی افغانستان  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

حزب مشارکت ملی عضو (پشتون
  )افغانستان

  سیمین بارکزيـ 1  هرات  146  1688

  

   حزب جماعه الدعه   

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت

 مولوي شهزاده شاهدـ 1 کنرها 2  8359 )الدعوه جماعهاز مرکز کنر ـ (پشتون
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ـ تفکیک نمایندگان بر اساس گرایشات حزبی1جدول 

حزب اسالمي افغانستان

حزب جمعیت اسالمي افغانستان

حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان

حزب وحدت اسالمي افغانستان

حزب پیوند ملي افغانستان

احزاب چپ

حزب جنبش اسالمي افغانستان

حزب دعوت اسالمي افغانستان

حزب اقتدار ملي افغانستان

حزب محاذ ملي افغانستان

حزب كنگره ملي افغانستان

حزب افغان ملت

حزب نهضت همبستگي ملي افغانستان

حزب مشاركت ملي افغانستان

حزب وحدت ملي اسالمي افغانستان

حزب وحدت اسالمي ملت افغانستان

حزب حركت اسالمي مردم افغانستان

حزب نیاز ملي افغانستان

حزب افغانستان نوین

مستقل

جماعه الدعوه
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  نمایندگان جدیدتفکیک اقوام در میان : 3ضمیمه

   پشتون  

 اسم کاندیدا والیت  شماره ورقه راي آراء ملیت
 ـ عرفان اهللا عرفان1 کابل 94  2977 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ تورپیکی پتمن2 کابل 178  2258 پشتون
 ـ قیس حسن3 کابل 189  3608 )عضو حزب اسالمی(پشتون
 الحاج اهللا گل مجاهد ـ4 کابل 286  4115 )عضو حزب اسالمی(پشتون
رئیس حزب دعوت (پشتون

 )اسالمی افغانستان
 ـ استاد عبدالرب رسول سیاف5 کابل 322  7158

وردك ـ متمایل به حزب (پشتون
 )اسالمی

 ـ داکتر عبیداهللا کلیمزي وردگ6 کابل 376  2918

وردك ـ عضو حزب (پشتون
 )اسالمی

 ـ انجنیر شیرولی وردگ7 کابل 399  3409

 یا خیلروـ انورخان ا8 کابل 518  3200 پشتون
گرایش به  کروخیل ـ(پشتون

 )افغان ملت
 ـ شینکی ذهین کروخیل9 کابل 586  2999

 ـ شریف اهللا کامه وال10 کابل 645 3876 )عضو حزب اسالمی(پشتون
ـ گرایش به  بارکزي(پشتون

 )افغان ملت
 ـ شکریه بارکزي11 کابل 658  2174

عضو حزب  ـ  قوم صافی(پشتون
  )اسالمی

  ـ انجنیر محمد اقبال صافی12  کاپیسا  20  6641

 ـ سارنوال عبدالستار خواصی13 پروان 5  12555 )عضو حزب اسالمی(پشتون
میدان  8  12774 )درانی(پشتون

 وردك
 ـ حاجی عبداالحمد درانی14

ـ متمایل  وردك ـ مایار(پشتون
 )به حزب اسالمی

میدان  25  5470
 وردك

 عبدالمجید وردك ـ حاجی15

حزب عضو   خروتی ـ(پشتون
 ) اسالمی

 ـ انجنیر صاحب خان16 لوگر 19  1831

متمایل به ستانکزي ـ (پشتون
 )حزب اسالمی

 ـ حاجی محمد اکبر ستانکزي17 لوگر 23  2224

حزب عضو مومند ـ (پشتون
  )اسالمی

  ـ حاجی علی محمد18  لوگر  36  3540

 ـ نادرخان کتوازي19 پکتیکا 3  10691 )خیل سلیمان(پشتون
 ناجیه  ـ20 پکتیکا 12 2308 )بابکرخیل(پشتون
ـ عضو حزب  حمیدزي(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی عبدالقدیر 21 پکتیکا 20  3880

