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 پیشگفتار

استاد توماس جانسن، انستیتوت مطالعات استراتژیک افتخار دارد که پژوهش جدید را که توسط 

ن تحقیق بخشی از کند. ایگان تقدیم میپژوهشگر ارشد مهمان انستیتوت انجام شده است، به خواننده

نظام سیاسی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  قانون اساسی و حاتالهای اصسلسله پژوهش

 گذار افغانستان لجامعه در حاقانون اساسی و  های دیگر انستیتوت در این زمینه شاملاست. پژوهش

ری در راه دشوار مردم ساال  ،1395توسط دکتر امین احمدی، عبداالحد محمدی و محمد عرفانی 
توسط زلمی نشاط،  های سیاسی بدیل در افغانستانهای ملی پیرامون نظامارزیابی و نقد گفتمان :افغانستان

انتخاباتی و تجربه انتخابات پالمانی در اصالح نظام و ، 1397محمد عرفانی و عبداالحد محمدی 
های ها بخشباشند. مجموعه این پژوهشمی 1397توسط نافع چودری و محمد عرفانی  افغانستان

 .نمایندمیها پیشنهاد بخشاین حاتی را برای بهبود المختلف نظام سیاسی را واکاوی کرده و اص

 

انستیتوت پژوهش گروه



 ث
 

 چکیده

بار بود انتقال قدرت از یک شخص که نخستین از این جهت   2014سال  جمهوریانتخابات ریاست

عطف مهم در  یگرفت، نقطه)حامد کرزی( به جانشین منتخب وی به صورت دموکراتیک صورت می

های گیری در والیات و نیز دادهیأهای رافغانستان بود. این مقاله با استفاده از داده« نظام دموکراتیک»

 صورتافغانستان را به  2014گیری، انتخابات ریاست جمهوری سال یأز مراکز را صریح و روشن

در مقایسه  معمولی را در انتخابات ماه آپریلگیری غیریأکند. این تحلیل نتایج رسیستماتیک ارزیابی می

نسته نتوادر ماه آپریل هیچ نامزدی دهد. نشان میدر ماه جون،  «دور دوم انتخابات»گیری یأنتایج ر با

ی هابه دست آورد. همانند سایر تحلیل ،را که قانون اساسی افغانستان مشخص کرده 1+50 یأبود ر

به نامزدی  دادنیأمایل به ردهد که نشان میرا  زبانیِ-های قومیجمعیته گیری افغانستان، این مقالیأر

]در نتخابات ماه آپریل همه ا درسایر نامزدهای پیشتاز جالب است در حالی که  .از قوم خود شان هستند

 (سازسرنوشتسرگردان ) تمام آرای از داکتر عبداهلل حمایت کردند، داکتر اشرف غنی تقریباًدور دوم[ 

جا به وضوح پژوهش ارائه شده در این ،تر از همهمهم حال. با ایندر دور دوم انتخابات به دست آوردرا 

 گیری شدیداًیأه به صورت کل، تا حدی برپایه الگوهای ردهد که کارزار انتخاباتی غنی اگر ننشان می

گیری را نشان یأمحل ر 606 ،گیرییأرمراکز های تحلیل داده غیرمعمول بوده است. به عنوان مثال،

به عبداهلل عبداهلل به نفع یی أو از سوی دیگر هیچ رکسب کرده ها غنی تمام آرا را دهد که در آنمی

دهد که در آن دهی دیگر را نشان مییأمرکز ر 900چنین این تحلیل هم ریخته نشده است.صندوق 

ها پرده از جا با سایر تحلیلبه نفع غنی به صندوق ریخته شده است. این نتایج یک ءتمامی آرا تقریباً

بوده  نامشروع 2014دارد که نتایج انتخابات اشرف غنی در سال روی این احتمال بسیار واقعی بر می

ها های انتخاباتی، از جمله پرکردن صندوقنظمیادعاهای قابل توجه و عمده در مورد بیاست. 

اشاره شده، باید بسیار جدی گرفته شوند. این مقاله « چاقگوسفندهای »ها به عنوان گیری که به آنیأر

و نیز منازعه  افغانستان، روندهای انتخاباتی آناین تحقیق برای انتخابات آینده  مفاهیمبا بحث درباره 

 رسد.مدت در این کشور، به پایان میطوالنی

زبانی، -گیری قومییأافغانستان، الگوهای ر 2014جمهوری سال انتخابات ریاست ها:کلیدواژه

های مرکز گیری، داکتر اشرف غنی، داکتر عبداهلل عبداهلل، دادهیأگیری نامشروع، نتایج نامشروع ریأر

 . 2014جمهوری جون ر دوم انتخابات ریاستگیری افغانستان، دویأر
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 قدمهم

روند انتخابات افغانستان، انتخابات واقعی، صحت و در آن نشریاتی است که  سومین مقاله از سریاین 

شدن افغانستان به یک دولت فراگیر ها را برای تبدیلها و به صورت غیرمستقیم، پیامدهای آنآن درستی

 2014انتخابات ریاست جمهوری سال  این مقاله مشخصاً 1.شودمیابی دموکراتیک، ارزی و واقعاً

مرتبط با  شود که شایعاتزیرا چند سال می کند؛بررسی میآن  یافغانستان را به خاطر اهمیت ویژه

جمهوری عالوه بر این، انتخابات ریاست. پابرجاست 2014جمهوری سال مشروعیت انتخابات ریاست

توان بود و از جهت دیگر، مینبات در افغانستان بود که در آن حامد کرزی نامزد اولین انتخا 2014سال 

 آمیز قدرت در تاریخ افغانستان بود.انتقال مسالمتروند اولین  ،گفت که این انتخابات

که با رویکرد صریح و انتقادی این انتخابات را مورد بررسی قرار داده و با این  پژوهش من فقط از یک

افغانستان را به چالش کشیده، آگاه هستم.  2014جمهوری سال یت نتایج انتخابات ریاستکار مشروع

گوید دولت امریکا فارن پالیسی منتشر شد، تا جایی پیش رفته که می ثیرگذارأت یاین مقاله که در مجله

انتخاباتی  سازیهای آماری و مدلجمهوری افغانستان، تحلیلهای انتخابات ریاستبا استفاده از داده

غیرقانونی و نامشروع بوده  ،پیچیده و سطح باال را انجام داده و به این نتیجه رسیده که نتایج انتخابات

 است:
کاری شده به شدت دست ،شدجون برگزار  14جمهوری افغانستان که در دور دوم انتخابات ریاست

نبوده است. این نتیجه تقلب « بخشرضایت» که به دنبال آن انجام شد، تفتیش انتخاباتیبود و 

 ی مردم را کامالًی جعلی بود که ارادهأشده از سوی دولت در مقیاس بیش از دو میلیون ردهیسازمان

اتحادیه اروپا است که  یگزارش منتشرنشدهاز اعالمیه مطبوعاتی  یخالصهزیر پا کرده است. این 

دهد. این گزارش به گفته نستان را شرح میکل انتخابات افغا یطرفانهجزئیات تحقیقات کامل و بی

 سیاسی تاکنون منجر بهی گذشته تکمیل شده است، اما فشار اند، هفتهمنابعی در کابل که آن را دیده

اشرف غنی است... آن شده نشر عمومی از مانع شده است و و گسترده در آن اصالحات شدید  آوردن

                                                             
 Building after -Taliban Transition: The State of State-Afghanistan’s Post»توماس اچ جانسون   1

War» ،Central Asia Survey؛ توماس اچ جانسون 26-1(، ص. 2-1)25( 2006ون ج-، )مارچ« The Illusion of 

Afghanistan’s Electoral Representative Democracy: The Cases of Afghan Presidential 
and National Parliamentary Elections» ،Small Wars and Insurgencies جنوری 1، شماره 29، جلد ،

برای بحث بیشتر در مورد  ؛/10.1080/09592318.2018.1404771https://doi.org. 37-1، ص. 2018

 :S( ،New Yorkکنید به: استیو کول، ریاست  ها مراجعههای آننظمیجمهوری افغانستان و بیانتخابات ریاست

Penguin Press, 2018.) 

https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1404771؛
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زدیک به این تحلیل ]یک سازمان امریکایی[ در ماه جوالی منابع ن ی. به گفتهدر انتخابات پیروز نشد

 46افغانستان و نتایج  یدموگرافیکهای داده[ به این نتیجه رسیده که از نظر ریاضی و با توجه به 2014]

درصد دور اول انتخابات، پیروزی برای غنی ناممکن بوده. به گفته منابعی که این گزارش  32در برابر 

اند، کارشناسان برتر تحلیل آماری در ایاالت متحده از هر مدل کمپیوتری دهخصوصی را مرور کر

گیری و انتخابات استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که پیروزی غنی از لحاظ یأرایج برای تحلیل ر

علمی غیرممکن بوده. به عبارت ساده، هیچ شک ریاضیکی وجود ندارد که عبداهلل عبداهلل پیروز 

 2کید من(.أت بوده است )تانتخابا

از هرگونه تبعیض آشکار و برخواسته از شایعات خالی مقاله حاضر  یتهیه رویکرد نویسنده در کهبا این

افغانستان بوده  2014جمهوری سال یی و خبری در مورد انتخابات ریاستها و حکایات روزنامهگزارش

 همراههای قابل توجه نظمیقد بودیم انتخابات با بیاست، اما صادقانه نخواهد بود اگر بگوییم که ما معت

های سیستماتیک بودیم تا نشان دهیم که . با این وجود، ما تا حد امکان خواهان انجام تحلیلهنبود

 قدر با نتایج نهایی انتخابات مرتبط و مهم بوده است. هگونه و چههای احتمالی چنظمیبی

زیرا  ،مناسب استبسیار خصوص در این برهه از تاریخ افغانستان ما معتقدیم که ارائه این پژوهش به 

سال پس از  17 برگزار شود؛ 2019این کشور قرار است در آپریل جمهوری بعدی انتخابات ریاست

 یهای بُن که نقشهنامهسرنگون کردن طالبان و القاعده و به دنبال آن موافقتحمله ایاالت متحده برای 

 یغانستان را ترسیم کرد. عالوه بر این، این کشور در حال حاضر در یک دورهراه آینده سیاسی اف

ساز قرار دارد. به عنوان مثال در گزارش اخیر سیگار یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی سرنوشت

 ، در میان سایر موارد آمده است که:3افغانستان

 دولتبا  سازگار»تان را غانس[، وزارت دادگستری ایاالت متحده وضعیت اف2018مارچ ] از 

که توصیف کرده و گفته که نه به خاطر نبود ظرفیت، بل« ، ضعیف و ناکارآمدغیرقانونی غالباً

 نتیجه مانده است.های فساد بیدولت افغانستان بسیاری از پرونده به علت فقدان اراده سیاسیِ

  کنترل خود را بر  اندان نتوانستهامنیتی افغانستو دفاعی  [، نیروهای ملی2018ِماه مِی ] 15از

ها و قلمرو بیشتری ها، جمعیت و قلمرو افغانستان گسترش دهند و به جای آن ولسوالیولسوالی

 است. منازعه دولت و شورشیان قرار گرفته محل

                                                             
 .2014سپتامبر  23، فارن پالیسی، « Fraud and Folly In Afghanistan»ماسون، کریس  2
 ,Washington, DC(، گزارش سه ماهه به کنگره، )SIGARدفتر بازرس ویژه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان ) 3

2018, 30July  ،)qr.pdf30-07-2018https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/. 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr.pdf
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 وزارت دادگستری ایاالت متحده، لوی ثارنوال افغانستان نتوانسته است به  یبه گفته

های به پرونده یریرشد دولت ایاالت متحده برای پیگدین مقام اهای شخصی چندرخواست

 -کسی باالتر از قانون نیستتا نشان داده شود که هیچ-کالن فساد اداری  یبست خوردهبن

کرد لوی ثارنوال ها، عملگوید که به رغم این درخواستپاسخ دهد. وزارت دادگستری می

 د و با نفوذ، ضعیف بوده است.مندر پیگرد قانونی بازیگران فاسد قدرت

 ( فرماندهی مرکزی نیروهای ایاالت متحده در افغانستانUSFOR-Aارزیابی عمل ) سه کرد

ان را به عنوان افغانست، وزارت دفاع و وزارت داخله امنیتی-نیروهای ملی دفاعی یماهه

رزیابی ا -کرد ارائه شدکه در آن ارزیابی ساده عمل-شش ماه قبل به گردی نسبت عقب

 کرده است. 

 70سوم والیات افغانستان به علت کمبود -براساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، دو 

المللی سالی است. اداره انکشاف بینهای اخیر، شاهد خشکدرصدی بارش باران در ماه

ایاالت متحده به سیگار گفته است که میزان بارش باران و برف تا حدی پایین بوده است که 

سیاری از مناطق، محصول زمستانی گندم دیم از بین رفته است. سازمان ملل برآورد کرده در ب

است که در شش ماه آینده بیش از دو میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد و 

 4های بشردوستانه خواهند بود.به شدت نیازمند کمک

شکل گرفت،  2014جمهوری سال لی ریاستحکومت وحدت ملی افغانستان که پس از انتخابات جنجا

اجرایی عبداهلل عبداهلل که در چهارمین  جمهور اشرف غنی و رییسرییس»هرچیزی دارد جز وحدت. 

های های کشور آشکارا راهبرند، تا کنون در مقابله با چالشبه سر می در قدرت سال مشارکت خود

                                                             
جوالی  31همان و ایمیلی از جنیفر جورج نیکول، امور عمومی، دفتر بازرس ویژه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان،  4

الی از انتخابات افغانستان توسط شبکه های عهای بیشتر از وضعیت کنونی افغانستان به سری تحلیل. برای ارزیابی2018

 »، ون بجلرت «Afghan Elections Dilemma »گران افغانستان مراجعه کنید، به عنوان مثال: ون بجلرت تحلیل

Polling Day Fraud in the Afghan Elections» قانع و ون بجلرت ،« Elections in 

Hibernation» روتیگ ،« Elections (31)» روتیگ ،« Pluralistic within Limits, but Not 

Democratic». 
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 -ها نشان داده که تشریک قدرت میان غنی و عبداهلل بسیاری از شاخص»و  5«.اندی خود را رفتهجداگانه

خیر أانگیز بوده است. انتخابات پارلمانی و محلی به تیک ناکامی مالل - 2014نتیجه مستقیم انتخابات 

پرسی در جرگه ملی و همهه افغانستان خواستار برگزاری لویهای برجستافتاده است، بسیاری از چهره

های اصالحات غنی آغاز شده است و وعده« منتقدان»تحقیقات در مورد فساد  اند،مورد دولت غنی شده

  6«پاسخ مانده است.بیانتخاباتی 

یی در این کشور برجسته شده است و این امر برای موفقیت های قومی و زبانی به طور فزایندهاختالف

بحران در  چندین دهه در طول هویتی استسی»رفت افغانستان خطرناک است. درازمدت ثبات و پیش

برانگیز و بحثتری کشور در حاشیه باقی ماند، اما اکنون به شدت و وضوح در میان جمعیت گسترده

های الکترونیکی تا کنون منجر به اعتراضاتی در شود. مخالفت با توزیع شناسنامهواکنش میمنجر به 

کردند که مادهایی را با خود حمل میت پنجشیر، بدخشان و پروان شده است که در آن معترضان ناوالی

گفت که اگر های شورای ملی، لطیف پدرام، خالف نمادهای رسمی کشور بود. یکی از نماینده

  7«شود.های الکترونیکی در قالب فعلی آن توزیع شود، خواهان خودمختاری سیاسی میشناسنامه

 برایغانستان انتخابات آزاد و عادالنه را این پژوهش براساس این واقعیت استوار است که قانون اساسی اف

در قانون کشور به سوی دموکراسی قرار داده است. این ، اساس و بنیاد حرکت سطوح مختلف دولت

 آمده است که: اساسی افغانستان مشخصاً

گیری آزاد، یأدهندگان از طریق ریأجمهور باید با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای ررییس

بعد از جمهور در اول جوزای سال پنجم وظیفه رییسگردد. ری و مستقیم انتخاب می، سعمومی

جمهور جدید در خالل مدت سی الی شصت روز انتخابات به منظور تعیین رییسیابد. انتخابات پایان می

یت یک از نامزدان نتواند اکثرهر گاه در دور اول هیچگردد. ور برگزار میجمهقبل از پایان کار رییس

از تاریخ  بعد بیش از پنجاه درصد آراء را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته

که بیشتر ین آراء را در دور  نامزدانیاعالم نتایج انتخابات بر گزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از 

                                                             
(، 2018جون  21، اوراسیا ریویو، )«‘ انتخابات گوسفندی’بحران اعتبار نهادی افغانستان و احتمال »کامبیز رفیع  5

https://www.eurasiareview.com/21062018-afghanistans-institutional-credibility-

crisis-and-likelihood-of-sheepish-elections-analysis/. 
نیویورک تایمز، ، « Afghan President Under Fire as Critics Chafe at Overdue Vote»مجیب مشعل،  6

/ashraf-world/asia/afghanistan/2017/12/12https://www.nytimes.com-(، 2017دسمبر  12)

elections.html-ghani. 
 همان. 7

https://www.eurasiareview.com/21062018-afghanistans-institutional-credibility-crisis-and-likelihood-of-sheepish-elections-analysis/
https://www.eurasiareview.com/21062018-afghanistans-institutional-credibility-crisis-and-likelihood-of-sheepish-elections-analysis/
https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/afghanistan-ashraf-ghani-elections.html
https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/afghanistan-ashraf-ghani-elections.html
https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/afghanistan-ashraf-ghani-elections.html
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را کسب  ءی که اکثریت آرانامزد در دور دوم انتخابات، اول به دست آورده اند شرکت می نمایند.

دوم  ریاست جمهوری در جریان دور اول یانامزدان هر گاه یکی از  جمهور شناخته می شود.رییس کند،

انتخابات مجدد مطابق به  اعالم نتایج انتخابات وفات نماید،بات و قبل از رأی گیری و یا بعد از انتخا

 8احکام قانون برگزارمی گردد.

سو در افغانستان برگزار شده تا حدودی آمیخته با تقلب بوده است، به این 2004سال هر انتخاباتی که از 

. در این انتخابات، باشدرسد که یک مورد خاص به نظر می 2014جمهوری سال اما انتخابات ریاست

 های انتخاباتی چنان گسترده بود که تیم داکترنظمیشود بیطور که در باال اشاره شد، گفته میهمان

 عبداهلل علیه اشرف غنی ادعا کرد: 
ی که به طور أهای روگو درباره صندوقبرای گفت« گوسفند چاق»تقلب گسترده با استفاده از کلمه رمز 

شود، دو مرد از یک مقام گاهی کمی سورئال میهکه گا دقیقه مکالمه 15اند. در غیرقانونی پر شده

ها را با شان مورد شک است برکنار و جای آن ا که وفاداریخواهند که کارمندان انتخاباتی ررسمی می

ریزی کند و مراکز ی برنامهأهای ری و پرکردن صندوقأشده پر کند، برای خرید رحامیان شناخته

شود ]پیروزی ازآن تیم مخالف است[ ببندد. یکی از مردها پیش از گیری را در مناطقی که تصور مییأر

کرده بیاور. گوسفندا را به کوه ببر و چاق»گوید: ی، میأرشد خرید رنه روبهدرباره هزی تاسف ظاهراً

 9«روزها باال رفته.و گوسفندا اینقیمت بزها 

تواند به عنوان تقلب و آنچه را که فقط می« گوسفند چاق»ی أهای رما در ذیل شواهد صریحی از برگه

در هر -را که من  یگریتقلب هر مورد مشابه د نیو وسعت ا خواهیم دید ،انتخاباتی گسترده تفسیر شود

  10.کشدیاز آن آگاهم، به چالش م -داشته کیدموکرات یاست انتخابات مل یکه مدع یکشور

                                                             
، 16، ص 61(، ماده 2004جنوری  26یب شده قانون اساسی افغانستان )تصو8

http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf. 
 Scale -p’ Recordings Suggest LargeAfghan Election Crisis: ‘Stuffed Shee»اِما گراهام هریسیون،   9

Election Fraud» ،2014جون  22، گاردین ،

-stuffed-crisis-election-https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/afghan
fraud-epshe. 

هستم و تصمیم دارم  2014ها انتخابات الزم به ذکر است افرادی که ظاهرا خبر داشتند من در حال پژوهش در مورد داده 10

شود رفتار نامشروع اند که ادعا مییی در رابطه با آن بنویسم، بدون اینکه بخواهم به من ویدیوهای مختلفی را فرستادهمقاله

دهندگان و موارد دیگر را در شرق افغانستان های رایکردن کارتدن صندوق، دادن چندین رای، کپیانتخاباتی مانند پرکر

ام در گر تقلب گسترده انتخاباتی است. من این ویدیوها را تقریبا تا زمانی که تحقیق تجربیدهد که به وضوح نشاننشان می

http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/afghan-election-crisis-stuffed-sheep-fraud
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/afghan-election-crisis-stuffed-sheep-fraud
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 جمهوری افغانستاننتخابات ریاستا

بیان معانی، افغانستان و  2014جمهوری سال  بررسی سیستماتیک نتایج انتخابات ریاستهدف این مقاله 

 .طرف انجام دهمام تا حد امکان این تحلیل را عینی و بیمدهای آن است. من سعی کردهمفاهیم و پیا

انجام نشده یید یا رد ادعاهای طرفین یا نامزدان انتخاباتی افغانستان أیک از این تحقیقات برای تهیچ

 . است

این تحلیل، دو  یزمینه کردن همواربرای  اجازه دهید، 2014قبل از ارزیابی سیستماتیک انتخابات سال 

( را به طور 2009و  2004جمهوری سال جمهوری افغانستان )انتخابات ریاستاولین انتخابات ریاست

 خالصه ارزیابی کنم.

 افغانستان 2004جمهوری سال انتخابات ریاست

برگزار شد. حامد کرزی در رقابت با بیش  2004اکتبر  9جمهوری افغانستان در اولین انتخابات ریاست

گرفتن بیش از  شد. یونس قانونی بااعالم درصد آرا پیروز انتخابات  54.4نامزد دیگر، با کسب  17از 

درصد آرا چهارم شد.  10عبدالرشید دوستم با کسب درصد سوم و  11.7، محقق با درصد آرا دوم 16.3

که چهار ه ویژه اینب ؛تعدادی حقایق جالب در این انتخابات، اولین انتخابات ملی افغانستان، آشکار شد

 زبانی عمده افغانستان بودند.-جمهوری همه از چهار گروه قومینامزد پیشتاز ریاست

 30بیش از و گیری یأمرکز ر 4800تدارک رای دهنده تالش تدارکاتی گسترده باین انتخابات نشان

 ی بود. أهزار صندوق ر

که شمارش آرا نیز بود. بل -در زمان جنگهم آن-گیری یأتنها تدارکات رپیچیدگی این انتخابات نه

برای انتقال  «آبادحتی قایق در بامیان و جالل االغ و Mi8 ،135هزار کامیون، چهار هلیکوپتر  2بیش از »

تاریخی را برمال و بازتاب -الگوهای قومی»چنین این انتخابات هم 11به کار گرفته شد. مواد انتخاباتی

رج از گروه خاص خا ،در این کشور بوده است. نامزداندرگیری  یکدینامداد که دیرزمانیست محرک 

                                                                                                                                                       
. من در مورد این ویدیوها و مفاهیم احتمالی آن در تکمیل نشد، بررسی نکردم 2014جمهوری مورد انتخابات ریاست

 های بعدی این مقاله بحث خواهم کرد.بخش
، 2004اکتبر  The Making of an Election » ،7»وحیداهلل امانی،  11

https://web.archive.org/web/20041013205424/http://www.iwpr.net/index.pl?archive/
_eng.txt04_139_200410arr/arr_. 

https://web.archive.org/web/20041013205424/http:/www.iwpr.net/index.pl?archive/arr/arr_200410_139_04_eng.txt
https://web.archive.org/web/20041013205424/http:/www.iwpr.net/index.pl?archive/arr/arr_200410_139_04_eng.txt
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این ارزیابی  اصلیِ یاین یافته 12«.برخوردار نبودندگیری حمایت چشماز هیچ قومی و زبانی خود شان 

بستگی، جای چندانی برای شک و هم ساده اولیه انتخابات بود. تحلیل آماری براساس تجزیه و تحلیل

و ( p < .0001با   r = .88)حامد کرزی -ها مایل بودند به یک پشتون ه پشتونگذارد کتردید نمی

ها به نامزد تاجیک طور تاجیکهمین .(p = <.0001با  r = -.44) ی دهندأها رعلیه تاجیک صریحاً

ی دادند. أر( p < .001با  r = -.54) و علیه کرزی پشتون( p < .0001با  r = .84)یونس قانونی -

ها به و ازبیک( p < .0001با  r = .91) محمد محقق حاجی –ها به نامزد هزاره ترتیب هزارهبه همین

دهد که هیچ این نتایج نشان می 13ی دادند.أر (p < .0001با  r = .88)رشید دوستم -نامزد ازبیک 

های مدینامیستجلی  گیری از بسیاری جهات صرفاًیأو ر نبود برندهنامزدی به عنوان یک نامزد ملی 

توان به صورت متقاعدکننده رو، میاز این 14ها محرک سیاست افغانستان بوده است.قومی بود که دهه

بود تا یک  )روندی( بیشتر از سر رسمیات و پرتکلی 2004جمهوری سال گفت که انتخابات ریاست

 انتخابات حقیقی. 

دهنده یأمیلیون ر 12نزدیک به  درصد( 70چهارم )-شود که در این انتخابات بیش از سهبرآورد می

اولین انتخابات ملی  2004که انتخابات سال ی دادند. این میزان از مشارکت با توجه به اینأشده، رنامثبت

نامعتبر  آرا درصد 1.3العاده بود. تنها ی یک شورش فعال برگزار شد، فوقافغانستان بود و در میانه

جمهوری که در انتخابات آینده به خصوص در انتخابات ریاست شناخته شد. این رقم با توجه به آنچه

واقعی رخ داد، بسیار پایین است. عالوه بر این، بعید نیست که در مشارکت  2014و  2009سال 

را برای انتخابات سال  عواملام که این من هیچ تحلیلی ندیدهحال، ، با ایندهندگان اغراق شده بودیأر

 کاوش کرده باشد.  2004

                                                             
 Building after -Taliban Transition: The State of State-Afghanistan’s Post»توماس جانسون،  12

War» ،Central Asian Surveyو برای مطالعات اساسی در م ورد نقش 13(، ص 2-1)25(، 2016 جون-، )مارچ .
، «The Fragmentation of Afghanistan »قومیت در تاریخ و سیاست افغانستان مراجعه کنید به: بارنت روبین، 

(New Haven, CT: Yale University Press, 2002 ،؛ توماس بارفیلد)« Afghanistan: A Cultural and 

Political History»( ،Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012 ،و لویس دوپری )«افغانستان» ،

Princeton NJ: Princeton University Press, 1973.) 

 
گیری در زبانی نامزد و رای-جمهوری افغانستان نظر به موقعیت قومینامزدان ریاست Pearson rضریب همبستگی  13

 مراجعه کنید.« Afghanistan’s Post-Taliban Transition »در توماس جانسون،  2ول سطح والیتی. به جد
 مراجعه کنید. 12به پاورقی  14
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 افغانستان 2009جمهوری سال انتخابات ریاست

اش را برگزار کرد. برخالف انتخابات جمهوریافغانستان دومین انتخابات ریاست 2009آگست  20در 

که توسط  1+50درصد آرا )زیر معیار  49.67از جنجال و مناقشه بود. کرزی با آکنده اول، این انتخابات 

 30.59که رقیب او عبداهلل عبداهلل با انتخاب شد، در حالی قانون اساسی مشخص شده است( دوباره

امنیت ضعیف و مشارکت پایین مردم بود. سازمان ملل متحد  ،درصد آرا دوم شد. مشخصه این انتخابات

 15د.شدگان در این انتخابات شرکت کرده بودننامدرصد ثبت 33تا  30برآورد کرده است که بین 

نیز  2009شاهد بودیم، آرا در انتخابات سال  2004جمهوری سال استطور که در انتخابات ریهمان

نتایج به وضوح »ها ریخته شد. زبانی به صندوق-قومی ها و خطوطمرزبندیدر امتداد  منحصراًو  تقریباً

کند. این امر به ویژه در چنان نقش مهمی را در امور سیاسی افغانستان ایفا میدهد که قومیت همنشان می

 (r  = .79)کرزی -به دو نامزد پیشتاز پشتون  ها عمدتاًها مشهود است. پشتونها و تاجیکپشتون میان

( و علیه کرزی r  = 0.80به عبداهلل ) ها قطعاًکه تاجیکدادند، در حالی یأر- (r  = .66)یا احمدزی 

(r  = −0.64ر )ی دادند. با اینأ( که قوم هزاره تمایل داشت به بشردوستr  = 0.53ر )ی دهد، أ

( از سوی r  = −0.37ی ضد کرزی  )أی ندادند و هرچند رأها با صراحت علیه نامزدهای دیگر رآن

 16نبود.گیر چشمل توجه بود، اما ها قابهزاره

 تقلب آشکار نیز در این انتخابات بسیار مشهود بود:

ی اباتی گسترده توسط همههای انتخاگرچه کرزی به عنوان برنده نهایی ظاهر شد، آشکارشدن تقلب

آرا که به وی نسبت داده شده بود، محروم  1به عالوه  50جمهوری، او را از اکثریت نامزدان ریاست

شده که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشده و تصدیقنهایی تصدیق جنتایرا برای  1کرد )جدول 

کمیسیون شکایات انتخاباتی متشکل از منتشر شد، ببینید.(  2009اکتبر  21و  2009سپتامبر  16در 

غیرافغان، به عنوان ناظر کلیدی انتخابات عمل کرد. این کمیسیون شکایات انتخاباتی بود  مقامات عمدتاً

                                                             
 UNAMA Joint Monitoring of -Afghanistan: AIHRC»کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یوناما،  15

Political Rights, Presidential and Provincial Council Elections, Third Report, 1 Aug - 21 
2009Oct » ،21  2009اکتبر ،-aihrc-https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan

1-and-presidential-rights-political-monitoring-ntjoi-unama. 
  The Illusion of Afghanistan’s Electoral Representative Democracy: The»توماس جانسون،  16

Cases of Afghan Presidential and National Parliamentary Elections» ،Small Wars and 

Insurgencies 9-8، ص 2018وری ، جن1، شماره 29، جلد، 

10.1080/09592318.2018.1404771https://doi.org/. 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-aihrc-unama-joint-monitoring-political-rights-presidential-and-1
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-aihrc-unama-joint-monitoring-political-rights-presidential-and-1
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-aihrc-unama-joint-monitoring-political-rights-presidential-and-1
https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1404771
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حدود یک میلیون یا  آن ی پرده برداشت و متعاقبأنام انتخاباتی و برگه رکه از وسعت تقلب در ثبت

 موجب برگزاریجمهوری را باطل اعالم کرد که یاستی کرزی در انتخابات رأسوم ر-یک تقریباً

ترین شکایات را بررسی کرد مورد از جدی 600گیری شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی یأدور دوم ر

 210تمامی آرای  از آن میان، کرد و« ییتفتیش نمونه»گیری یأمرکز ر 3377و آرای مشکوک را در 

ل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص کرد که رد کرد. پس از تحلیگیری را یأمرکز ر

کمیسیون شکایات انتخاباتی  2009اکتبر  19درصد آرا را کسب کرده است. در  48.29کرزی تنها 

شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، های قرنطینهتکمیل روند تفتیش را بر مبنای بازبینی صندوق

ی را کسب کند و بنابراین أدرصد ر 50مزدی نتوانسته بیش از اعالم کرد. بررسی نشان داد که هیچ نا

برای تعیین یک برنده، برگزاری دور دوم انتخابات ضروری بود. تیم انتخاباتی کرزی این تصمیم را به 

. این امر یک سری مذاکرات و حرف از نپذیرفتن نتایج به میان آورددخالت خارجی نسبت داد 

اکتبر، کمیسیون مستقل  21. در کلید زدها و نتایج زدان به پذیرش یافتهنامبرای تشویق دیپلماتیک را 

اند درصد آرا را کسب کرده 30.59درصد آرا را و عبداهلل  49.67انتخابات اعالم کرد که کرزی 

نوامبر عبداهلل عبداهلل از  1اما در  ،ریزی شدبرنامه 2009نوامبر  7(. انتخابات دور دوم برای 1)جدول 

 2009نوامبر  2حریف ماند. در جمهوری بیکشید و کرزی در دور دوم انتخابات ریاست پاپسمیدان 

 17کید من(.أهور منتخب اعالم کرد )تجمکمیسیون مستقل انتخابات کرزی را به عنوان رییس

 18جمهوریریاست انتخابات شدهتصدیق و نشدهتصدیق آرای :1 جدول

 

 

 

 

 

                                                             
 .7-6همان، ص  17
 .7همان، ص  18

 نامزد سپتامبر )%( 16نشده آرای تصدیق اکتبر 21شده آرای تصدیق

 حامد کرزی (54.6) 3,093,256 (49.67) 2,283,907

 عبداهلل عبداهلل  (27.8) 1,571,581 (30.59) 1,406,242

 رمضان بشردوست (9.2) 520,627 (10.46) 481,072

 اشرف غنی (2.7) 149,720 (2.9) 135,106

 مجموع 5,662,758 4,823,090



10 
 

 19دهندگان گزارش دادند.رای نامثبت آمیزتقلبهای گران از جمله آناند گوپال در مورد پالیسیتحلیل

مفصلی گزارش  2009گران افغانستان در فبروری مارتین ون بجلرت از سازمان غیردولتی شبکه تحلیل»

ممکن است تا سه میلیون  ندهندگایأنام رشده ثبتدرایو به روزرسانی ،گویدرا منتشر کرد که می

. عالوه بر این، او پذیر استه در مقابل سوءاستفاده آسیبد کرده باشد کدهی تکراری تولییأکارت ر

دهندگان زن از سوی مردان در یأر« نیابتی»نام و غریب ثبت گونه سیستم عجیبهتوضیح داد که چ

تقلب در برابر لی طراحی شده است، نشین که برای حفظ حجب و حیای زنان محهای پشتونولسوالی

ریزی و بدون برنامهبتواند ها دشوار است باور کنیم که این نوع نقض 20«پذیر بوده است.گسترده آسیب

در کندهار بودم، صدها  2009هدفی در پشت پرده رخ دهد. در سطح شخصی، زمانی که من در سال 

 د.  دالر به من پیشنهاد ش 10دهی در ازای فقط یأکارت ر

 

 افغانستان 2014جمهوری سال انتخابات ریاست

 2014 [های]اشکال برگزار شده و انتخاباتانتخابات در افغانستان طی دهه گذشته به ندرت خوب و بی»

که کشورهای درگیر جنگ و نیز  داشتچنین باید در نظر هم 21«.ندهم از این قاعده مستثنا نبود

گذارند، اغلب خرابی و اقتصادی خود پشت سر می-سیاسی نظامکشورهایی که تغییرات اساسی را در 

ثباتی سیاسی و دلیل بی»ینگتون اشاره کرده تطور که ساموئل هنآنکنند. زوال سیاسی را تجربه می

اما در سیاست  های جدیدی سریع، بسیج سریع گروهخشونت در این کشورها چیست؟... تغییرات اجتماع

                                                             
 The Christian Science Monitor( ،24، نشریه « Afghan Voter Registration Marred»آناند گوپال،  19

 (.2008دسامبر 
 .318(، ص :2018Penguin Press,  New York، )Sاستیو کول، ریاست  20
، اندیشکده «  Vote and the Troubled Future of Elections 2014Afghanistan: The»نوح کوبورن،  21

The Chatham House 2015، مارچ ،Afghanistan: Opportunity in Crisis Series  همچنین8شمار . 

 Afghanistan’s Troubled Transition: Politics, Peacekeeping and »مراجعه کنید به: اسکات سمیت، 

the 2004 Presidential Election» ،(Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2011 و نوح کوبورن و آنا )

 Derailing Democracy in Afghanistan: Elections in an Unstable Political »الرسون، 

Landscape»( ،Columbia, 2014 برای سری مقاالت جاری در مورد انتخابات در افغانستان  مراجعه کنید به مارتین .)