ـ متمایل به  سمکنی(پشتون
  )حزب اسالمی

 ـ داکتر مجیب الرحمن سمکنی22 پکتیا 18  4099

 ـ راضیه سعادت منگل23 پکتیا 23  6310 )منگل(پشتون
 ـ الحاج نواب منگل24 پکتیا 26  4654 )منگل(پشتون
ـ عضو حزب  منگل(پشتون
 )اسالمی

 ـ محمد ابراهیم غشتلی25 پکتیا 51  3925

 ـ الحاج گل پادشاه مجیدي26 پکتیا 57  5917 )ملی محاذـ  جاجی(پشتون
 ـ همایون27 خوست 1 2839 پشتون
 ـ ساهره شریف28 خوست 4 2110 پشتون
 ـ لیاقت اهللا بابکر خیل29 خوست 9 2176 )بابکرخیل(پشتون
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 ـ کمال ناصر اصولی30 خوست 12 4921 پشتون
 ـ الحاج داکتر میربت خان منگل31 خوست 54 2659 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ فرشته انوري 32 ننگرهار 33  3889 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ میرویس یاسینی33 ننگرهار 39  13624 )محاذ ملی ـ  مومند(پشتون
 ـ داکتر عصمت اهللا شینواري34 ننگرهار 45  6202 )شینواري(پشتون
 ـ حاجی عبدالظاهر قدیر35 ننگرهار 47  10264 )جبارخیل(پشتون
 ـ سایمه خوگیانی36 ننگرهار 49  2640 )خوگیانی(پشتون
 یون ـ آرین37 ننگرهار 59  4920  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون

 انجنیر سید اکرامـ 38 ننگرهار 81  5746 )سادات(پشتون
 ـ حاجی پیر بخش گردیوال39 ننگرهار 97  7427 )مومند(پشتون
 ـ لیلماه ولی حکمی40 ننگرهار 107  2625 پشتون
 ـ امیر جان دولت زي41 ننگرهار 108  5175 )زي دولت(پشتون
ـ متمایل به حزب  مومند(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی امیرخان یار42 ننگرهار 109  10031

دموکراتیک  ـ  مومند(پشتون
 )خلق

 ـ فریدون مومند43 ننگرهار 121  7554

 جماعهـ  از مرکز کنر(پشتون
 )الدعوه

 ـ مولوي شهزاده شاهد44 کنرها 2  8359

 ـ حاجی صالح محمد45 کنرها 6  5853 )ساپی(پشتون
 ـ وژمه ساپی46 کنرها 18  2538 )ساپی(پشتون
 ـ حاجی سخی47 کنرها 26  6827 )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ الحاج زیفنون صافی48 لغمان 5  2336 )ـ پرچمی صافی(پشتون
 ـ حاجی محمد حسن مموزي49 لغمان  41  8730  )عضو حزب اسالمی(پشتون
ـ عضو حزب  صافی(پشتون
 )اسالمی

 ـ انجنیر محمد عالم قرار50 لغمان 45  8215

 ـ الحاج برید جنرال نقیب اهللا 51 لغمان 58  5220 پشتون
 ـ شکریه عیسی خیل52 بغالن 17  5247 )افغان ملت(پشتون
 ـ شایسته باز ناصري53 کندز 3 3874 پشتون
 ـ داکتر فاطمه عزیز54 کندز 28 2171 )پدر پشتون، مادر تاجیک(پشتون
  ـ انجنیر کمال55  کندز  87  5705  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ داکتر گاللی نور صافی56 بلخ 27  3018 پشتون
  ـ حاجی محمد هاشم57  فاریاب  13  9299  )لوگر اصلیت از(پشتون
  ـ فوزیه رووفی58  فاریاب  77  2480  پشتون
  الحاج انجنیر منورشاه بهادريـ 59  هرات  7  5430  پشتون
  نژاد ـ استاد نجال دهقان60  هرات  15  2041  )حزب اسالمیعضو (پشتون
 ـ الحاج محمد رفیق شهیر61 هرات 93  5347 پشتون
حزب بارکزي ـ عضو ( پشتون

  )مشارکت ملی افغانستان
  ـ سیمین بارکزي62  هرات  146  1688

 ـ استاد حمیرا ایوبی63 فراه 14  )بارکزي(پشتون
ـ متمایل به حزب  نورزي(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی مامور موسی64 فراه 16 2642