 .www.afghanistan-analysts.orgگران افغانستان: سایت شبکه تحلیلون بجلرت و کت کالرک در وب
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به همین ترتیب، دونالد هورویتز خاطرنشان کرده است که  22«اسی.نهادهای سیآهستگی توسعه 

نهادهای  مناسب هاشوند، زیرا آنهای جوان اغلب قربانی مشکالت گذشته خود میدموکراسی

ثباتی در یکی از دالیل خشونت و بیشک بی 23.اندمقررات و احکام قانون اساسی غرباستعماری یا 

 های سیاسی بوده است. توسعه نهاد ایافغانستان، کندی

آمیز قدرت در تاریخ کشور انتقال مسالمتروند به عنوان اولین  2014جمهوری سال انتخابات ریاست

مورد  خوانده شد. در حقیقت، این انتخابات با اتهام تقلب گسترده از سوی نامزدان پیشتاز، شدیداً

  24بسیار جدی قرار داد. یک بحران سیاسی یاعتراض واقع شد و افغانستان را در آستانه

تر از همه ، انرژی، منابع و مهموقتمقدار قابل توجه  2001المللی از سال ایاالت متحده و جامعه بین

با توجه به  2014جمهوری سال اند. انتخابات ریاستگذاری کردهنیروی انسانی را در افغانستان سرمایه

                                                             
 etiesPolitical Order in Changing Soci »( ،New Haven: Yale University»ساموئل هنینگتون،  22

Press, 1968 4(، ص. 
. 35، ص 38-18، 1993، 4، شماره 4، مجله دموکراسی « Democracy in Divided Societies»دونالد هورویتز،  23

 From Power Sharing to »اند. به عنوان مثال: سید نوئل، کرده های دیگر این پویایی را ارزیابیبسیاری

Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies»( ،Kingston: 

McGill-Queen’s University Press, 2005 ،و فرناندو پاچکو )« The Role of External 

Development Actors in the Post-conflict Scenarios – The Case of Angola» در نقش ،

ناریوهای پسا درگیری، ویرایش فرناندو پاچکو، مامادو جائو، ترسا د آلمیدا کراوو و الریچ شیفر. بازیگران خارجی در س

(Coimbra: Oficina do CES شمار )2006، سپتامبر 258. 

 The Illusion of Afghanistan’s Electoral »توماس جانسون،  8طور که در پاورقی همان 24

Representative Democracy: The Cases of Afghan Presidential and National 

Parliamentary Elections » :پانزده هزار هوادار عبداهلل در اعتراض به انتخابات به سوی ارگ »ذکر شده است

کننده کارزار انتخاباتی غنی، نشستی دنده بود. حمداهلل محب هماهنگی غنی نیز به همان اندازه یکراهپیمایی کردند. حلقه

ها بحث کردند. غنی به روش آموزنده خود خاطر دارد که در آن مشاوران غنی در مورد کشاندن صد هزار نفر به خیابانرا به 

کشد و حتی در آن زمان پایان دادن به آن بسیار مشکل سال طول می 15تا  10جنگ داخلی به طور متوسط »ها گفت به آن

م تضمین کنم که فردا با راهپیمایی شما گلوله اول ]جنگ داخلی[ شلیک تواناست. جنگ داخلی ما هنوز ادامه دارد. من می

راهپیمایی را خواهم  وقت من اجازهتواند زمان شلیک آخرین گلوله را تضمین کند، آنخواهد شد. اگر هر کسی از شما می

 Afghanistan’s Theorist-in-chief: President Ghani is an expert on »جورج پکر، « داد.

failed states. Can He Save His Country from Collapse.» ،2016جوالی  4، نیویورکر ،

http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-

inchief. 

http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-inchief
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-inchief
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حامد کرزی( به جانشین منتخب وی به صورت که نخستین بار بود انتقال قدرت از یک شخص )این

عطف مهم در نظام دموکراتیک افغانستان بود. اندرو ویلدر  یگرفت، نقطهدموکراتیک صورت می

روابط خارجی  یصلح ایاالت متحده در افغانستان و پاکستان، در شهادت به کمیته یرییس موسسه

تنها نه»ا برجسته کرد و اظهار داشت که ر 2014جمهوری سال اهمیت انتخابات ریاست ،مجلس سنا

 که طاقت و پایداری نظم سیاسی قانون اساسی افغانستان نیز در گروانتخاب یک رهبری جدید، بل

دموکراتیک افغانستان، نظام  توجه رویهای قابلگذاریبا توجه به سرمایه 25«است. 2014 ]انتخابات[

بود. یک « سازیملت»پیروزی در  ،ائتالف یه، ناتو و بقیهبرگزاری موفقانه انتخابات برای ایاالت متحد

 دار کند. توانست اعتبار و مشروعیت ایاالت متحده، ناتو و کل ائتالف را لکهمی انتخابات ناکام احتماالً

حال، جمهوری افغانستان وارد رقابت انتخاباتی شدند. با اینهفت نامزد برای احراز کرسی ریاستوبیست

نامزد در  8تنها  2014تا آپریل نامزد را رد کرد و  16مستقل انتخابات افغانستان به دالیل متعدد کمیسیون 

  26رقابت باقی ماندند.جدول 

اش را برای انتخاب جمهوریریاست [های]، افغانستان انتخابات2014جون  14و  2014آپریل  4در 

« حمایتی»و ائتالف در نقش « رهبری»در ها جمهور حامد کرزی برگزار کرد. با افغانجانشین رییس

های گسترده در هنگام نظمی، فساد و بی2014جمهوری مین امنیت و مدیریت انتخابات ریاستأبرای ت

تحلیل نتایج انتخابات از دور اول و پس از آن دور دوم مشهود بود. این بخش مقاله اطالعات انتخاباتی 

آمیز انتخابات برای تحلیل نتایج تقلبرا  (NDI) منتشرشده از سوی موسسه دموکراتیک ملی

موسسه دموکراتیک ملی یک سازمان  گیرد.به کار میافغانستان،  2014جمهوری سال ریاست

دموکراتیک در هر  رسومشود از نهادها و طرف و غیردولتی است که بیش از سه دهه میغیرانتقاعی، بی

  27کند.منطقه از جهان حمایت می

 

 

                                                             
افغانستان: جلسه استماعیه کمیته امور خارجی مجلس سنا، مجلس سنای ایاالت متحده، کنگره  2014انداز انتخابات چشم  25

 موسسه صلح ایاالت متحده برای افغانستان و پاکستان(. (، )بیانیه اندرو ویلدر، رییس2013، )113
(، 2013اکتبر  22، الجزیره، )« opefuls DisqualifiedSixteen Afghan Election H»علی لطیفی،  26

-hopefuls-election-afghan-https://www.aljazeera.com/news/asia/2013/10/sixteen
.html2013102213563537306-disqualified. 

 .https://www.ndi.org/مراجعه کنید به:  27

https://www.aljazeera.com/news/asia/2013/10/sixteen-afghan-election-hopefuls-disqualified-2013102213563537306.html
https://www.aljazeera.com/news/asia/2013/10/sixteen-afghan-election-hopefuls-disqualified-2013102213563537306.html
https://www.ndi.org/
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ی ثبت و به أر 6،645،384 مجموعاً ،جمهوری افغانستان، دور اول انتخابات ریاست2014 آپریل 4در 

 صندوق ریخته شد که نتایج ذیل را به دنبال داشت: 

 درصد( 44.72عبداهلل عبداهلل ) (1

 درصد( 31.37اشرف غنی ) (2

 درصد( 11.3زلمی رسول ) (3

 درصد( 7.00عبدالرسول سیاف ) (4

 درصد( 5.61دیگران ) (5

درصد( به طور  58دهندگان )یأتهدیدات طالبان در رابطه به انتخابات، مشارکت ربا توجه به 

ت نشان اجمهوری را نظر به والینتایج انتخابات ریاست 2.2و  2.1جدول  28توجهی باال بود.قابل

 دهند.می

والیت دیگر بخش بزرگ آرا را ازآن خود  2والیت اکثریت آرا را و در  14عبداهلل در  یادداشت:

مانده هیچ والیت باقی 12والیت اکثریت آرا را به دست آورد و در  8کرد. از سوی دیگر، غنی تنها در 

 .درصدی شکست داده بود 13.35نامزدی اکثریت آرا را دریافت نکرد. عبداهلل غنی را با برتری 

شکل و جدول  طور که در ایندهد. همانی غنی و عبداهلل را نظر به والیت نشان میأر ینقشه 1شکل 

نشین )خوست، کنر، لوگر، از والیات شرقی پشتون نشان داده شد، حمایت از غنی عمدتاً 2.2و  2.1

)فاریاب و جوزجان( که در آن عبدالرشید دوستم معاون اول چون ننگرهار، پکتیکا و پکتیا( و والیاتی 

لب است بدانیم که غنی جاگیری برخوردار است، سرچشمه گرفته بود. وی از قدرت و محبوبیت چشم

اکثریت  -هار، هلمند، نیمروز، فراه و زابلمانند کند-های سنتی پشتون در جنوب افغانستان در سرزمین

 .بودکندهار ازآن زلمی رسول پیروزی در آرا را دریافت نکرد. 

 

 

 

 

  

                                                             
، 2014آپریل  5، الجزیره امریکا، « High Turnout in Afghanistan Election»الجزیره،   28

election.html-afghan/2014/4/5http://america.aljazeera.com/articles/. 

http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/5/afghan-election.html
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 تیالو به نظر 2014 لیآپر یجمهوراستیر انتخابات جینتا  :2 جدول

 درصدی آرای داکتر عبداهلل والیت

 داکتر عبداهلل 

درصدی داکتر  آرای داکتر غنی

 غنی

 %31.37 2,084,547 %44.72 2,972,141 مجموع

 %14.38 42,548 %64.65 191,260 بدخشان

 %9.76 12,577 %67.19 86,620 بادغیس

 %20.42 51,953 %59.95 152,560 بغالن

 %27.83 109,694 %60.54 238,582 بلخ

 %10.98 18,427 %67.54 113,324 بامیان

 %11.09 19,113 %74.70 128,713 دایکندی

 %39.61 22,708 %31.45 18,029 فراه

 %64.99 173,225 %29.12 77,633 فاریاب

 %18.94 68,328 %53.85 194,264 غزنی

 %13.08 39,698 %59.44 180,446 غور

 %32.35 34,110 %16.98 17,905 هلمند

 %11.03 54,618 %60.86 301,364 هرات

 %67.93 101,985 %19.57 29,375 جوزجان

 %31.53 248,220 %49.49 389,584 کابل

 %13.66 34,698 %10.43 26,500 کندهار

 %4.11 2,745 %78.70 52,544 کاپیسا

 %73.69 83,691 %3.56 4,040 خوست

 %64.29 69,545 %12.26 13,257 کنر

 %37.54 80,893 %46.60 100,413 کندز

 %49.48 40,673 %10.33 8,495 لغمان

 %62.99 20,953 %18.55 6,169 لوگر

 %59.55 200,409 %18.93 63,689 ننگرهار

 %32.80 15,562 %20.39 9,674 نیمروز

 %14.57 9,001 %37.60 23,234 نورستان

 %64.66 118,089 %10.46 19,097 پکتیکا

 %62.16 157,826 %5.36 13,610 پکتیا

 %0.38 166 %87.20 37,925 پنجشیر
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 %5.60 8,395 %71.65 107,478 پروان

 %26.30 37,632 %60.69 86,845 سمنگان

 %38.21 57,097 %50.00 74,711 سرپل

 %37.88 121,100 %49.85 159,375 تخار

 %26.16 6,022 %23.10 5,317 ارزگان

 %14.97 15,064 %36.02 36,253 وردک

 %37.81 7,782 %18.74 3,856 زابل

 

 

 تیوال به نظر 2014 لیآپر یجمهوراستیر انتخابات جینتا :3 جدول

 سایر نامزدان پروفیسور سیاف والیت

 درصدی رای درصدی رای 

 %5.61 372,492 %7.00 465,207 مجموع

 %2.86 8,460 %8.63 25,537 بدخشان

 %4.71 6,075 %12.92 16,657 بادغیس

 %4.53 11,534 %3.94 10,033 بغالن

 %2.34 9,241 %1.14 4,512 بلخ

 %4.55 7,628 %4.59 7,695 بامیان

 %2.19 3,781 %0.46 794 دایکندی

 %5.41 3,102 %10.49 6,016 فراه

 %1.84 4,918 %1.60 4,277 فاریاب

 %4.11 14,839 %6.25 22,540 غزنی

 %2.55 7,753 %16.00 48,565 غور

 %19.93 21,017 %3.77 3,980 هلمند

 %3.04 15,051 %13.71 67,892 هرات

 %3.81 5,723 %2.01 3,020 جوزجان

 %3.23 25,437 %7.51 59,107 کابل

 %21.26 54,011 %1.64 4,175 کندهار

 %5.85 3,907 %5.73 3,825 کاپیسا

 %12.83 14,576 %2.33 2,648 خوست

 %5.59 6,046 %6.86 7,416 کنر
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 %4.96 10,683 %5.70 12,272 کندز

 %21.05 17,303 %9.85 8,096 لغمان

 %4.87 1,621 %11.19 3,721 لوگر

 %6.88 23,142 %7.14 24,041 ننگرهار

 %7.50 3,557 %9.59 4,550 نیمروز

 %6.66 4,115 %28.90 17,858 نورستان

 %7.20 13,152 %3.08 5,630 پکتیکا

 %11.31 28,709 %13.72 34,847 پکتیا

 %0.77 336 %2.18 946 پنجشیر

 %6.08 9,123 %6.13 9,191 پروان

 %2.92 4,176 %2.52 3,612 سمنگان

 %3.37 5,035 %2.32 3,472 سرپل

 %3.47 11,106 %3.77 12,063 تخار

 %24.82 5,713 %2.77 637 ارزگان

 %8.03 8,082 %24.40 24,559 وردک

 %17.20 3,540 %4.9 1,023 زابل
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 29: نتایج انتخابات نظر به والیت1شکل 

                                                             
29

ps://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_presidential_election,_2014#/media/File:Afghanihtt

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_presidential_election,_2014#/media/File:Afghanistan_Praesidentschaftswahl_erste_Runde_Details.svg
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زبانی -های قومیشاهد بودیم، گروه 2009و  2004جمهوری سال طور که در انتخابات ریاستهمان

  30متمایل بودند به نامزدانی از قومیت خود شان رای دهند.

ه عبداهلل عبداهلل در والیات شمالی و مرکزی افغانستان، دهد کنشان می 2.2و  2.1و جدول  2شکل 

به وضوح نشان  3ها اکثریت نیستند، بسیار خوب عمل کرده است. جدول جایی که در آن پشتون

زبانی قرار -های قومیثیر مرزبندیأبه طور کل تحت ت چنان تقریباًدهد که انتخابات افغانستان هممی

بندی قومی برای هریک از چهار نامزد پیشتاز دور اول انتخابات، با تقسیم نتایج انتخابات والیات 31دارد.

 = rها )را بین حمایت تاجیکتوجه همبستگی قابلوالیت افغانستان همخوانی دارد. این نتایج  34

 rها )را در حمایت پشتون گیرچشممنفی  همبستگی( از عبداهلل عبداهلل و r = 0.40ها )( و هزاره0.69

دهد. هرچند قوم پشتون حمایت خود را بین چندین نامزد در انتخابات ماه ( از عبداهلل نشان می0.74- =

( r = 0.50ها )اشرف غنی که از لحاظ قومی پشتون است، حمایت مثبت از پشتونآپریل تقسیم کرد، 

ها تمایل که آنلی دادند، بأها قومی رتنها براساس مرزبندیها نه( داشت. افغانr = 0.24ها )و ازبیک

ی دهند. در دور اول انتخابات، اشرف غنی همبستگی منفی أداشتند که علیه گروه قومی مخالف ر

( r = -0.30ها )( و هزارهr = -0.52ها )به احتمال حمایت از جانب تاجیک را در رابطهگیری چشم

 داشت.

، 2014این بود که در سال  2009و  2004و انتخابات سال  2014میان انتخابات سال  قابل مالحظهتفاوت 

جمهوری طور که در انتخابات پیشین ریاستها، همانسه نفر از چهار نامزد پیشتاز، پشتون بودند. پشتون

طور که انتظار ها، همانی داده بودند. پشتونأشاهد بودیم، به طور قابل توجهی علیه عبداهلل عبداهلل ر

ی دادند. رسول أ( رr = .35( و زلمی رسول )r  = .53یعنی غنی )به دو نامزد پشتون  رفت، عمدتاًمی

درصد آرا پیشتاز بود. او  53توجهی در کندهار برخوردار بود. او در این والیت با کسب از حمایت قابل

، نیمروز و مانند هلمندجنوبی نشین توجه در سایر والیات پشتونچنین از حمایت انتخاباتی قابلهم

 ار بود.ارزگان برخورد

                                                                                                                                                       
stan_Praesidentschaftswahl_erste_Runde_Details.svg. 

 مراجعه کنید. 12به پاورقی  30
  Afghan Presidential Election:  2014Political Networks and the»تیمور شاران و سرینجو بوز،  31

Power Restructuring, Ethnicity and State Stability» ،Conflict, Security & Development 16, ،

 .12و پاورقی  ؛/10.1080/14678802.2016.1248431https://doi.org، 33-613(: 2016نوامبر  1، )6شماره 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_presidential_election,_2014#/media/File:Afghanistan_Praesidentschaftswahl_erste_Runde_Details.svg
https://doi.org/10.1080/14678802.2016.1248431؛
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)با کسب  -شزادگاه–در وردک  فقطدرصد کل آرا را ازآن خود کرد و  7عبدالرسول سیاف تنها 

-آرا( و هرات درصد  16درصد آرا(، غور )با کسب  28.9درصد کل آرا(، نورستان )با کسب  24.4

 ی قابل توجه به دست آورد. أدرصد آرا( ر 13.7)با کسب  -اسماعیل خان، زادگاه معاون اولش

ی خود را در میان أها از غنی حمایت کردند، اما رها از عبداهلل و ازبیکدهد که هزارهنشان می 3جدول 

 اند. سایر نامزدها پخش کرده

 
-قومی آرای و الیتو به نظر 2014 آپریل جمهوریریاست انتخابات نتایج :(PEARSON R) همبستگی ضریب :4 جدول

 32)%( زبانی

 

به دست آورد، رفتن به دور  انون اساسی رانیاز ق مورد 1+50ی أجایی که هیچ نامزدی نتوانست راز آن

نتایج دور دوم انتخابات را که در  4جمهور کرزی ضروری بود. جدول دوم برای انتخاب جانشین رییس

ی اضافی برای مجموع أر 1،302،143دهد. این انتخابات با برگزار شد، نشان می 2014جون  14

 با جمعیت تقریباًافغانستان در سراسر کشور بود.  دهندگانیأی، شاهد افزایش مشارکت رأر 7،947،527

درصدی در دور دوم بود. این در حالی  31.35دهی، شاهد مشارکت یأواجد شرایط ر 25،354،494

                                                             
  The Illusion of Afghanistan’s Electoral»ها مراجعه کنید به: توماس جانسون، یح منابع دادهبرای توض 32

Representative Democracy: The Cases of Afghan Presidential and National 

Parliamentary Elections»کر شد، برای های والیات با استفاده از منابع مختلف دولت افغانستان که در باال ذ، داده

 روز شد.این تحلیل به

 
با اینکه عبداهلل عبداهلل پسر پدر پشتون از والیت کندهار و مادر تاجیک از شمال است، از لحاظ سیاسی اما او بیشتر با حزب  33

شود. عبداهلل در دوران جهاد علیه شوروی، یکی از اعضای اصلی حزب ها در شمال شناخته میسیاسی اصلی تاجیک

 ن تاجیک، یعنی جمعیت اسالمی بود و بعدا سخنگوی اصلی اتحاد شمال شد.مجاهدی

 پشتون پشتون پشتون تاجیک 

 سیاف رسول غنی 33عبداهلل

 0.0278- 0.3521 0.5043 0.7400- پشتون

 0.0139 0.3116- 0.5239- 0.6891 تاجیک

 0.1406- 0.0469- 0.2971- 0.3984 هزاره

 0.3665- 0.3339- 0.2400 0.0998 ازبیک
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درصد بود.  26.2حدود  2014جمهوری دهندگان در دور اول انتخابات ریاستیأاست که مشارکت ر

درصد  56.44برای کسب پیروزی با  را مایت گستردهح ادعا کردکه اشرف غنی در دور دوم این جالب

دادن درصد عبداهلل عبداهلل به دست آورده است. عبداهلل عبداهلل پس از شکست 43.5ر آرای مردم در براب

ی به غنی باخت؛ نوسان أر 1،024،249ی در انتخابات اول، در دور دوم با اختالف أر 887،594غنی با 

ز دو برابر تعداد آرای بود که در انتخابات آپریل، نامزدانی غیر از غنی بیش ا خود ی کهأر 1،911،843

رسول، سیاف و شیرزی حمایت خود را از عبداهلل  هم در حالی که؛ آنبه دست آورده بودند و عبداهلل

 اعالم کرده بودند.