فراه                     34  2415  )زي اسحاق(پشتون   ـ عبدالصبور خدمت65

 ـ مسعود خان نورزي66 هلمند 13  1644 )نورزي(پشتون
 ـ نسیمه نیازي67 هلمند 14  1324 )قوم صافی لغمان(پشتون

ـ متمایل به حزب  نورزي(پشتون
 )اسالمی

 ـ عبدالجبار68 هلمند 16  1773

 ـ عبدالودود69 هلمند 17 1847 )زي پوپل(پشتون
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 ـ حاجی عبدالحی70 هلمند 27  2403 )زي علی(پشتون

 حبیبه ساداتـ 71 هلمند 32 574 )سادات اهل تسنن(پشتون

 ـ حاجی محمد ولی علیزي72 هلمند 35  1881 )زي علی(پشتون

 ـ خالد پشتون 73 کندهار 1  3048 پشتون

 ـ عطاءاهللا جان حبیب74  کندهار 11  3004 )نورزي(پشتون

 ـ محمد نعیم اللی حمیدزي75 کندهار 13  5435 )زي اچک(پشتون

 ـ حاجی محمد عمر ننگیالی76 کندهار 14  4946 )بارکزي(پشتون

 ـ الحاج مال سید محمد آخند77 کندهار 23  3452 )بارکزي(پشتون
ـ تورن صاحب عبدالخالق خان 78 کندهار 27  5663 )زي پوپل(پشتون

 باالکرزي
 داکتر محمود خان ـ79 کندهار 28  3438 )زي اچک(پشتون

 ـ بی بی حمیده 80 کندهار 37 938 )محمدزایی(پشتون
 ـ عبدالرحیم ایوبی81 کندهار 48  4859 )بارکزي(پشتون
 ـ عبدالقادر قالت وال82 زابل 9  752 پشتون

 ـ زاهرا توخی زابلی83 زابل 12  756 )توخی(پشتون

 عبدالحبیب اندیوالـ 84 زابل 14  748  )متمایل به حزب اسالمی(پشتون
 ـ محمد هاشم وطنوال85 ارزگان 1  1218 )دموکراتیک خلق(پشتون

ـ عضو حزب  بارکزي(پشتون
 )اسالمی

 ـ حاجی عبیداهللا بارکزي86 ارزگان 12  1577

 محمد یوسف صابرـ 87 کوچی 13 4679 پشتون
 حمیده احمدزيـ 88 کوچی 15 4078 )احمدزي(پشتون
حبیب الرحمن مشهور به حبیب ـ 89 کوچی 17 9830 )درانی(پشتون

 افغان
 پروین درانیـ 90 کوچی 23 1201 )درانی(پشتون
 هیلی ارشاد ـ 91 کوچی 28 1774 پشتون
 الحاج حسن صحراییـ 92 کوچی 29 4183 )عضو حزب اسالمی(پشتون
خیل  الحاج وکیل مالترهـ 93 کوچی 39 26491 )کوچی تره خیل ـ(پشتون

 محمدي
ـ متمایل به  احمدزي(پشتون

 )حزب اسالمی
 ذیر احمدزينحاجی محمد ـ 94 کوچی 45 4138

  زوي حاجی حیدرجان نعیمـ 95 کوچی 48 5270 )زوي نعیم(پشتون
ـ متمایل به  احمدزي(پشتون

 )حزب اسالمی
  حاجی شیرعلی احمدزيـ 96 کوچی 49 5622
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     تاجیک   

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه راي رأي  وابستگی سیاسی  ملیت ـ

 اي ـ فوزیه ناصر یار گلدره1 کابل 24  1119 تاجیک

 ـ میر امان اهللا گذر2 کابل 52  6686 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ بکتاش سیاووش3 کابل 126  4557 تاجیک

 ـ عبدالحفیظ منصور4 کابل 376  2903 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ حاجی محمد فرهاد صدیقی5 کابل 256  5128 )جمعیت اسالمی(تاجیک

دعوت اسالمی متمایل به (تاجیک

 )افغانستان

 ـ حاجی محمد داوود کلکانی6 کابل 461  3926

رئیس حزب افغانستان (تاجیک

 )نوین

 ـ محمد یونس قانونی7 کابل 544  9548

 ـ جنرال نظیفه ذکی8 کابل 624  1210 تاجیک

 ـ الحاج میرداد خان نجرابی9 کاپیسا 9 10199 )عضو حزب اسالمی(تاجیک

عضو حزب اسالمی ـ از (تاجیک

 )قوماندانان حزب اسالمی

 ـ حاجی آغا جان10 کاپیسا 36 3574

  ـ طاهره مجددي11  کاپیسا  10  1464  )عضو حزب اسالمی(تاجیک

متمایل به جمعیت (تاجیک

 )اسالمی

 ـ الحاج میر الرحمان رحمانی12 پروان 10  16998

ـ متمایل به  سادات(تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 ـ سامعه عزیزي سادات13 پروان 31  1679

 ـ خواجه صدیق احمد عثمانی14 پروان 53  13074 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ ذکیه سنگین15 پروان 54  1802 تاجیک

متمایل به جمعیت (تاجیک

 )اسالمی

 ـ الحاج شاه عبداالحد افضلی16 بدخشان 3 8164

جمعیت متمایل به (تاجیک

 )اسالمی

 ـ محمد ذکریا سودا17 بدخشان 15 7982

 ـ فوزیه کوفی18 بدخشان 34 16192 تاجیک

 ـ عبدالولی نیازي19 بدخشان 44 7811 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

رئیس حزب کنگره ملی (تاجیک

 )افغانستان

 ـ عبدالطیف پدرام20 بدخشان 50 8469

 ـ الحاج زلمی مجددي21 بدخشان 51 16410 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ داکتر نیلوفر ابراهیمی22 بدخشان 57 3667 تاجیک

 ـ امان اهللا پیمان23 بدخشان 80 8289 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

سادات ـ سابقه جمعیت (تاجیک

 )اسالمی

 حبیبه دانشـ 24 تخار 21 4866

 ـ مریم کوفی25  تخار 32 3907 تاجیک

 ـ سید اکرام الدین معصومی26 تخار 35 5914 )سادات(تاجیک

 ـ الحاج وکیل عبدالجبار27 تخار 56 10277 )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

  ـ رئیس عبدالباقی ملک زاده28  تخار   61  11286  )جمعیت اسالمی(تاجیک

ـ محمد ظاهر غنی زاده مشهور به 29 بغالن 70  3080 تاجیک 
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 قندآغا

  ـ داکتر مهدي30  بغالن  90  5154  )سابقه جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ عبدلودود پیمان31 کندز 15  4063 )عضو حزب اسالمی(تاجیک

متمایل به جمعیت (تاجیک

 )اسالمی

 ـ مخدوم ابدال اهللا محمدي32 سمنگان 12  8918

 اهللا فرقانی ـ الحاج مخدوم محیب33 سمنگان 30  7638 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ الحاج مولوي عبدالرحمان رحمانی34 بلخ 4  12389  )تمایل به جمعیت(تاجیک

 ـ صیفوره نیازي35 بلخ 60  4358 )جمعیت اسالمی(تاجیک

  ـ محمدفرهاد عظیمی36  بلخ  69  10787  )متمایل به جمعیت(تاجیک

 ـ برشنا ربیع37 بلخ 71  3229 ) جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ اسداهللا شریفی38 بلخ 80  15351 )جمعیت اسالمی(تاجیک

  ـ فهیمه سادات39 جوزجان 13  5543 )اهل تسننسادات (تاجیک

  ـ آصفه شاداب40  فاریاب  9  1349  )سادات اهل تسنن(تاجیک

  طرفدار اسماعیل خان ـ(تاجیک 

 )جمعیت اسالمی

 ـ حاجی خلیل احمد شهیدزاده41 هرات 13  6048

طرفدار اسماعیل خان ـ (تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 ـ غالم فاروق مجروح42 هرات 53  9524