فع اشرف زبانی ممکن است شرح این نوسان عظیم به ن-های قومیها براساس مرزبندیدادن افغانیأر

 .غنی از دور اول تا دور دوم انتخابات باشد

 
 والیت به نظر 2014 جون ماه انتخابات دوم دور نتایج :5 جدول

 والیت
  داکتر اشرف غنی داکتر عبداهلل

 تفاوت )%( (#تفاوت ) درصدی رای درصدی رای

 %12.89- 1,024,249- %56.44 4,485,888 %43.56 3,461,639 مجموع

 %58.63 183,059 %20.68 64,578 %79.32 247,637 بدخشان

 %30.99 41,948 %34.50 46,702 %65.50 88,650 بادغیس

 %10.38 39,906 %44.81 172,317 %55.19 212,223 بغالن

 %26.21 93,247 %36.89 131,259 %63.11 224,506 بلخ

 %51.28 85,812 %24.36 40,758 %75.64 126,570 بامیان

 %54.97 97,036 %22.51 39,743 %77.49 136,779 دایکندی

 %6.47 4,881 %46.76 35,252 %53.24 40,133 فراه

 %31.61- 104,667- %65.80 217,895 %34.20 113,228 فاریاب

 %16.93 52,645 %41.53 129,146 %58.47 181,791 غزنی

 %44.96 147,812 %27.52 90,491 %72.48 238,303 غور

 %38.73- 22,860- %69.36 40,943 %30.64 18,083 هلمند

 %27.29 139,725 %36.35 186,118 %63.65 325,843 هرات

 %61.30- 79,778- %80.65 104,957 %19.35 25,179 جوزجان

 %3.65- 32,027- %51.83 454,296 %48.17 422,269 کابل

 %68.02- 217,760- %84.01 268,946 %15.99 51,186 کندهار
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 %74.73 63,608 %12.64 10,756 %87.36 74,364 کاپیسا

 %94.19- 376,904- %97.09 388,532 %2.91 11,628 خوست

 %75.95- 161,176- %87.97 186,697 %12.03 25,521 کنر

 %15.29- 29,367- %57.64 110,742 %42.36 81,375 کندز

 %71.58- 85,570- %85.79 102,556 %14.21 16,986 لغمان

 %81.69- 77,845- %90.85 86,567 %9.15 8,722 لوگر

 %55.26- 226,610- %77.63 318,348 %22.37 91,738 ننگرهار

 %30.65- 9,698- %65.33 20,668 %34.67 10,970 نیمروز

 %41.37 33,471 %29.32 23,722 %70.68 57,193 نورستان

 %76.57- 309,784- %88.29 357,173 %11.71 47,389 پکتیکا

 %83.88- 280,485- %91.94 307,445 %8.06 26,960 پکتیا

 %87.29 56,129 %6.35 4,085 %93.65 60,214 پنجشیر

 %72.22 104,243 %13.89 20,044 %86.11 124,287 پروان

 %26.35 37,179 %36.83 51,962 %63.17 89,141 سمنگان

 %6.55- 8,713- %53.28 70,830 %46.72 62,117 سرپل

 %4.42 13,570 %47.79 146,648 %52.21 160,218 تخار

 %34.96- 7,213- %67.48 13,922 %32.52 6,709 ارزگان

 %58.18- 137,101- %79.09 186,382 %20.91 49,281 وردک

 %85.14- 50,962- %92.57 55,408 %7.43 4,446 زابل

 

از ها توان گفت که پشتونرکت نداشتند، میکه رسول و سیاف در دور دوم انتخابات شبا توجه به این

 ها یعنی عبداهلل عبداهلل را شکست دهند. حمایت کردند تا نامزد تاجیک )غنی(نامزد پشتون 

خالف آن  سیاست افغانستان مناسباتمحتمل است، اما  پیشنهادی بدون شواهد فرعی یگرچه این گزاره

زلمی رسول و عبدالرسول سیاف قبل از دور  کر شد، تیمطور که در باال ذزیرا همان .کندرا اثبات می

، از عبداهلل عبداهلل اعالم حمایت کردند. زلمی رسول که در دور اول 2014جون  14دوم انتخابات در 

 34حمایتش را از عبداهلل عبداهلل اعالم کرد. 2014مِی  11سوم شده بود، در  ءدرصد آرا 11.5انتخابات با 
                                                             

 Runner in the Afghan Presidential -Abdullah Abdullah, the Front»تیم کریگ و محمد شریف،  34

Race, Solidifies Support» ،2014می  11، واشنگتن پست ،

-election-afghan-in-runner-front-the-https://www.washingtonpost.com/world/abdullah
-8009-11e3-d939-rival/2014/05/11/db84abd8-time-neo-from-support-new-up-picks

_story.html527c9b85de71. 

https://www.washingtonpost.com/world/abdullah-the-front-runner-in-afghan-election-picks-up-new-support-from-one-time-rival/2014/05/11/db84abd8-d939-11e3-8009-71de85b9c527_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/abdullah-the-front-runner-in-afghan-election-picks-up-new-support-from-one-time-rival/2014/05/11/db84abd8-d939-11e3-8009-71de85b9c527_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/abdullah-the-front-runner-in-afghan-election-picks-up-new-support-from-one-time-rival/2014/05/11/db84abd8-d939-11e3-8009-71de85b9c527_story.html
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زدند که حمایت وی ها حدس میکه در باال ذکر شد، یک پشتون است و برخیطور زلمی رسول همان

، محمد 2014جون  3در  نظر کند.شود اشرف غنی از دور دوم انتخابات صرفاز عبداهلل باعث می

جمهوری، همراه با نامزد پیشین ریاستاسماعیل خان و عبدالوهاب عرفان دو معاون عبدالرسول سیاف 

با این همه  35اف حمایت شان را از عبداهلل عبداهلل در دور دوم انتخابات اعالم کردند.سایر هواداران سی

رفت که او از موقعیت حمایت از عبداهلل و تفاوت آرا و پیشتازی وی در دور اول انتخابات، انتظار می

 خوبی برای پیروزی در دور دوم انتخابات برخوردار باشد. 

را نشان  2014انتخابات ماه آپریل تا دور دوم آن در ماه جون  ی ازأها در درصد رتفاوت 5جدول 

بار برنده شد. والیت دهد. غنی در شش والیتی که در انتخابات ماه آپریل شکست خورده بود، اینمی

کننده این دور اند. در والیت فراه، غنی در فراه، کابل، کندهار، کندز، سرپل و وردک والیات تعیین

را ازآن  ساز[]سرنوشت اما در دور دوم عبداهلل آرای سرگردان ،ی بیشتری داشتأر دور اول انتخابات

اما در دور دوم با  ،( پیروز بود%31.5 - %49.5ی اکثریت )أخود کرد. در کابل، عبداهلل در دور اول با ر

ت توجه اسبه خاطر آرای سرگردان(. این یک تغییر قابل درصدی شکست خورد )احتماالً 3.66تفاوت 

 گیری شدیداًیأدوم انتخابات شاهد الگوهای رل خواهیم دید، این والیت در دور طور که در ذیو همان

( به دست آورد، در %13.66رای ) 34،698که غنی در دور اول (. در حالی7بود )جدول « غیرمعمول»

رغم اعالم که علیاین است ی دهندهنشانامر ( را ازآن خود کرد. این %84ی )أر 268،946دور دوم او 

تمام آرای این  ، غنی بازهم تقریباًاز عبداهللنامزد پیشتاز پشتون در کندهار یعنی زلمی رسول حمایت 

رسد. در کندز، این خیلی بعید به نظر می ی کسب کرد! ظاهراًأر 217،763والیت را دریافت کرد؛ غنی 

اما در دور دوم با  ،ت آرا را به دست آورده بود( اکثری%37.5 - %46.6عبداهلل در انتخابات ماه آپریل با )

که رفتن تمامی آرای سرگردان به صندوق غنی در دور دوم درصدی شکست خورد. با این 15.3تفاوت 

رسد. در سرپل، عبداهلل در هم بسیار بعید به نظر میتواند این مسأله را توضیح دهد، با آنانتخابات می

درصدی  15.3اما در دور دوم با تفاوت  ،کثریت را به دست آورده بود( ا%37.5 - %46.6دور اول با )

رسد که این گیری این والیت. بازهم، بسیار بعید به نظر مییأشکست خورد؛ تغییر فاحش در الگوی ر

رفتن آرای سرگردان به صندوق غنی باشد. در وردک، عبداهلل در دور اول دو برابر ]غنی[  یفقط نتیجه

 ها را به دست آورده است.ی پشتونأغنی ر ا در دور دوم به دلیل نبود سیاف، ظاهراًی داشت، امأر

                                                             
35 «Abdullah Receives Another Endorsement For Afghan President » رادیو اروپای آزاد/رادیو ،

 ,endorsement-another-receives-https://www.rferl.org/a/abdullah-، 2017اکتبر  27آزادی، 

.html25408733president/-afghan-for. 

https://www.rferl.org/a/abdullah-receives-another-endorsement-for-afghan-president/25408733.html
https://www.rferl.org/a/abdullah-receives-another-endorsement-for-afghan-president/25408733.html
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 36انتخابات دوم دور تا اول دور از والیتی آرای )تغییرات( درصد تفاوت :6 جدول

  غنی عبداهلل

 مجموع  25.08% 1.17%-

 بدخشان 6.30% 14.67%

 بادغیس 24.75% 1.70%-

 بغالن 24.39% 4.77%-

 بلخ 9.06% 2.57%

 بامیان 13.38% 8.10%

 دایکندی 11.42% 2.79%

21.79% 7.15% 
 فراه

5.07% 0.82% 
 فاریاب

 غزنی 22.59% 4.62%

 غور 14.45% 13.04%

13.66% 37.02% 
 هلمند

تهرا 25.32% 2.79%  

-0.22% 12.72% 
 جوزجان

 کابل 20.29% 1.32%-

 کندهار 70.36% 5.56%

 کاپیسا 8.52% 8.66%

-0.65% 23.40% 
 خوست

-0.23% 23.68% 
 کنر

 کندز 20.10% 4.24%-

3.87% 36.31% 
 لغمان

-9.39% 27.85% 
 لوگر

3.45% 18.08% 
 ننگرهار

 نیمروز 32.53% 14.29%

 نورستان 14.75% 33.08%

                                                             
دهد؛ رنگ زرد برنده دور دوم انتخابات را نشان شرح جدول: حروف برجسته پیشتاز را در انتخابات ماه آپریل نشان می 36

ساز[ است )تغییر قابل توجه در آرا میان در نوسان ]با آرای سرگردان سرنوشتدهنده والیت د؛ رنگ سرخ نشاندهمی

 انتخابات آپریل و جون(.

http://2014.afghanistanelectiondata.org/results/
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1.26% 23.63% 
 پکتیکا

2.70% 29.78% 
 پکتیا

 پنجشیر 5.97% 6.44%

 پروان 8.29% 14.46%

 سمنگان 10.53% 2.48%

 سرپل 15.07% 3.27%-

 تخار 9.91% 2.36%

9.42% 41.32% 
 ارزگان

 وردک 64.12% 15.11%-

-11.31% 54.76% 
 زابل

 

به اشرف غنی  ی ندادند،أر عبداهلل عبداهللدر دور اول انتخابات به  ی کهی دهندگانأبر فرض، اگر تمام ر

دهنده یأعبداهلل را کنار می زد. البته این جمعیت ر %44.72در  %55.28تفاوت ی می دادند، غنی با أر

غیرممکن و  اگرچه این ایده ممکن است تقریباًد. شمیرا شامل دور اول انتخابات نامزدان حامیان تمام 

تفاوت فرضی پیروزی اشرف غنی را نشان  نتایج انتخابات دور دوم تقریباً غیرقابل تصور به نظر برسد، اما

 :ی را که در دور اول به عبداهلل داده نشده است را در دور دوم به دست آوردئتمام آرا او طور کهآن داد

 (.%43.56  برابر در 56.44%)

های انتخاباتی است ه تقلبدهنددهندگان در چند والیت نیز نشانیأدر دور دوم انتخابات مشارکت ر

دهندگان در سراسر کشور، یأدرصد ر 31.35ها ادعا شده بود. با مشارکت مجموعی که توسط بسیاری

دهندگان بودند. یأدرصدی ر 45غور، خوست، کنر، پکتیکا، پکتیا و پنجشیر شاهد مشارکت بیش از 

دهندگان یأدرصدی ر 97.77زده، شاهد مشارکت توجه داشته باشید که پکتیکا، یک والیت جنگ

جون برای انتخاب  14دهنده واجدشرایط، روز یأر 413،799نفر از  404،562بود. در این والیت 

را به  404،562ی از این أر 357،173ی رفتند. اشرف غنی أهای رجمهوری بعدی به پای صندوقرییس

پس از بررسی تعداد آرا در باشد. دهندگان این والیت مییأآرای مجموع ر 88.29دست آورد که 

اول،  رشد. در مقایسه با دوآشکار پکتیکا در دور اول و دور دوم انتخابات، چندین جزئیات مرتبط دیگر 

درصد افزایش یافت، یعنی در دو دوم انتخابات  54.86دهندگان در دور دوم انتخابات یأمشارکت ر

در دور دوم انتخابات در والیت پکتیکا ی اضافی پیدا شد. عالوه بر این، اشرف غنی أر 221،927

زده است. در والیت خوست، سوابق آورد. پکتیکا نیز یک والیت جنگی بیشتر به دستأر 239،084

 14نفر( در  546،800نفر از  400،160دهندگان واجد شرایط )یعنی یأدرصد ر 73.18دهد که نشان می



25 
 

 97.09ی یا أر 388،532ها افتند. قرار گزارشدادن حضور ییأدهی برای ریأدر مراکز ر 2014جون 

ی در دور دوم أر 286،590تر از همه افزایش کنندهدرصد کل آرا به نفع اشرف غنی بوده است. نگران

ها فقط دو مورد از ایندهد. دهندگان نشان مییأدرصدی را در مشارکت ر 252.35است که افزایش 

توجه به های انتخاباتی قابلنظمیاحتمال بی دهندهاند که نشانبودهوالیاتی است که شاهد نتایج انتخاباتی 

 نفع نامزد پیروز، یعنی اشرف غنی است. 

 
 و والیت به نظر 2014 دوم( )دور آپریل جمهوریریاست انتخابات نتایج :(PEARSON R) همبستگی ضریب :7 جدول

 )%( زبانی-قومی آرای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور که در طول این مقاله نشان داده شده، استدالل شده است که از لحاظ تاریخی، تقسیمات همان

گونه که در همان 37مانده است.کشور باقیچنان به عنوان نیروی مهم در سیاست این قومی افغانستان هم

افغانستان شاهد اتحاد  2014جمهوری سال نشان داده شده است، دور دوم انتخابات ریاست 6جدول 

ازبیک در -های قومی پشتونهزاره در حمایت از عبداهلل عبداهلل و گروه-های قومی تاجیکگروه

 حمایت از اشرف غنی بود. 

 -اندکه هر دو پشتون-ف غنی در نبود زلمی رسول و عبدالرسول سیاف در دور دوم انتخابات اشر

(. این r = 0.76 from r = 0.50ها تجربه کرد )توجهی در حمایت از جانب پشتونهمبستگی قابل

اند، یا دادهیأزبانی ر-های قومیها براساس مرزبندیکند که افغانیید میأهمبستگی بیشتر از پیش ت

را نشان داده است. برعکس این نظریه، عبداهلل  دینامیسماین والیات شمرده شده، این  یی که ازأحداقل ر

                                                             
 Building after -Taliban Transition: The State of State-Afghanistan’s Post»توماس جانسون،   37

War» ،2006 ،10945/38800https://calhoun.nps.edu/handle/ ،13. 

  پشتون تاجیک

  غنی عبداهلل

 پشتون 0.7552 0.7552-

 تاجیک 0.6562- 0.6562

 هزاره 0.3324- 0.3324

 ازبیک 0.0258- 0.0258

https://calhoun.nps.edu/handle/10945/38800
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 از   r = 0.66ها )عبداهلل بین دور اول و دوم انتخابات شاهد کمی کاهش در حمایت از جانب تاجیک

r = 0.69و هزاره )( هاr = 0.33   از r = 0.40بود. تحلیل همبستگی دور دوم انتخابات بیشتر )  از

کند. تقلب بالقوه را در رابطه به آرای اضافی که منجر به انتخاب اشرف غنی شد، تقویت می یپیش ایده

های مربوط به غلبه بر دشواری یدهندهکنند، نشانها حتی زمانی که سقوط میاین همبستگی

ایت از حکومت یی برای ترویج ناسیونالیسم و اتحاد، در حمهای قومی در یک جامعه قبیلهمرزبندی

 مشروع است.  متمرکزِ

والیت به دست آورد )اشرف  34والیت از  19ی مردم را در أدر انتخابات ماه آپریل، عبداهلل عبداهلل ر

والیت و زلمی رسول در والیت کندهار پیروز شد(. اشرف غنی دو ماه بعد در دور دوم  14غنی در 

والیت را به دست آورد و به این ترتیب  34الیت از و 18ی مردم در أانتخابات، به صورت غیرمنتظره ر

در دور اول انتخابات )با (. در کابل، عبداهلل عبداهلل 5و  4جمهوری شد )جدول پیروز انتخابات ریاست

درصدی پیروزی در این والیت را  3.7( پیشتاز بود، اما در دور دوم انتخابات با تفاوت %31.5در  49.5%

دهندگان در شهری است که دارای جمعیت یأییر باورنکردنی در ترجیجات راز دست داد. این یک تغ

 53جایی که زلمی رسول در دور اول انتخابات با کسب زبانی مختلط است. از آن-از نظر قومیو وسیع 

های کندهار براساس پشتون درصد آرا پیروزی کندهار را به دست آورد، در دور دوم انتخابات ظاهراً

ی دادند تا اشرف غنی پیروز قاطع انتخابات در این والیت شود. در کندز، أزبانی ر-یمرزبندی قوم

درصد( پیشتاز بود، اما در دور دوم  37.5درصد در برابر  46.6عبداهلل عبداهلل در دور اول انتخابات )با 

بازهم نوسان و سرگردانی آرای درصد آرای این والیت را از دست داد.  15.3انتخابات با 

کند. در سرپل، عبداهلل عبداهلل در دور دوم با تفاوت باال که سواالت بسیاری را مطرح می ،دهندگانیرا

درصد در این والیت شکست خورد.  7اما در دور دوم با  ،درصد( پیروز بود 38.2در برابر  50%)

یا آرای سرگردان ی أتواند نوسان در ربه تنهایی نمی طور در کندز، حذف سایر کاندیداها ظاهراًهمین

درصد  75ها ها و ازبیکدهد که پشتونزبانی این والیت نشان می-را توضیح دهد، ترکیب قومی

 36ی داشت )أدهند. در وردک، عبداهلل در دور اول بیش از دو برابر رجمعیت این والیت را تشکیل می

الیت باخت، زیرا ]در دور درصدی در این و 60اما در دور دوم با تفاوت  ،درصد( 15درصد در برابر 

زبانی رجوع کرده و از اشرف غنی -های قومیبه مرزبندی دهندگان عبدالرسول سیاف، ظاهراًیأدوم[ ر

 حمایت کردند. 

پس از دور دوم انتخابات افغانستان در هرج و مرج سقوط کرد. هم غنی و هم رقیب او، عبداهلل عبداهلل 

مرتبط با طور که در ذیل نشان داده شده است، احتمال خشونت یکدیگر را به تقلب متهم کردند. همان
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به حدی باال رفت که جان کری وزیر امور خارجه ایاالت متحده پا پیش گذاشت تا  38نتایج انتخابات

میان غنی و عبداهلل سازش به وجود بیاورد. به این ترتیب با تشریک قدرت میان دو نامزد، حکومت 

رییس  یجمهور شد و عبداهلل عبداهلل در مقام تازه ایجادشدهیسوحدت ملی شکل گرفت؛ غنی ری

 اجرایی کشور ایستاد.

به صورت علنی ونیم سال پس از انتخابات، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات را یک

م قابل ارائه شده بود، تغییر کرد، زیرا رق 4انتخابات از آنچه که در جدول « رسمی»یید کرد. نتایج أت

های بازشماری تحت نظارت سازمان ملل ی پس از ماهأر 850،000بیش از »باطل شد.  ءتوجهی از آرا

آن به نفع غنی به صندوق ریخته شده بود، در  567،000شده، بیش از متحد باطل شد. از این آرای باطل

 39«خورده بود. «تیک»آن به نفع عبداهلل  284،000که بیش از حالی

درصد عبداهلل، پیروز دور دوم انتخابات  44.73در مقایسه با  ءدرصد آرا 55.27غنی را با  نتایج رسمی

های ترین دادهتواند مهمشده در ضمیمه الف و ب، میهای ارائهو داده 7جدول  40کند.تعیین می

ارائه شده است،  مندطور هدفها به مقدار زیادی از این دادهشده در این مقاله و نیازمند توجه باشد. ارائه

قاعده و غیرمعمول به بی طور که ذیل بحث خواهد شد، نتایج انتخابات اگر نه نامشروع، شدیداًهمان زیرا

 رسد. نظر می

گیری مختلف در یأاشاره شده، از محالت ر« غیرمعمول»آنچه که به عنوان نتایج  7در جدول 

ئه شده است. در دور اول انتخابات در ماه آپریل، ترین والیت و پایتخت افغانستان یعنی کابل، ارابزرگ

درصد غنی، به وضوح در این والیت پیروز بود. اما در  31.53درصد آرا در مقایسه با  49.49عبداهلل با 

درصد عبداهلل، پیروزی در کابل را از خود  48.2درصد آرا در مقایسه با  51.8دور دوم انتخابات، غنی با 

 کرد. 

های گیری در اکثر ولسوالییأنشان داده شده است، شمار زیادی از محالت ر 7جدول  طور که درهمان

تمام آرا به نفع اشرف غنی ریخته شده بود. باید به یاد داشته  کابل، شاهد نتایجی بودند که در آن تقریباً

مایل را  کنیم که برای رسیدن به مقصد نهایی خود، باید صدهای صحبت نمیئباشیم که ما درباره آرا

                                                             
 مراجعه کنید. 24به پاورقی  38
 24، رویترز، «  Afghan election results 2014Commission releases disputed»کارمندان رویترز،  39

election/commission-afghanistan-https://www.reuters.com/article/us-، 2016فبروری 

8O1VX0idUSKCN-results-election-afghan-2014-disputed-releases. 
 همان. 40

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election/commission-releases-disputed-2014-afghan-election-results-idUSKCN0VX1O8
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election/commission-releases-disputed-2014-afghan-election-results-idUSKCN0VX1O8
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election/commission-releases-disputed-2014-afghan-election-results-idUSKCN0VX1O8
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گیری کابل، در همین یأمراکز رکنیم در کردند. آرایی که ما از آن صحبت میروی قاطر طی می

شود که در آن گیری مییأحال، این نتایج شامل محالت رنزدیکی، به صندوق ریخته شده بودند. با این

این صندوق ریخته شده بودند. ، به نفع غنی به 2در برابر  598و  1در برابر  599، 0در برابر  600 هارأی

ناشناخته است. البته که عبداهلل در دو  دموکراتیک تقریباً یهای آزاد و عادالنهنوع نتایج در انتخابات

واضح بود پیروز بود، اما این  4در برابر  346و  1در برابر  97گیری در ولسوالی کلکان کابل با یأمحل ر

 نه قاعده و قانون. که یک استثناست

باشد که در ضمیمه الف و ب ارائه شده است. ضمیمه الف نتایج هایی میتر از آن دادهکنندهریشانپ

تمام آرا را ازآن خود کرده  دهد که در آن غنی تقریباًگیری نشان مییأمحل ر 1503انتخابات را در 

گر، غنی به گیری دییأمحل ر 903گیری غنی تمام آرا را گرفته است. در یأمحل ر 606است. در 

گیری در والیات گوناگون و متعدد یأی، کل آرا را دریافت کرده است. این محالت رأچند ر یاستثنا

به ویژه در کابل، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، کنر، غور، زابل، وردک، لوگر، ننگرهار، لغمان و 

داد که دور دوم ها به وضوح نشان خواهد فاریاب یافت شده است. حتی یک مرور گذرای ضمیمه

توان آن را اگر نه جعلی و غیرمعمول همراه بوده که می گیری شدیداًیأالگوهای ر 2014انتخابات سال 

تواند باعث شود گیری مییأتر از همه، نتایج رمشکوک دانست. عالوه بر این و مهم آمیز، شدیداًتقلب

جمهوری غنی، حداقل با تیجه ریاستطرف به این نتیجه برسد که انتخابات و در نکه یک ناظر بی

 است. گیری و انتخابات دموکراتیک، نامشروع و غیرقانونییأمعیارهای ر

 
 جدول 8: دادههای غیرمعمول محالت رایگیری والیت کابل41

 مجموع آرای عبداهلل مجموع آرای غنی
گیری مرکز رای

گیری()محل رای  
 والیت ولسوالی

 کابل کابل (4) 101514 1 595

 کابل کابل (5)  101514 15 584

 کابل کابل (6) 101514 2 429

  کابل کابل (5) 101448 2 595

 کابل کابل (6) 101448 2 597

                                                             
 .//:afghanistanelectiondata.org/#runoff/results_runoff2014http.افغانستان، های انتخابات داده  41

http://2014.afghanistanelectiondata.org/#runoff/results_runoff
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 کابل کابل (7) 101448 3 597

 کابل کابل (8) 101448 2 598

 کابل کابل (7) 101511 6 586

 کابل کابل (8) 101511 0 596

 کابل کابل (6) 101499 1 592

 کابل کابل (1) 101514 10 582

 کابل کابل (2) 101514 9 582

 کابل کابل (3) 101514 2 597

 کابل کابل (3) 101532 5 590

 کابل کابل (1) 101488 15 579

  کابل  کابل (2) 101488 3 596

 کابل  کابل (3) 101488 2 596

 کابل کابل (4) 101488 1 597

 کابل کابل (6) 101511 0 600

 کابل کابل (1) 101313 6 343

 کابل  کابل (2) 101313 10 424

 کابل کابل (1) 101511 0 600

 کابل کابل (2) 101499 9 587

 کابل کابل (3) 101499 1 588

 کابل کابل (4) 101499 1 595

 کابل کابل (5) 101499 3 594

 کابل کابل (3) 101313 19 505

 کابل کابل (5) 101313 7 423

 کابل کابل (6) 101313 5 276

 کابل کابل (7) 101313 5 241

 کابل کابل (2) 101511 4 571

 کابل کابل (3) 101511 2 597

 کابل کابل (4) 101511 2 596

 کابل  کابل (5) 101511 1 597

 کابل کابل (1) 101473 5 591

 کابل کابل (8) 101498 14 579
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 کابل کابل (8) 101473 2 589

 کابل کابل (9) 101473 5 592

 کابل کابل (10) 101473 0 591

 کابل کابل (11) 101473 13 584

 کابل کابل (1) 101332 15 585

 کابل  کابل (2) 101322 6 586

 کابل کابل (3) 101322 3 596

 کابل کابل (4) 101322 2 598

 کابل کابل (5) 101322 1 298

 کابل کابل (6) 101322 11 585

 کابل کابل (7) 101322 8 589

 کابل کابل (8) 101322 18 580

 کابل کابل (9) 101322 1 597

 کابل کابل (3) 101510 3 589

 کابل کابل (4) 101510 5 594

 کابل کابل (5) 101510 0 597

  کابل کابل (1) 101499 5 585

 کابل کابل (13) 101176 1 317

 کابل کابل (14) 101176 1 207

 کابل کابل (7) 101499 1 596

 کابل کابل (1) 101509 0 428

 کابل کابل (2) 101509 5 488

  کابل کابل (3) 101509 0 584

 کابل کابل (4) 101509 0 599

 کابل کابل (5) 101509 0 600

  کابل کابل (6) 101509 3 593

 کابل  کابل (7) 101509 7 593

 کابل کابل (1) 101535 7 593

 کابل  کابل (3) 101535 10 571

 کابل کابل (1) 101532 11 579

 کابل کابل (2) 101473 12 578
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 کابل کابل (3) 101473 0 598

 کابل کابل (4) 101473 0 591

 کابل  کابل (5) 101473 0 598

 کابل کابل (6) 101473 0 595

 کابل کابل (7) 101473 0 593

 کابل کابل (4) 101176 9 580

  کابل کابل (5) 101176 18 567

 کابل کابل (6) 101176 3 115

 کابل کابل (7) 101176 1 88

 کابل کابل (8) 101176 4 143

 کابل کابل (9) 101176 7 403

  کابل کابل (10) 101176 3 332

 کابل  کابل (11) 101176 10 471

 کابل کابل (12) 101176 10 294

 کابل کابل (4) 101331 0 596

 کابل کابل (5) 101331 0 596

 کابل کابل (6) 101331 0 598

 کابل کابل (7) 101331 0 591

 کابل کابل (8) 101331 0 589

 کابل کابل (9) 101331 0 598

 کابل کابل (10) 101331 0 592

 کابل کابل (11) 101331 0 596

 کابل کابل (6) 101513 9 412

 کابل کابل (9) 101249 2 154

 کابل کابل (10) 101249 1 323

 کابل کابل (2) 101249 14 578

  کابل پغمان (5) 102408 1 78

  کابل پغمان (4) 102408 0 83

 کابل چهار آسیاب (5) 103429 5 465

 کابل چهار آسیاب (4) 103419 6 203

 کابل چهار آسیاب (2) 103536 6 361
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 کابل چهار آسیاب (3) 103419 1 125

 کابل چهار آسیاب (1) 103536 3 214

 کابل چهار آسیاب (2) 103419 2 274

 کابل چهار آسیاب (5) 103419  0 399

 کابل چهار آسیاب (2) 103422 5 435

 کابل چهار آسیاب (3) 103536 0 279

 کابل چهار آسیاب (4) 103420 7 581

ابلک چهار آسیاب (2) 103420 9 472  

 کابل بگرامی (4) 104461 5 583

 کابل بگرامی (5) 104461 9 582

 کابل بگرامی (2) 104460 3 330

 کابل بگرامی (1) 104460 3 240

 کابل بگرامی (1) 104460 3 240

 کابل بگرامی (3) 104460 1 326

 کابل خاک جبار (1) 109440 8 579

 کابل خاک جبار (2) 109443 6 497

 کابل خاک جبار (3) 109445 5 496

 کابل خاک جبار (3) 109440 11 589

 کابل کلکان (3) 110354 97 1

 کابل کلکان (5) 110352 346 4
 

 

، بسیار بعید غیر ممکن به نظر نرسداز آرای معتبر نمایندگی کند، اگر  که این نتایج واقعاًاحتمال این

دهد که کمپین غنی، اگر نه در کل، شان میو ضمیمه الف به وضح ن 7است. بررسی دقیق جدول 

ی گیری همهیأمحل ر 606هیچ شانسی وجود ندارد که در  کم تا حدی براساس تقلب بوده. عمالًدست

ی آرا به نفع غنی به صندوق ریخته شود. این نتایج همه گیری دیگر تقریباًیأمحل ر 900آرا و در 

دارد که نتایج پرده از روی این احتمال بسیار واقعی بر می ،دههای که قبال ارائه شجا با سایر تحلیلیک

طور که در معرفی این مقاله مطرح همان غیرمشروع بوده است. 2014آرای اشرف غنی در انتخابات سال 

گیری یأها رهای انتخاباتی از جمله پرکردن صندوقنظمیشد، ادعاهای قابل توجه و عمده در مورد بی

 اشاره شده، باید بسیار جدی گرفته شود.« شدهوار گوسفندهای پر»عنوان ها به که به آن
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در غور و  گیری را عمدتاًیأمحل ر 35تمام آرای  دهد که عبداهلل عبداهلل تقریباًضمیمه ب نشان می

رو ممکن ازآن خود کرده است. از این -بودبلند ی عبداهلل در آن أدو والیتی که در کل ر-بدخشان 

 اما در مقایسه با غنی در سطح بسیار کمتری بوده است.  ،ر کمپین عبداهلل نیز وجود داشتهاست تقلب د

مند سیاسی در بخش تحقیقات امنیت ملی شرکت رند، در توضیح اهمیت انتخابات پاول میلر دانش

صادق  تاًانتخابات را به موقع برگزار و فرد نسب بتوانندها اگر افغان»گوید: می 2014جمهوری سال ریاست

رای پذیرفتن ها بی طرفهمهتا  انتخاب کنند، وند باز و به اندازه کافی شفافو شایسته را در یک ر

المللی و ها بتوانند این کار را در مواجهه با ناامنی، شک و تردید بیناگر آن و نتیجه متقاعد شوند،

ها اطرف دولت خود که افغان تواند باعث شودانتخابات می، های عظیم تدارکاتی انجام دهندلشچا

افغانستان  یدار حامیان خارجی برای توسعهمذاکرات با طالبان کلید بخورد و حمایت دوامو  ؛جمع شوند

ها بینیگونه برگزار کنند، احتمال تحقق بدترین پیشها نتوانند انتخابات را اینرا تضمین کند. اگر آن

 -اسی، چندپارچگی نیروهای امنیتی و یا حتی جنگ داخلیمانند فروپاشی سی-برای آینده افغانستان 

هرچند که انتخابات در محیط نیمه امن برگزار شد، تقلب گسترده و تقسیمات  42«رود.بسیار باالتر می

برانگیز را تمویل کرد. پس گر یک دولت ملی متمرکز ضعیف است که یک انتخابات سوالقومی نشان

طور که در باال ذکر شد، پای آمده میان غنی و عبداهلل، همانلخ پیشبست تاز دور دوم انتخابات، بن

وساطت جامعه جهانی به رهبری جان کری وزیر امور خارجه ایاالت متحده را به افغانستان کشاند تا با 

جمهور منتخب و عبداهلل عبداهلل به عنوان ایجاد دولت وحدت ملی که در آن اشرف غنی به عنوان رییس

اشرف غنی  2014سپتمبر  29یی تعیین شدند، زمینه تشریک قدرت و سازش برقرار شود. در رییس اجرا

زیرا  -تصور این که جان کری این سازش را کلید زدجمهور آغاز کرد. کارش را به عنوان رییس

به هیچ وجه نامعقول و  -به صورت فاحش و آشکارا نامشروع است دانست که نتایج انتخابات احتماالًمی

 باشد. حق نمینا

، چنانچه اختالفات سیاسی «وحدت»دیده شده است که دولت وحدت ملی هرچیزی دارد جز 

سازش نهایی بر سر ادعای رقابت کاندیداها »کند. گیری روزمره سیاسی در کشور را مختل میتصمیم

با  داده شود. سبت به گزینه بالتکلیفی متداوم و نبود دولت کارگر ترجیح باید ن ،جمهوریبرای ریاست

                                                             
، RAND ،2014، شرکت «  Election and Beyond 2014Democracy in Afghanistan: The»پاول میلر،  42

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE120/RAND_PE1
pdf.20. 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE120/RAND_PE120.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE120/RAND_PE120.pdf
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گر نواقص جدی و بودن توافق میان نامزدها، نشانمصرفبارهحال، شکست روند انتخابات و یکاین

 43«مستمر در نظام و فرهنگ سیاسی افغانستان است.