خواند ـ  خود را ترك می(تاجیک

 )جمعیت اسالمی

 ـ داکتر محمد صالح سلجوقی43 هرات 63  5577

  ـ مسعوده کرخی44  هرات  65  2092  )از قوم طاهري( تاجیک 

از طرفداران اسماعیل (تاجیک

 )خان ـ جمعیت اسالمی

 ـ عبدالهادي جمشیدي45 هرات 68  5689

دار ـ معاون  سرمایه(تاجیک

والیت هرات و اتحادیه تاجران 

رئیس اولین شرکت گاز این 

 )والیت

 ـ احمد فرهاد مجیدي46 هرات 100  7005

از طرفداران اسماعیل (تاجیک

 )خان ـ جمعیت اسالمی

 ـ حاجی غالم فاروق نظري47 هرات 103  7346

از طرفداران اسماعیل (تاجیک

  )خان ـ جمعیت اسالمی

  ـ قاضی نظیراحمد حنفی48  هرات  126  8716

ولسوالی اناردره ـ قوم (تاجیک

زوري منتسب به شیرشاه سوري 

 )ـ جمعیت اسالمی

 ـ سمیع اهللا صمیم49 فراه 1  3690

ـ الحاج سارنیال محمدسرور عثمانی 50 فراه 3  2223 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 فراهی

 ـ فرشته امینی51 نیمروز 6 3369 تاجیک

 راحله سلیمـ قاضی 52 پنجشیر 8  4,545 )جمعیت اسالمی(تاجیک

 ـ داکتر ظهیر سعادت53 پنجشیر 9  5,293 )جمعیت اسالمی(تاجیک
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    هزاره  

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

 محمد ابراهیم قاسمیـ 1 کابل 13 5,014 هزاره

رئیس حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 حاجی محمد محققـ 2 کابل 29 16233

ـ از مریدان حزب پیوند ملی  اسماعیلیه(هزاره

  )افغانستان

  ـ رمضان جمعه زاده3  کابل  30  3148

ـ وابسته به حزب پیوند  اسماعیلیهسادات (هزاره

 )ملی افغانستان

 ـ فرخنده زهرا نادري4  کابل 37  600,6

رئیس حزب وحدت اسالمی ملت (هزاره

 )افغانستان

 ـ استاد قربان علی عرفانی5 کابل 96 2905

 ـ داکتر رمضان بشردوست6 کابل  100 7935  هزاره

  ـ استاد ربابه پروانی درویش7  کابل  103  1309  )قزلباش(هزاره

از نمایندگان حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 داکتر جعفر مهدويـ 8 کابل  222 5,013

 ـ وکیل فاطمه نظري9 کابل 308 6834 )رئیس حزب نیاز ملی افغانستان(هزاره

رئیس حزب حرکت اسالمی ـ  سادات(هزاره

 )افغانستان

 ـ سید حسین انوري10 کابل 366 4715

رئیس حزب اقتدار ملی ـ  سادات(هزاره

 )افغانستان

 ـ داکترسیدعلی کاظمی11 کابل  434 3,764

 ـ سید حسین عالمی بلخی12 کابل 641 3,423  )سادات(هزاره

 کبري مصطفوي ـ 13 کابل 651 1129  هزاره

 ـ انجنیر حمیده اکبري14 وردكمیدان  21  2236 هزاره

 ـ غالم حسین ناصري15 وردكمیدان  30  8552 هزاره

حزب وحدت اسالمی مردم  سابقه(هزاره

 )افغانستان

 ـ صدیقه مبارز16  وردكمیدان  34  3176

  ـ الحاج شکیال هاشمی 17  لوگر  6  1174  )سادات(هزاره

 ـ استاد محمدعارف رحمانی18 غزنی  4 6864 هزاره

 ـ علی اکبر قاسمی19 غزنی 14 13855 )متمایل به حزب اسالمی مردم افغانستان(هزاره

عضو حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 ـ انجنیر نفیسه عظیمی20 غزنی 15 6228

 ـ شاه گل رضایی21 غزنی 17 3676 هزاره

 ـ الحاج خداداد عرفانی22 غزنی 18 6658 )اسالمی افغانستانحزب وحدت (هزاره

 ـ داکتر سید عبدالقیوم سجادي23 غزنی 28 6898 )سادات(هزاره

 ـ چمن شاه اعتمادي24 غزنی 37 5891  )عضو حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 ـ هما سلطانی25 غزنی 39 6238 هزاره