مشاهدات ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا بنا شده، از تقلب  یهای گزارش اتحادیه اروپا که برپایهیافته

تنها شمار کمی از آرا را باطل شمرده،  ءکه تفتیش آرادر دور دوم انتخابات و این« شدید»انتخاباتی 

 زند.سخن می

کند و نشان ترین تصویر را از ادعاهای تقلب که انتخابات را ضربه زد، ارائه میاین گزارش تاحال کامل

گیری آمده که یأاز محالت ر -چهارم کل آرا-یا حدود یک-ی أدهد که بیش از دو میلیون رمی

 های انتخاباتی بوده.نظمیشاهد بی

دیگر، پس از آن به بحران سیاسی منجر شد ا قراردادن دو تیم در برابر یکبهای تقلب گسترده گزارش

که نتایج ابتدایی پیروزی غنی را نشان داد... گزارش تیم ارزیابی انتخاباتی آقای برمن رقمی را در مورد 

یی را نشان قاعدهگیری بییأاما الگوهای ر ،دهدارائه نمی باشدتیم آرای باطل می باور این ی که بهئآرا

گوید که شود. این گزارش میی میأدهد که باعث شک و تردید درباره بیش از دو میلیون رمی

غیرمنتظره و باال و یا مراکزی آمده که در آن  گیری با مشارکت شدیداًیأی از محالت رأها رمیلیون

گوید که دست به نفع یک کاندیدا به صندوق ریخته شده. آقای برمن میکل آرا به صورت یک ریباًتق

 «.یی از تقلب احتمالی استبعید و نشانه شدیداً»این دو مسأله هر دو 

درصد مجموع آرایی که به صندوق ریخته شده،  26ی یا حدود أر میلیون 2.06در دور دوم انتخابات 

درصد یا بیشتر از رقم  99دهندگان به یأآمد که در آن مشارکت ر گیرییأاز محالت ر

گیری، رسیده بود. یکی دیگر از یأدهنده در هر محل ریأر 600شرکت یی هشدبینیپیش

ی أمیلیون ر 2.3: در دور دوم بیش از این که های انتخاباتی نیز در این گزارش ذکر شده استنظمیبی

به صندوق نامزد به نفع یک  ءدرصد آرا 95ده بود که در آن بیش از آم ایگیرییأهای راز سایت

گیری یأ، از محالت رءدرصد مجموع آرا 5ی یا أر 378،281میلیون،  2.3ریخته شده بودند. از این 

 44کید من(.أبه نفع یک نامزد به صندوق ریخته شده )ت ءدرصد آرا 100شد آمد که گفته می

                                                             
  e of Vote and the Troubled Futur 2014Afghanistan: The»مراجعه کنید به: نوح کوبورن،  43

Elections» اندیشکده ،Chatham House2، ص 2015مارچ  19المللی، : انستیتوت سلطنتی امور بین. 
، « E.U. Confirms Wide Fraud in Afghan Presidential Runoff Election»جوزف گلدستین،  44

/world/asia/afghan/2014/12/17https://www.nytimes.com-، 2014دسامبر  16نیویورک تایمز، 

report.html-new-in-detailed-fraud-voting ،همچنین مراجعه کنید به: کارلوته گال .«In Afghan  

Election, Signs of Systemic Fraud Cast Doubt on Many Votes» ،2014آگست  23، نیویورک تایمز ،
-of-signs-election-afghan-https://www.nytimes.com/2014/08/24/world/asia/in

votes.html-many-on-doubt-cast-fraud-systemic. 

https://www.nytimes.com/2014/12/17/world/asia/afghan-voting-fraud-detailed-in-new-report.html
https://www.nytimes.com/2014/12/17/world/asia/afghan-voting-fraud-detailed-in-new-report.html
https://www.nytimes.com/2014/12/17/world/asia/afghan-voting-fraud-detailed-in-new-report.html
https://www.nytimes.com/2014/08/24/world/asia/in-afghan-election-signs-of-systemic-fraud-cast-doubt-on-many-votes.html
https://www.nytimes.com/2014/08/24/world/asia/in-afghan-election-signs-of-systemic-fraud-cast-doubt-on-many-votes.html
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تا کمیسیون مستقل انتخابات در نهایت نتایج رسمی این انتخابات  ونیم سال طول کشیدبیش از یک

 یید کند. أجنجالی را ت

دادن چنین تعداد زیادی ویدیوهای ناخواسته را دریافت کرد که به منظور نشاننویسنده هم . ویدیوها

والیات شرقی دادند که تقلب در اکثر این ویدیوها نشان می 45تقلب صریح انتخاباتی فرستاده شده بودند.

از این ویدیوها )که نظر به والیت  انجام شده، جایی که غنی در نهایت در دور دوم پیروز شد. برخی

 دهد:شده( نشان میبندیدسته

، در دور دوم انتخابات در مقایسه با دور اول انتخابات لوگر والیتی است که در آن غنیوالیت لوگر: 

دهی یأیی از اوراق ر(. ویدیوی مرتبط با این والیت بسته5ل کسب کرد )جدوی أبیشتر ردرصد  27.85

شده باشند، به نفع اشرف غنی « قات»که از بسته خود جدا شده باشند و یا تا دهد که بدون اینرا نشان می

دهی را یأهای اوراق ردهد که یک فرد بستهاند. این به وضوح نشان میتیک خوردهعالمت 

 ها آماده کرده. ا برای پرکردن صندوقها رگذاری و آنعالمت

ی أدرصد بیشتر ر 29.78غنی در مقایسه با دور اول، در دور دوم انتخابات در این والیت والیت پکتیا: 

دهد که سربازان ارتش ملی )نام ویدیو( نشان می 055118_20131112(. ویدیوی 5کسب کرد )جدول 

آمیز که همه برای ی تقلبأهزار ر 20یا با بیش از گیری را در والیت پکتیأافغانستان یک مرکز ر

سربازان ارتش ملی را در حال شمارش  0018کنند. ویدیوی ، بسته مینشانی شده بودنداشرف غنی 

یک مرکز  1501703985_720470141348700_10454541دهد. ویدیوی آمیز نشان میآرای تقلب

اوراق نشانی کردن ن کارمندان انتخاباتی درحال دهد که در آگیری دیگر را در پکتیا نشان مییأر

اند. ویدیوی تا و مهر نشده ،طور که بایدی آنأهای رشوند؛ برگهدهی به نفع اشرف غنی دیده مییأر

3gp (1) دهی را به نفع اشرف غنی یأدهد که اوراق رگروهی از مردان را در پکتیا در حالی نشان می

 همان 3gp (2)اند. ویدیوی دهی هنوز از بسته خود جدا و تا نشدهیأزنند؛ اوراق رمهر و عالمت می

زده عالمت ها به نفع غنی مهر و دهد که آنها با همان اوراقی نشان میگروه را در حال پرکردن صندوق

 بودند. 

                                                             
توانید در این لینک پیدا نویسنده این ویدیوها را برای متقاضیان مسئول فراهم خواهد کرد. تعداد از این ویدیوها را می 45

کنید: 

https://drive.google.com/drive/folders/19YIMiNyDT6B8yu6Xd6xOpuoFQ0xqCbO

p?usp=sharing. 

https://drive.google.com/drive/folders/19YIMiNyDT6B8yu6Xd6xOpuoFQ0xqCbOp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19YIMiNyDT6B8yu6Xd6xOpuoFQ0xqCbOp?usp=sharing
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ی بیشتر کسب أدرصد ر 23.63در والیت پکتیکا غنی در دور دوم نسبت به دور اول والیت پکتیکا: 

نشانی دهد که توسط یک نفر به نفع غنی دهی را نشان مییأاوراق ر 0000(. ویدیوی 5)جدول کرد 

ی را برای پرکردن، روی واگنش به أهای ردهد که صندوق. ویدیوی دیگر فردی را نشان میشوندمی

دهد که به ی را نشان میأهای ربرگه 070214_20140615دهد. عکس یک مکان نامشخص انتقال می

کنند. ها را پاره میگیری در پکتیکا آنیأاند و کارمندان انتخاباتی یک محل رع عبداهلل تیک خوردهنف

دهد که به نفع عبداهلل عالمت های بیشتری را نشان میبرگه mp4.070222_20140615ویدیوی 

رمند انتخاباتی کند که او کاکند، ادعا میشوند. فردی که در این ویدیو صحبت میاند و پاره میخورده

گیری سوختانده یأاند، در داخل محل راین مرکز بوده و اکثر اوراقی که به نفع عبداهلل تیک خورده

کند که یک کارمند انتخاباتی، بیش از چنین ادعا میبرداری کند. او هماند و او نتوانسته آن را فیلمشده

 کرده است. گیری به نفع اشرف غنی پر یأورق را در همان محل ر 500

 23.40در والیت خوست غنی در مقایسه با دور اول انتخابات، در دور دوم انتخابات والیت خوست: 

کارت  14دهد که فردی را نشان می 03082011015 یودی(. وی5ی بیشتر کسب کرد )جدول أدرصد ر

ه کند. ویدیوی دادن در چندین محل استفادیأها برای رتواند از آندهی بدون عکس دارد و مییأر

دهی را یأدهد که در آن کارمندان انتخاباتی اوراق رگیری را نشان مییأمحل ر 2012-03-24-946

دهندگان را یأدهد که رکارمندان انتخاباتی را نشان می 20140323زنند. ویدیوی عالمت و بعد مهر می

دهد که با را نشان می یأصندوق ر 947-24-03-2012ی دهند. ویدیوی أکنند به غنی رمجبور می

دهد که در اختیار دهی را نشان مییأها کارت رده 03082011013شود. ویدیوی تقلبی پر میآرای 

 یک کارمند انتخاباتی است.

ه قاعدگی دیگری که در نتایج منتشرت شرقی است. بیاها فقط چند نمونه از تقلب آشکار در والیاین

کار نشان شود، مشارکت باالی زنان را در این والیات محافظهیده میتوسط کمیسیون مستقل انتخابات د

 دهد.می
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امنیت ملی افغانستان که یک پشتون است و در عمومی اهلل نبیل رییس سابق ریاست عالوه بر این، رحمت

در تلویزیون طلوع اظهار داشت که  2017به صورت غیرمستقیم از غنی حمایت کرد، در نوامبر  2014

دانستند که تقلب دزی میویاست امنیت ملی، شورای امنیت افغانستان و وزارت داخله به رهبری داور

اما قادر نبودند کسی را متهم یا از وقوع آن جلوگیری کنند، زیرا  ،گسترده به نفع غنی صورت گرفته

مپین غنی داده شد، گونه پول و منابع دولتی به کهکه چداد. او در مورد اینها اجازه نمیکرزی به آن

 46دهد.گزارش مفصلی ارائه می

 در تلویزیون طلوع ]برنامه سیاه و سفید[ تا حدودی بیان داشت: 2017نوامبر  20او در 

تا چنین اعمالی در آینده تکرار  با تمام مردم افغانستان شریک کنمخواهم اطالعاتی است که من می

خواهیم که دوباره به آن دوران طالبان را دیدیم و نمینشود. ما بحران را بارها تجربه کردیم، شالق 

کسانی یا قانون انتخاباتی مشکالتی داشته و  یا هایی که تا کنون داشتیمانتخاباتدر سفانه أبازگردیم. مت

داشتیم. در جریان  2004کردند، نیت بد داشتند. ما انتخابات خوبی در که آن را کنترل و نظارت می

ساز شد. اجازه دهید به صراحت انتخابات بیش از حد مشکل 2014و در  شتر شدما بیمشکالت  2009

رو هستیم ه. ما با بحران قدرت، بحران هویت و منازعه قومی روبداریمقدرت مشکل توزیع بگویم که ما 

موجب بحران  2014شوند. نتایج انتخابات ها روز به روز تشدید میبینیم که هریک از این بحرانو می

اطالعاتی که من دارم  نظر به پایان یافت، 2009ونی، اقتصادی و مشروعیت شد. وقتی که انتخابات قان

به توافقی  2009جمهور پیشین و یکی از نامزدان )منظور او غنی است( انتخابات سال این است که رییس

دلیل، بسیاری از جمهور از او در انتخابات بعدی حمایت کند. به همین که رییسدست یافتند و آن این

آماده کند.  2014تشکیل شد تا او را برای انتخابات  انتقال امنیتیروندهای ملی مانند کمیسیون هماهنگی 

اما عالوه بر  ،های جمعی گفته شده است، بسیاری از مشکالت توسط رسانه2014درباره انتخابات سال 

پول د دارد که به آن پرداخته نشده است. آنچه که گفته و منتشر شد، شواهد و اطالعات دیگری نیز وجو

، وعده قراردادها و مصرف شدجمهوری های انتخابات ریاستکمپاینبرای  های خارجیاستخبارات

های های مالی قبل از روز انتخابات داده شد و ماشینمنابع دولتی به بسیاری از دونرها در بدل کمک

مند در دولت وحدت ملی زل یک فرد بسیار قدرتمن دردهی در وزیر اکبرخان های رایچاپ کارت

                                                             
88C%D%8AF%DB8%C%D%8DB9%88%https://ariananews.co/video/%D%9-مراجعه کنید به:  46

-%D9%87%D8%A7%DB%8C-D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%
-D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%

-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-D8%AD%D9%85%D8%AAD8%B1%%
.html9%84C%D%8DB8%A8%D9%86%D%. 

https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
https://ariananews.co/video/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84.html
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جمهور پیشین، مشاور پیشین امنیت ها را به رییس. من تمام اینجا شدهجاب)منظور او حنیف اتمر است( 

وزیر داخله بود، به سایر اعضای شورای  2014جا حضور دارد و در دزی که در اینوملی، آقای داو

من بیشتر از این مداخله نکردم زیرا قل انتخابات گزارش دادم. امنیت و به رییس پیشین کمیسیون مست

ها را دستگیر کردیم اما نیت کسانی که این اختیار و صالحیت چنین کاری را نداشتم. البته ما بسیاری

ها انجام دهم. مسئولیت توانستم کاری برای تغییر نیت آنکردند، غلط بود و من نمیروند را کنترل می

جمهور و تمام اعضای شورای امنیت ملی از آنچه که در سال ها نبود، زیرا رییسدن آنکرمن متوقف

رخ داد آگاه بودند. در آینده ما باید آگاه باشیم و نباید اجازه دهیم چنین انتخاباتی تکرار شود.  2014

 47ت دهیم.تنها دلیلی که ما دولت وحدت ملی را پذیرفتیم، این بود که افغانستان را از نابودی نجا

                                                             
47https://www.youtube.com/watch?v=dGDAXwInduk&feature=youtu.be . 

https://www.youtube.com/watch?v=dGDAXwInduk&feature=youtu.be
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 گیرینتیجه

ها برای جهان و ایاالت متحده به عنوان شریک ]مردم افغانستان[ در تالش آن"

 "رسیدن به صلح و رفاه و ثبات و دموکراسی همراه است.

جمهور کرزی، باغ جمهور بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی با رییسسخنان رییس -
 2004.48جون  15سی، گل رز، واشنگتن دی

کند و این حقوق آزادی یی از حقوق جهانی حمایت میحده از مجموعهایاالت مت"

آمیز، آزادی دین و مذهب، برابری برای مردان و زنان بیان، آزادی تجمعات مسالمت

 "شود.حق انتخاب رهبر را شامل می تحت حاکمیت قانون و

می  19، جمهور در مورد خاورمیانه و شمال آفریقاجمهور اوباما، اظهارات رییسرییس -
2011.49 

 

ما معتقدیم که این تحلیل پیامدهای مهمی برای دخالت ایاالت متحده و ناتو در افغانستان دارد. 

های ناتو و ایاالت متحده در به استراتژی ها و روند بُننامهموافقتطور که در باال ذکر شد، همان

های بُن نامهانستان که در موافقتافغ« نقشه راه سیاسی»های مهم افغانستان کمک کرده است. و جنبه

 تشریح شده، عبارتند از:

 سیاسی شان در مطابقت  یگیری آزادانه درباره آیندهاذعان به حق مردم افغانستان برای تصمیم

 و عدالت اجتماعی. با اصول اسالم، دموکراسی، پلورالیسم

 دگی کند. قومی که از تمام مردم از هر جنسیت نماین-ایجاد دولت فراگیر و چند 

 ( ثبت1درخواست از سازمان ملل متحد تا در اسرع وقت )دهندگان را قبل از انتخابات یأنام ر

جرگه قانون اساسی، برگزار عمومی که پس از تصویب قانون اساسی جدید توسط لوی

 ( سرشماری جمعیت افغانستان را انجام دهد.2خواهد شد و )

                                                             
48whitehouse.archives.gov/infocus/afghanistan/20040708.html-https://georgewbush  

49-and-https://obamawhitehouse.archives.gov/photos 

-north-east-middle-diplomacy-american-opportunity-video/video/2011/05/19/moment
africa#transcript 

 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/afghanistan/20040708.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/05/19/moment-opportunity-american-diplomacy-middle-east-north-africa#transcript
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/05/19/moment-opportunity-american-diplomacy-middle-east-north-africa#transcript
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/05/19/moment-opportunity-american-diplomacy-middle-east-north-africa#transcript
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داری ایجاد و توسعه نظام حکومتدر پی که به وضوح  استراتژی ایاالت متحده برای افغانستان

، به 2018آگست  5، تا 2001دموکراتیک در افغانستان بوده، از زمان آغاز عملیات آزادی پایدار در 

آیا ما نسبت به هدف افغانستان  50شدن هزاران سرباز ائتالف منجر شده است.و زخمی 3،458مرگ 

های نظمیبا بی 2014جمهوری سال بول این که انتخابات ریاستق ایم؟دموکراتیک، برای هیچ جنگیده

سال گذشته ایاالت  17که در کند؛ اینرو میههای دشواری روبتوجه همراه بود، ما را با پرسشقابل

 اند.قدر سخت مبارزه کردهمتحده، آیساف و ناتو برای چه چیزی این

تروریستی برای  شدن افغانستان به النهری از تبدیلاستدالل کرد که جلوگیبا اطمینان توان اکنون می

اما این واقعی موفقیت در افغانستان بوده.  معیارهایدادن رژیم طالبان، بازیگرانی چون القاعده و شکست

سازد که واشنگتن )در زمان اوباما کمتر از دوران بوش( و هایی میدر نهایت سوال را متوجه اعالمیه

ه کلها به یک رژیم پایدار در کابل، بتندهند که این منازعه نهرون مییی پیوسته بهای غربسایر پایتخت

جمهوری سال شود. شکی نیست که انتخابات ریاستبه رژیمی بر پایه اصول دموکراتیک منجر می

توان استدالل بسیار معتبری را براساس شواهد محکم بنا کرد به حدی آمیخته با تقلب بوده که می 2014

به  ءگیری که در آن کل آرایأاند. تنها شمار محالت رنتایج این انتخابات نامشروع و غیرقانونی بوده که

تقلب آشکار و صراحت شده با هرگونه عرف دموکراتیک در تضاد و به نفع غنی به صندوق ریخته

ب را نشان یی از تقلدهد. در واقع، مرور سرسری ضمیمه الف به وضوح درجهسیستماتیک را نشان می

طور که در معرفی ی آن را به خود دیده باشد و همانتاریخ نمونه ،دهد که دشوار است پیش از اینمی

« گوسفند چاق»دهد که تقلب گسترده با استفاده از کلمه رمز این مقاله ذکر شد، به صراحت نشان می

 صورت گرفته است. قطعاً

های بیشتری را در اختیار دارد و ، ولسوالی2001سال طالبان در حال حاضر، نسبت به هر زمان پس از 

( و حمالت اخیر در شهر 2018(، شهر فراه )می 2018، 2015حمالت باالی مناطق شهری مانند کندز )

ترشدن شورش طالبان زمانی ( افزایش داده است. جدی2018( و سرپل )سپتامبر 2018غزنی )آگست 

ایاالت متحده و دولت افغانستان تصمیم گرفتند که رقم  ، ارتش2017واضح شد که در اواخر اکتبر 

های افغانستان را که در اختیار یا تحت تلفات نیروهای افغان، اندازه دقیق این نیروها و تعداد ولسوالی

                                                             
 .http://icasualties.org/oef/، 2010می  iCasualties.org .28«. عملیات آزادی پایدار»  50

http://icasualties.org/oef/
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نشان روشنی ها به عنوان اطالعات محرم، به بندی این دادهدسته 51منازعه طالبان است، سری نگهدارند.

چنان که کابل و ایاالت متحده گفته بودند، بزرگ امنیتی افغانستان آنو ای ملی دفاعی دهد که نیروهمی

ها، های مهم این است که برای سالگیری دارند. یکی دیگر از شاخصنیست و طالبان پیشرفت چشم

، 2014در سال »هزار نفر گفته شده است.  25تا  20بین  تعداد نیروهای طالبان در افغانستان معموالً

 20جویان طالبان در افغانستان حدود گفتند که تعداد جنگ NBC Newsمقامات ایاالت متحده به 

هزار نفر است. چهار سال بعد، یکی از مقامات وزارت دفاع ایاالت متحده گفت که تعداد فعلی 

 60هزار نفر است. یکی دیگر از مقامات ارشد ایاالت متحده گفت که  60کم نیروهای طالبان دست

به تازگی این  52‘.«شروعش است’هزار تازه  60و مقام دیگر گفت که ‘ رسدقابل باور به نظر می’هزار 

یافتن به اهداف هزار افزایش یافته است و تاریخ نشان داده که طالبان برای دست 70تا  60برآورد به 

کنند. باید پرسید این ن مید شورشی وارد افغانستان گروه، هرقدر که نیاز داشته باشکوتاه و بلند مدت ای

 اهداف چیست؟

ترشدن است، به مبارزه برای رژیمی که آیا نیروهای ملی دفاعی امنیتی افغانستان که در حال کوچکاین

 که در سایه انتخاب شده است ادامه خواهد داد، نیز پرسش بسیار مشروعی است که باید مطرح شود. 

کند. دولت وحدت ملی که پس از دور دوم انتخابات رو میهاین امر افغانستان را با معضل جدی روب

تا حدی براساس این دریافت امریکا بود که نتایج انتخابات  قطعاً، روی کار آمدتوسط جان کری 

ریزی که خطر آن از سوی هواداران قاعده بوده. به این ترتیب، از خونبی نامشروع و یا حداقل شدیداً

بود که نتایج انتخابات تر این حل مناسب و فوریآل، راه. در جهان ایدهرفت پیشگیری شدعبداهلل می

المللی بیشتر و نادیده گرفته شود، دولت موقت برپا شود و کمی بعد انتخابات جدید با نظارت بین

 تر برگزار شود. طرفانهبی

بهترین  حل احتماالًین راههای اطرف انتخابات، ابود، اما با توجه به واقعیتحلی دشوار تطبیق چنین راه

 شد انجام داد. میبود که اقدامی 

                                                             
، رادیو « U.S. Military Withholds Key Measures of Afghan War»مراجعه کنید به: مریت کندی،  51

NPR ،31  2017اکتبر ،-u/2017/10/31/561140868way/-https://www.npr.org/sections/thetwo

war-afghan-of-measures-key-withholds-military-s. 
 30سی نیوز، بی، ان« The Taliban is Gaining Strength and Territory in Afghanistan»کورتنی کوب،  52
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 2014عالوه بر تقلب آشکار و نامشروع بودن نتایج انتخابات، یکی دیگر از نتایج بسیار مهم انتخابات 

 گذشته چیز چندانی در افغانستان تغییر نکرده است: یدر چند دههاین بود که 

 2014و حاال در  2009، 2004آنچه که در سال  حتی با محدودترین درک از دموکراسی،

جمهوری نداشت. انتخابات ریاستمؤثر یی از یک نظام دموکراتیک ترین نشانهکم دیده شد،

یک روند  ها طراحی نشده بود. این انتخابات صرفاًبرای بهبود زندگی افغان 2014سال 

نظر از اندکی تفاوت صرف که« قادر شدند»بروکراتیک بود که از طریق آن مردم افغانستان 

هم خواهند کدام عضو از نخبگان بهند که میانتخاب کن ها،ها و سیاستدر ایدئولوژی

نخبگان  یسپردن آینده افغانستان به اراده در حال رقابت، کشور را اداره کند. یپیوسته

ز فراگیرتر، موجود باید از سوی هر کسی که معتقد است افغانستان باید در مبارزه برای چی

 53عادالنه و دموکراتیک حمایت شود، به چالش کشیده شده و زیر سوال قرار بگیرد.

بُن تالش کرد تا شکلی از دولت را ایجاد کند ]نشست[ یکی از مفاهیم صریح این تحلیل این است که 

حتمال تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن، ا دینامیسمچنین که با توجه به درگیری در این کشور و هم

های هطور که در باال ذکر شد، این واقعیت که گروهمانموفقیت آن بسیار پایین بود. عالوه بر این، 

دهد که دهند، نشان میی میأبه نامزدی از قبیله یا گروه خود شان ر ایزبانی به هر هدف عملی-قومی

مهم سیاسی. هرکدام از روندی است تا یک رویداد -یییک تمرین رویه انتخابات افغانستان اساساً

دهد که هیچ نامزد ملی قادر نبوده سو به وضوح نشان میبه این 2004جمهوری از های ریاستانتخابات

 اعتنا به قومیتش وارد رقابت انتخاباتی شود. توجه و بیبی

دالر به میلیارد  700نظامی ایاالت متحده در افغانستان کشته شده بود، بیش از  2375حدود  2014تا سال 

های بُن ترسیم نامهکه توسط موافقت« دموکراسی»راه افغانستان به سوی  یاما نقشه ،مصرف رسیده بود

افغانستان را با  2014جمهوری سال ی انتخابات ریاستشده بود، تحقق نیافته است. وقتی شما مضحکه

کنید، باید به جا مییک 2009ی واحد غیرقابل در سال أجرگه براساس سیستم رآخرین انتخابات ولسی

 ناکارآمد برخوردار است:  وضوح ببینید و بپذیرید که افغانستان از یک نظام انتخاباتی کامالً

 486،111جرگه رقابت کردند و در مجموع  کرسی والیت کابل در ولسی 33نامزد برای  664

افغانستان و  ی معتبر به صندوق ریخته شد. محمد محقق، رییس حزب وحدت اسالمی مردمأر
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درست مانند انتخابات  قت افغانستان،مؤمهور پیشین و وزیر پالن در دولت معاون رییس ج

 را ازآن خود کرد!  ءدرصد آرا 3.6پیشتاز بود. او در مجموع  ایکاندید 2005

طور که با کل آرای نترین نامزد را نشان دهد، هماتواند محبوبی میأدرصد ر 3.6که تنها این

افغانستان  ‘دموکراسی نمایندگی’کننده است و پیامدهای جدی برای شده نشان داده شد، نگراندریافت

جرگه، با کسب درصد نامزدان( منتخب از کابل برای ولسی 64نامزد ) 33نفر از  21دارد. به طور کل، 

  54های خود انتخاب شدند.درصد کل آرا در حوزه 1کمتر از 

را دارد  کننده نیز ارزش پرسیدنال ناراحتباید بازنگری شود. اما این سو کل نظام انتخاباتی افغانستان

در تحلیل عالی  که آیا دموکراسی نمایندگی یک نظام سیاسی مناسب برای افغانستان است یا خیر؟

Chatham House  تنها نه»کنند که: ها پیشنهاد میآن« 2014جمهوری ارزیابی انتخابات ریاست»از

های که باعث نگرانیت نتوانست انتظار انتقال قدرت شفاف و به موقع را برآورده کند، بلنظام انتخابا

تر نیز شد. یکی از مشکالت فوری عدم اطمینان در مورد ساختارها، پرسنل و نفوذ دولت جدید گسترده

جمهوری و دفتر شده است که قدرت را بین ریاستتعریف-در چارچوب یک نظام رهبری دوگانه بد

 55«رو است.هکند. در درازمدت، آینده دموکراسی در افغانستان با پرسش روباجرایی تقسیم می ییسر

افغانستان، درس گرفتن از آن است. این  2014جمهوری سال بهترین نتیجه انتخابات ریاست احتماالً

د. در ذیل چند ناقص و ناکارآمد عمل کن ها باید به عنوان حکم فوری برای تغییر یک نظام شدیداًدرس

 کنیم که باید مدنظر گرفته شوند.درس را ارائه می

این کار تئوری،  لحاظدهندگان باید به طور کامل بازنگری و اصالح شود. از یأاول، روند ثبت نام ر

توجهی اتفاق نیافتاده است. بود، اما چیز قابلغنی و عبداهلل می« حکومت وحدت ملی»باید تمرکز اصلی 

 اخیر و عالی اسکات واردن آمده است: یه در مقالهطور کهمان
پارچگی انتخابات افغانستان را دهندگان از دیرزمانی نقطه ضعفی بوده است که یکیأنام رثبت

، همه 2010ل و انتخابات پارلمانی سا 2014و  2009جمهوری کند. نتایج انتخابات ریاستتضعیف می

دهی به دلیل تقلب یأدرصد اوراق ر 25تا  10دند؛ بین به دلیل تقلب گسترده به شدت جنجالی ش

ی، در أهای رمقامات انتخاباتی افغانستان دورانداخته شدند. بخشی از دلیل این تقلب و پرشدن صندوق

دهی اضافه بود که به مناطقی فرستاده شده بودند که ناظران انتخاباتی مستقل یأدسترس بودن اوراق ر

مناطق ناامن بودند یا در مواردی تحت سلطه زورمندان محلی قرار داشتند. در  حضور نداشتند؛ زیرا این
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میلیون  23میلیون بود و  12دهندگان حدود یأ، قرار برآوردها تعداد مجموعی ر2014انتخابات سال 

 56دهی در گردش بود.یأکارت ر

سرشماری مناسب در این که چندین دهه از زمانی که دهندگان، اینیأنام ردرس دوم و مرتبط با ثبت

ها دالر پول به کابل برای میلیون 2013و  2008کشور انجام شد گذشته است. ایاالت متحده در سال 

که کابل تکمیل نشد. با این داد، اما این نظرسنجی هرگزاختصاص انجام نظرسنجی سرتاسری مناسب 

انست، دیگران بر این باورند که های امنیتی را در مورد عدم انجام سرشماری مناسب مقصر دنگرانی

های عراق که با مسائل قومی مرتبط است. درست مانند سنی ناکامی کابل در انجام سرشماری احتماالً

داد که خواستند سرشماری معتبری در عراق انجام شود، زیرا سرشماری به وضوح نشان میهرگز نمی

ن باورند که کرزی نگران بود سرشماری نشان دهد که ها بر ایها در برابر شیعه اقلیت هستند. بسیاریسنی

 ها اکثریت واقعی در افغانستان نیستند.پشتون

تنها برای انتخابات تواند به شروع تغییر مورد نیاز، نهداشتن یک سرشماری صحیح و دقیق می

ی واحد غیرقابل أکه انتخابات مجلس نیز کمک کند. شکی نیست که سیستم رجمهوری بلریاست

یی برای ایجاد قوه مقننه با حوزه انتخاباتی درست برای افغانستان بوده است. ( فاجعهSNTVانتقال )

های شود نامزدان بتوانند حوزهی باشد که باعث میأهای رتواند مبنایی برای ایجاد حوزهسرشماری می

قریب به اتفاق  ی واقعی و درست داشته باشند. این امر روند انتخاباتی را که در آن اکثریتأر

دهند، از میان برخواهد داشت. عالوه بر این، سرشماری ی میأدهندگان افغان به نامزدان بازنده ریأر

دهندگان و آرای یأقاعده و بیش از حد رنام بیتواند حداقل زمینه دفاع فوری در برابر ثبتمی

 آیند. می معلومهای و حوزه آمیزی باشد که از ولسوالیتقلب

که، اگر افغانستان قرار است به دموکراسی نمایندگی واقعی تبدیل شود، نظام احزاب س سوم ایندر

چنین جرگه و همبرای انتخابات ولسی سیاسی در این کشور باید تقویت شود. این امر مخصوصاً

مردم  وری بسیار مهم است. احزاب سیاسی، به ویژه اگر منحصر به قومیت نباشد، بهجمهانتخابات ریاست

شوند. در حال حاضر، می همسو ]این احزاب[ در چه مسائلی اصلی نامزدان موضعکه دهد این ایده را می

 در افغانستان خالی است.  جای این امر شدیداً
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های متفاوت دارند، اما احزاب دیدگاه که نامزدان یک حزب در مورد بسیاری از مسائل مهم قطعاًبا این

تواند به هدایت دیدگاه یک یابند که میوسیعی از باورهای سیاسی توسعه می حول طیف سیاسی معموالً

 دهنده در مورد نامزدان مختلف کمک کند.یأر

به دلیل فشار  عمدتاً 2014روند »استدالل شده است که  Chatham Houseدر گزارش اندیشکده 

تخاباتی شمارش و تفتیش آرا که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انسیاسی، پیش از این

طرفانه رابرای های معتبر و بیدرهم شکست. بحران ناشی از آن، فقدان میکانیسیمرا به اتمام برسانند، 

های زمانی ساختگی باید به نفع مهلت 57«های سیاسی نشان داد.رسیدگی به تقلب انتخاباتی یا تنش

 برداشته شوند.  شفاف و فراگیر هستند، از میان روندهایی که واقعاً

که، دولت باید یک برنامه آموزشی گسترده را برای کارمندان انتخاباتی ایجاد کند و درس چهارم این

گیری حداالمکان باید یأالمللی نظارت شود. هر محل رها از سوی ناظران داخلی و بینباید کار آن

فرسا است، اما به ویژه یک روند طاقتاین  که مطمئناًطرف باشد. با ایندارای یک ناظر انتخاباتی بی

 ریزی شده، باید اجرا شود.برنامه 2019جمهوری بعدی که برای آپریل برای انتخابات ریاست

از این سیاسی در زمان درگیری بسیار دشوار است، به ویژه  یایجاد تغییرات عمدهکه این با وصف

 2001لبان نسبت به هر زمان دیگری پس از شود و طاتر میشورش طالبان در افغانستان قوی جهت که

گیری منصفانه یأهایی به اجرا گذاشته شود که رقلمرو بیشتری در اختیار دارد، مهم است که میکانیسم

این امر به حضور را در مناطق ]که در آن برگزاری انتخابات به دالیل امنیتی دشوار است[ ممکن سازد. 

 . نیاز خواهد داشتگیری یأیتی افغانستان در مراکز رامنو تر نیروهای ملی دفاعی سنگین

در نتیجههه، پیههداکردن نتههایج انتخابههات در هههر کشههور دمههوکراتیکی کههه بتوانههد بهها نتههایج انتخابههات        

توان در برخهی  باشد. تنها نتایج مشابه را میافغانستان مقایسه شود، دشوار می 2014جمهوری سال ریاست

« دریافهت »را  ءدرصهد آرا  90کهم  دسهت  که در آن نامزدان برنده معمهوالً های دیکتاتوری یافت از رژیم

اش را ههای انتخابهاتی  المللی باید به صورت بسیار جدی طرزالعملکنند. افغانستان با کمک جامعه بینمی

ها را اصالح کند. در نبود چنین اصالحاتی، دروازه بهرای  در تمام سطوح بررسی کند و به طور جدی آن

شهههههههتر و نتهههههههایج نامشهههههههروع در انتخابهههههههات افغانسهههههههتان بهههههههاز اسهههههههت.       تقلهههههههب بی
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 الف ضمیمه

 100 )حداقل است کرده کسب را یرا نیشتریب یغن اشرف آن در که یریگیرا رکزم 1503 : 9 جدول

 58 شده( ختهیر یرا

 والیت ولسوالی گیریمرکز رای گیریرای محل عبداهلل غنی مجموع

 کابل کابل 101511 8 0 596 596

 کابل کابل 101511 6 0 600 600

 کابل کابل 101511 1 0 600 600

 کابل کابل 101473 10 0 591 591

 کابل کابل 101510 5 0 597 597

 کابل کابل 101509 1 0 428 428

 کابل کابل 101509 3 0 584 584

 کابل کابل 101509 4 0 599 599

 کابل کابل 101509 5 0 600 600

 کابل کابل 101473 3 0 598 598

 کابل کابل 101473 4 0 591 591

 کابل کابل 101473 5 0 598 598

 کابل کابل 101473 6 0 595 595

 کابل کابل 101473 7 0 593 593

 کابل کابل 101331 4 0 596 596

 کابل کابل 101331 5 0 596 596

 کابل کابل 101331 6 0 598 598

 کابل کابل 101331 7 0 591 591

 کابل کابل 101331 8 0 589 589

 کابل کابل 101331 9 0 598 598

 کابل کابل 101331 10 0 592 592

 کابل کابل 101331 11 0 596 596

 کابل چهارآسیاب 103419 5 0 399 399

                                                             
های انتخابات افغانستان، داده 58
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 کابل چهارآسیاب 103536 3 0 279 279