 محمدعلی اخالقیـ استاد 26 غزنی 67 10078 هزاره

معاون حزب وحدت اسالمی مردم (هزاره

 )افغانستان

 ـ محمدعلی علی زاده27 غزنی 76 8498
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 ـ دوکتور شاه جهان28 غزنی 80 9209 هزاره

ـ رئیس حزب پیوند ملی  اسماعیلیهسادات (هزاره

 )افغانستان

 ـ سید منصور نادري29 بغالن  38 7849

 ـ محمد عظیم محسنی30 بغالن 77 4551 )اهل تسنن(هزاره

  ـ عبیداهللا رامین31  بغالن  83  5362  )اهل تسنن(هزاره

ـ عضو حزب پیوند ملی  اسماعیلیهسادات (هزاره

 )افغانستان

 ـ سید داوود نادري32  کندز 25 3629

  ـ محمد طاهر زهیر33  سمنگان  10  6005  )حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

اسالمی مردم متمایل به حزب وحدت (هزاره

 )افغاستان

 ـ داکتر معصومه خاوري34 سمنگان 32  3561

 ـ الحاج محمد عبده35 بلخ 7 14173 )حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان(هزاره

 ـ احمدشاه رمضان36 بلخ 65 19614 هزاره 

 ـ عباس ابراهیم زاده37 بلخ 79 18413 )حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان(هزاره

متمایل به حزب وحدت اسالمی (هزاره

 )افغانستان

 ـ محمد حسین فهیمی38 سرپل 26  7878

ـ حزب وحدت اسالمی مردم  سادات(هزاره

 )افغانستان

 ـ سید محمد حسن شریفی بلخابی39 سرپل 32  9804

 ـ رنگینه کارگر40  فاریاب 52 1573 اهل تسنن هزاره

  عبدالرحیمالحاج قاضی ـ 41 بادغیس 25  3261  هزاره اهل تسنن

  حاجی غالم سرور فایزـ 42  بادغیس  15  3802  هزاره اهل تسنن

دار ـ رئیس تصدي ذغال سنگ هرات  سرمایه(هزاره

 )اصل از دایکندي ـ 

 ـ محمدرضاخوشک وطندوست43 هرات 36  6961

 ـ شهناز همتی44 هرات  107  3961 )بیات( هزاره

 ـ احمد بهزاد45  هرات 114  7733 هزاره

  4042  )قومی خاصی نداردهویت (شیعه

  

  فرید يـ ناهید احمد46  هرات  138

 ـ شیخ نعمت اهللا غفاري47 هلمند 41  3042 هزاره

 ـ شکیبا هاشمی48  قندهار 30 627 )سادات(هزاره

 ـ فریبا احمدي کاکر49 قندهار 43  2289 )پدر شیعهـ  قزلباش(هزاره

 ـ ریحانه آزاد50 ارزگان 8 251 هزاره

غور                              19  8747  هزاره   ـ رقیه نایل51

 ـ آقاي بحر52 غور 20 13385 )سادات(هزاره

 ـ حاجی قربان کوهستانی53 غور 25  15698 هزاره

 ـ صفورا ایلخانی54 بامیان 2  5603 هزاره

رئیس حزب وحدت ملی اسالمی (هزاره

 )افغانستان

 ـ استاد محمد اکبري55 بامیان 3  10857

 ـ حاجی فکوري بهشتی56 بامیان 27  11824 )حزب اقتدار ملی افغانستان(هزاره

 ـ دگروال عبدالرحمن شهیدانی57 بامیان 41  11993 هزاره

 ـ محمد نور اکبري58 دایکندي  8  15780 هزاره
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 ـ اسداهللا سعادتی59 دایکندي 23  12742 )حزب وحدت اسالمی افغانستان(هزاره

 شیرین محسنیـ 60 دایکندي 31  8581  هزاره

 ـ صادقی زاده نیلی61 دایکندي 33  10592 )متمایل به حزب اقتدار ملی افغانستان(هزاره
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    ازبک   

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

 انجنیر محمد هاشم اورتاقـ 1 فاریاب 24  7,710 ازبک

 احمد ته ینجبشیر ـ 2 فاریاب 4  7427 ازبک

 الحاج فتح اهللا قیصاريـ 3 فاریاب 36  7221 ازبک

 اهللا فایق ـ داکتر نقیب4 فاریاب 12  7720 ازبک

  ـ محمد شاکر کارگر5  فاریاب  16  6906  )جنبش ملی(ازبک

 داکتر عنایت اهللا بابر فرهمندـ 6  جوزجان  12  8137  ازبک

  ـ عبدالستار درزابی7  جوزجان  13  5543  )جنبش ملی(ازبک

 عزیزه جلیسـ 8 سرپل 4  3091 ازبک

  اهللا مسلم ـ الحاج صفی9  بدخشان  81  8632  ازبک

 شکریه پیکان احمديـ 10 کندز 14  3200 )جنبش ملی(ازبک

 حاجی عبدالروف ابراهیمیـ 11 کندز 55 6978 )عضو حزب اسالمی(ازبک

  ـ امیر عبدالواحد فقیرزاده12  تخار  33  6366  ازبک

  الحاج عبدالملک بیکـ 13  تخار  57  9411  ازبک

 قدرت اهللا ذکیـ 14 تخار 72 7041 ازبک

 قاضی محمدکبیر مرزبانـ 15 تخار 85 7052 ازبک
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      ایماق    

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه راي رأي  ملیت

  حاجی محمد عارف طیبـ 1  هرات  99  6106  ایماق

 صفیه ایماقـ 2 بادغیس 13 2003 )متمایل به حزب اسالمی(ایماق

 داکتر محمد ابراهیم ملک زادهـ 3 غور 36  18493 ایماق

 الحاج کرام الدین رضا زادهـ 4  غور 15       12352 ایماق

  سیما جوینده ـ 5  غور  31  3960  ایماق

 دالور ایماقـ 6 بغالن 21  3856  ایماق

 الحاج استادناجیه ایماقـ 7 بغالن 51  1373 ایماق

  حاجی خیر محمد ایماقـ 8  سرپل  41  9246  ایماق
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   عرب   

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

 الحاج عزت اهللا عاطفـ 1 کابل 293  4429 عرب

 الحاج محمد الماس زاهدـ 2 پروان 8  12361 )عضو حزب اسالمی(عرب

  ـ بازمحمد جوزجانی3  جوزجان  24  6453  عرب

 انجنیر عبدالغفارـ 4 ننگرهار 154  6824 )حزب اسالمی عضو(عرب

 الحاج علم خان ازاديـ 5 بلخ 38  16820  )سابقه جمعیت اسالمی(عرب

 ـ الحاج محمد اسحاق رهگذر6 بلخ 16  17181 )جمعیت اسالمی(عرب

رئیس حزب نهضت سادات ـ (عرب 

 )همبستگی ملی افغانستان

 سیداسحق گیالنیـ 7 پکتیکا 1  3975

  سید انور ساداتـ 8  سرپل  20  8645  )سادات(عرب

      

  

 

      ترکمن    

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

  ـ حاجی محمد اسماعیل1  جوزجان  38  5168  ترکمن

 الحاج نظري ترکمنـ 2  کندز  56  4124  ترکمن

  چهاريـ معلم 3  کندز  81  3651  )عضو حزب اسالمی(ترکمن
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    نورستانی   

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه راي رأي  ملیت

 مولوي احمداهللا موحدـ 1  نورستان 13  2261 نورستانی

 داکتر پروین نورستانیـ 2 نورستان 6  3349 نورستانی

  

   بلوچ  

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه راي رأي  ملیت

 فریده حمیديـ 1 نیمروز 11 3480 بلوچ

  

      ایی پشه    

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

  حاجی حضرت علیـ 1  ننگرهار  65  13458  )سابقه حزب خالص(ایی پشه

  

      ترك    

 اسم کاندیدا  والیت  شماره ورقه رأي آراء تعلقات حزبی ـ سیاسی/ ملیت

  سید محمد موسی جناب صاحبـ 1  بادغیس  24  4593  )سادات ـ متمایل به حزب اسالمی(ترك
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