 غزنی وغز 1104131 1 0 185 185

 غزنی یکده 1105066 2 0 300 300

 غزنی یکده 1105066 1 0 600 600

 غزنی اندر 1107232 2 0 600 600

 غزنی اندر 1107231 1 0 600 600

 غزنی اندر 1107231 3 0 600 600

 غزنی اندر 1107237 1 0 113 113

 غزنی اندر 1107253 4 0 600 600

 غزنی اندر 1107242 1 0 600 600

 غزنی اندر 1107242 3 0 600 600

 غزنی اندر 1107252 3 0 600 600

 غزنی باغقره 1111135 2 0 593 593

 غزنی باغقره 1111161 1 0 591 591

 غزنی گیالن 1117394 1 0 549 549

 کابل سروبی 115483 5 0 598 598

 کابل سروبی 115486 4 0 600 600

 پکتیکا شرن 1201013 4 0 500 500

 پکتیکا شرن 1201003 1 0 538 538

 پکتیکا شرن 1201013 3 0 500 500

 پکتیکا شرن 1201012 4 0 537 537

 پکتیکا شرن 1201009 5 0 600 600

 پکتیکا شرن 1201003 3 0 534 534

 پکتیکا شرن 1201014 3 0 570 570

 پکتیکا شرن 1201012 1 0 541 541

 پکتیکا خانمته 1202035 3 0 447 447

 پکتیکا خانمته 1202038 1 0 599 599

 پکتیکا خانمته 1202038 2 0 599 599

 پکتیکا خانمته 1202038 3 0 497 497

 پکتیکا خانمته 1202034 3 0 298 298

 پکتیکا خیلیوسف 1203042 3 0 595 595
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 پکتیکا خیلیوسف 1203042 2 0 600 600

 پکتیکا یحیاخیل 1204064 1 0 590 590

 پکتیکا یحیاخیل 1204052 2 0 599 599

 پکتیکا یحیاخیل 1204048 1 0 600 600

 پکتیکا یحیاخیل 1204064 3 0 593 593

 پکتیکا یحیاخیل 1204064 4 0 593 593

 پکتیکا یحیاخیل 1204064 5 0 598 598

 پکتیکا یحیاخیل 1204062 3 0 596 596

 پکتیکا یحیاخیل 1204047 1 0 595 595

 پکتیکا یاخیلیح 1204051 4 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205073 3 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205073 4 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205073 5 0 598 598

 پکتیکا سر روضه 1205074 1 0 594 594

 پکتیکا سر روضه 1205074 2 0 581 581

 پکتیکا سر روضه 1205074 3 0 565 565

 پکتیکا هسر روض 1205074 4 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205074 5 0 574 574

 پکتیکا سر روضه 1205080 2 0 530 530

 پکتیکا سر روضه 1205084 1 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205285 1 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205285 2 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205073 1 0 600 600

 تیکاپک سر روضه 1205073 2 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205079 1 0 593 593

 پکتیکا سر روضه 1205083 1 0 600 600

 پکتیکا سر روضه 1205083 2 0 240 240

 پکتیکا سر روضه 1205077 3 0 592 592

 پکتیکا امنه 1206070 1 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206070 2 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206070 3 0 600 600
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 پکتیکا امنه 1206071 1 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206068 1 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206068 2 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206071 2 0 600 600

 پکتیکا امنه 1206284 2 0 599 599

 پکتیکا شاهزرغون 1207093 3 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207104 1 0 595 595

 پکتیکا شاهغونزر 1207104 2 0 598 598

 پکتیکا شاهزرغون 1207098 3 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207098 4 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207096 2 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207096 3 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207092 1 0 591 591

 پکتیکا شاهزرغون 1207092 2 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207092 3 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207092 4 0 597 597

 پکتیکا شاهزرغون 1207106 2 0 599 599

 پکتیکا شاهزرغون 1207100 3 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207100 4 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207102 1 0 597 597

 پکتیکا شاهزرغون 1207102 2 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207289 2 0 596 596

 پکتیکا شاهزرغون 1207289 3 0 589 589

 پکتیکا شاهزرغون 1207289 4 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207090 1 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207090 3 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207107 1 0 582 582

 پکتیکا شاهزرغون 1207287 2 0 592 592

 پکتیکا شاهزرغون 1207089 1 0 589 589

 پکتیکا شاهزرغون 1207103 1 0 597 597

 پکتیکا شاهزرغون 1207103 2 0 597 597
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 پکتیکا شاهزرغون 1207103 3 0 594 594

 پکتیکا شاهزرغون 1207095 1 0 592 592

 پکتیکا شاهزرغون 1207101 1 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207101 2 0 597 597

 پکتیکا شاهزرغون 1207101 3 0 593 593

 پکتیکا شاهزرغون 1207288 1 0 595 595

 پکتیکا شاهزرغون 1207089 2 0 600 600

 پکتیکا شاهزرغون 1207102 3 0 599 599

 پکتیکا شاهزرغون 1207108 1 0 593 593

 پکتیکا شاهزرغون 1207108 2 0 592 592

 پکتیکا شاهزرغون 1207085 3 0 600 600

 پکتیکا گومل 1208136 1 0 598 598

 پکتیکا گومل 1208136 2 0 599 599

 پکتیکا گومل 1208126 1 0 600 600

 پکتیکا گومل 1208146 3 0 258 258

 پکتیکا گومل 1208146 4 0 300 300

 پکتیکا گومل 1208144 3 0 600 600

 اپکتیک گومل 1208134 3 0 181 181

 پکتیکا گومل 1208138 3 0 600 600

 پکتیکا گومل 1208138 4 0 599 599

 پکتیکا گومل 1208126 3 0 600 600

 پکتیکا گومل 1208140 1 0 525 525

 پکتیکا گومل 1208140 2 0 518 518

 پکتیکا خیلجانی 1209116 3 0 595 595

 پکتیکا خیلجانی 1209114 1 0 592 592

 پکتیکا خیلجانی 1209112 1 0 596 596

 پکتیکا سروبی 1210155 2 0 600 600

 پکتیکا سروبی 1210150 2 0 542 542

 پکتیکا سروبی 1210150 3 0 580 580

 پکتیکا سروبی 1210157 1 0 597 597

 پکتیکا سروبی 1210149 2 0 598 598
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 پکتیکا سروبی 1210153 1 0 600 600

 یکاپکت سروبی 1210157 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211179 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211178 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211186 3 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211186 4 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211162 1 0 597 597

 پکتیکا ارگون 1211180 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211182 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211182 3 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211184 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211181 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211177 1 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211177 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211183 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211183 3 0 600 600

 اپکتیک ارگون 1211175 2 0 600 600

 پکتیکا ارگون 1211183 1 0 600 600

 پکتیکا زیروک 1212190 2 0 593 593

 پکتیکا نیکه 1213198 5 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213198 2 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213203 1 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213203 3 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213200 2 0 598 598

 پکتیکا نیکه 1213203 2 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213197 1 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213197 2 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213197 3 0 592 592

 پکتیکا نیکه 1213197 4 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213197 5 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213197 6 0 600 600
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 پکتیکا نیکه 1213204 1 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213204 2 0 600 600

 پکتیکا نیکه 1213199 2 0 597 597

 پکتیکا نیکه 1213198 1 0 600 600

 پکتیکا برمل 1214258 1 0 600 600

 پکتیکا برمل 1214258 2 0 600 600

 پکتیکا برمل 1214266 3 0 600 600

 پکتیکا برمل 1214258 5 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215272 4 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215272 5 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215268 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215272 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215268 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215274 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215274 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215268 2 0 600 600

 کاپکتی گیان 1215270 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215270 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215278 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215278 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215278 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215278 4 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215280 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215280 2 0 600 600

 پکتیکا یانگ 1215280 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215267 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215267 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215267 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215267 4 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215273 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215273 2 0 600 600
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 پکتیکا گیان 1215272 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215272 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215275 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215275 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215269 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215269 2 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215269 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215279 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215279 2 0 599 599

 پکتیکا گیان 1215274 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215270 1 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215273 3 0 600 600

 پکتیکا گیان 1215279 3 0 500 500

 پکتیکا دل و خوش 1216206 5 0 595 595

 پکتیکا دل و خوش 1216215 2 0 593 593

 پکتیکا وازخوا 1217228 1 0 595 595

 پکتیکا وازخوا 1217221 1 0 600 600

 پکتیکا وازخوا 1217221 2 0 600 600

 پکتیکا وازخوا 1217230 1 0 600 600

 پکتیکا وازخوا 1217230 2 0 600 600

 پکتیکا وازخوا 1217222 1 0 597 597

 پکتیکا وازخوا 1217222 3 0 600 600

 پکتیکا وازخوا 1217229 3 0 600 600

 تیکاپک وور مامی 1218237 4 0 600 600

 پکتیکا وور مامی 1218237 5 0 600 600

 پکتیا گردیز 1301006 2 0 301 301

 پکتیا گردیز 1301006 7 0 215 215

 پکتیا گردیز 1301006 8 0 547 547

 پکتیا گردیز 1301011 2 0 107 107

 پکتیا گردیز 1301006 4 0 531 531

 پکتیا احمدابه 1302192 2 0 558 558
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 پکتیا احمدابه 1302192 3 0 600 600

 پکتیا احمدابه 1302194 2 0 599 599

 پکتیا احمدابه 1302195 3 0 599 599

 پکتیا احمدابه 1302197 4 0 599 599

 پکتیا احمدابه 1302197 5 0 599 599

 پکتیا احمدابه 1302190 5 0 587 587

 پکتیا احمدابه 1302218 3 0 600 600

 پکتیا ابهاحمد 1302218 4 0 506 506

 پکتیا زرمت 1303090 2 0 227 227

 پکتیا زرمت 1303100 2 0 120 120

 پکتیا زرمت 1303103 1 0 100 100

 پکتیا زرمت 1303103 2 0 141 141

 پکتیا زرمت 1303099 2 0 503 503

 پکتیا زرمت 1303078 7 0 592 592

 پکتیا شواک 1304112 6 0 599 599

 پکتیا وزه زدرانو 1305130 1 0 599 599

 پکتیا ووزه زدران 1305131 4 0 600 600

 پکتیا ووزه زدران 1305127 3 0 600 600

 پکتیا ووزه زدران 1305118 2 0 560 560

 پکتیا ووزه زدران 1305130 2 0 598 598

 پکتیا ووزه زدران 1305119 1 0 592 592

 پکتیا ووزه زدران 1305120 1 0 584 584

 پکتیا ووزه زدران 1305117 2 0 400 400

 پکتیا ووزه زدران 1305129 2 0 600 600

 پکتیا ووزه زدران 1305119 2 0 595 595

 پکتیا سید کرم 1306032 1 0 600 600

 پکتیا سید کرم 1306020 5 0 600 600

 پکتیا سید کرم 1306026 1 0 588 588

 پکتیا سید کرم 1306026 2 0 599 599

 پکتیا سید کرم 1306032 2 0 600 600

 پکتیا سید کرم 1306021 5 0 600 600
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 پکتیا سید کرم 1306029 1 0 590 590

 پکتیا سید کرم 1306039 1 0 501 501

 پکتیا سید کرم 1306023 1 0 600 600

 پکتیا سید کرم 1306034 2 0 598 598

 پکتیا سید کرم 1306020 2 0 513 513

 پکتیا کرمسید  1306020 3 0 599 599

 پکتیا سید کرم 1306031 3 0 595 595

 پکتیا سید کرم 1306039 2 0 501 501

 پکتیا سید کرم 1306019 6 0 592 592

 پکتیا سید کرم 1306031 2 0 598 598

 پکتیا جاجی آریوب 1307070 1 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307070 2 0 600 600

 پکتیا بجاجی آریو 1307070 3 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307070 4 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307073 2 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307212 1 0 550 550

 پکتیا جاجی آریوب 1307216 1 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307216 2 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307214 2 0 598 598

 پکتیا جاجی آریوب 1307214 3 0 582 582

 پکتیا جاجی آریوب 1307070 5 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307056 1 0 599 599

 پکتیا جاجی آریوب 1307056 2 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307056 4 0 600 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307076 4 0 598 598

 پکتیا جاجی آریوب 1307067 2 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308142 3 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308143 1 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308134 3 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308135 2 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308135 1 0 600 600
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 پکتیا الجه احمد 1308139 1 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308139 2 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308219 1 0 600 600

 پکتیا الجه احمد 1308219 2 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309173 5 0 596 596

 پکتیا خیلجانی 1309171 2 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309209 2 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309173 1 0 592 592

 پکتیا خیلجانی 1309173 2 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309173 3 0 598 598

 پکتیا خیلجانی 1309173 4 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309172 6 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309170 1 0 600 600

 پکتیا خیلجانی 1309170 2 0 600 600

 پکتیا سمکنی 1310166 1 0 600 600

 پکتیا سمکنی 1310163 1 0 594 594

 پکتیا سمکنی 1310157 2 0 600 600

 پکتیا سمکنی 1310157 3 0 600 600

 پکتیا سمکنی 1310157 4 0 599 599

 پکتیا سمکنی 1310167 3 0 599 599

 پکتیا سمکنی 1310167 4 0 594 594

 پکتیا سمکنی 1310157 1 0 600 600

 پکتیا دند پتان 1311187 1 0 599 599

 پکتیا دند پتان 1311187 3 0 600 600

 پکتیا دند پتان 1311210 2 0 600 600

 پکتیا دند پتان 1311188 1 0 597 597

 پکتیا دند پتان 1311188 2 0 599 599

 پکتیا دند پتان 1311181 1 0 600 600

 پکتیا دند پتان 1311186 1 0 597 597

600 600 0 1 1312155 NA NA 

600 600 0 2 1312155 NA NA 

600 600 0 1 1312223 NA NA 

600 600 0 3 1312223 NA NA 
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600 600 0 1 1312222 NA NA 

600 600 0 4 1312153 NA NA 

600 600 0 1 1312147 NA NA 

600 600 0 2 1312149 NA NA 

600 600 0 1 1312148 NA NA 

600 600 0 2 1312148 NA NA 

600 600 0 3 1312148 NA NA 

600 600 0 1 1312154 NA NA 

600 600 0 2 1312154 NA NA 

600 600 0 2 1312150 NA NA 

600 600 0 2 1312147 NA NA 

600 600 0 1 1312149 NA NA 

600 600 0 1 1312150 NA NA 

600 600 0 2 1312146 NA NA 

600 600 0 1 1312146 NA NA 

600 600 0 2 1312222 NA NA 

600 600 0 3 1313205 NA NA 

600 600 0 4 1313205 NA NA 

599 599 0 1 1313047 NA NA 

600 600 0 4 1313047 NA NA 

600 600 0 4 1313051 NA NA 

600 600 0 4 1313044 NA NA 

600 600 0 6 1313044 NA NA 

600 600 0 7 1313044 NA NA 

600 600 0 5 1313046 NA NA 

600 600 0 6 1313046 NA NA 

599 599 0 1 1313050 NA NA 

600 600 0 2 1313050 NA NA 

600 600 0 2 1313052 NA NA 

598 598 0 1 1313049 NA NA 

599 599 0 2 1313049 NA NA 

600 600 0 3 1313049 NA NA 

 خوست خوست 1401015 4 0 594 594

 خوست خوست 1401015 5 0 595 595

 خوست خوست 1401015 7 0 590 590

 خوست خوست 1401014 5 0 600 600

 خوست خوست 1401001 2 0 590 590

 خوست خوست 1401011 2 0 585 585

 خوست خوست 1401016 6 0 600 600

 خوست خوست 1401036 4 0 595 595

 خوست خوست 1401031 3 0 598 598
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 خوست خوست 1401028 5 0 600 600

 خوست خوست 1401035 2 0 583 583

 خوست خوست 1401162 9 0 576 576

 خوست خوست 1401039 1 0 600 600

 خوست خوست 1401039 3 0 586 586

 خوست خوست 1401041 1 0 599 599

 خوست خوست 1401161 5 0 596 596

 خوست خوست 1401012 1 0 581 581

 خوست خوست 1401029 3 0 599 599

 خوست خوست 1401023 1 0 599 599

 خوست خوست 1401016 2 0 576 576

 خوست زیمندو 1402083 2 0 548 548

 خوست مندوزی 1402084 1 0 594 594

 خوست مندوزی 1402084 2 0 597 597

 خوست مندوزی 1402082 4 0 580 580

 خوست مندوزی 1402179 3 0 598 598

 خوست گوربز 1403175 2 0 599 599

 خوست گوربز 1403174 3 0 600 600

 خوست گوربز 1403174 2 0 599 599

 خوست گوربز 1403154 3 0 597 597

 خوست گوربز 1403154 4 0 598 598

 خوست گوربز 1403174 4 0 600 600

 خوست گوربز 1403174 5 0 600 600

 خوست گوربز 1403174 6 0 600 600

 خوست گوربز 1403174 7 0 600 600

 خوست گوربز 1403148 5 0 589 589

 خوست تنی 1404144 4 0 587 587

نیت 1404142 5 0 600 600  خوست 

 خوست تنی 1404143 4 0 599 599

 خوست تنی 1404143 6 0 600 600

 خوست تنی 1404135 1 0 597 597
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 خوست خیلموسی 1405078 2 0 592 592

 خوست خیلموسی 1405074 2 0 595 595

 خوست خیلموسی 1405078 3 0 596 596

 خوست خیلموسی 1405078 1 0 596 596

 خوست خیلموسی 1405075 1 0 600 600

 خوست خیلموسی 1405078 4 0 587 587

 خوست خیلموسی 1405078 5 0 300 300

 خوست خیلموسی 1405072 1 0 596 596

 خوست خیلموسی 1405074 4 0 582 582

 خوست خیلموسی 1405074 5 0 597 597

 خوست خیلموسی 1405077 2 0 597 597

 خوست خیلموسی 1405075 2 0 600 600

 خوست خیلموسی 1405072 2 0 579 579

 خوست خیلموسی 1405076 1 0 592 592

 خوست خیلموسی 1405076 2 0 600 600

 خوست خیلموسی 1405076 3 0 600 600

 خوست خیلموسی 1405070 1 0 599 599

 خوست خیلموسی 1405069 1 0 580 580

 خوست خیلموسی 1405069 2 0 590 590

 خوست خیلموسی 1405069 3 0 594 594

 خوست خیلموسی 1405070 2 0 599 599

 خوست خیلموسی 1405070 3 0 590 590

 خوست نادرشاه کو 1406113 3 0 574 574

 خوست صبری 1407065 3 0 421 421

 خوست صبری 1407065 4 0 519 519

 خوست صبری 1407065 7 0 571 571

 خوست صبری 1407065 6 0 597 597

 خوست صبری 1407064 2 0 597 597

 خوست شیرعلی 1408049 4 0 597 597

 خوست شیرعلی 1408054 6 0 583 583

 خوست شیرعلی 1408054 2 0 600 600
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 خوست شیرعلی 1408054 3 0 600 600

 خوست شیرعلی 1408051 6 0 587 587

 خوست شیرعلی 1408050 3 0 100 100

 خوست شیرعلی 1408163 1 0 173 173

 خوست شیرعلی 1408165 1 0 598 598

 خوست شیرعلی 1408053 4 0 584 584

 خوست شیرعلی 1408053 5 0 585 585

 خوست شیرعلی 1408051 4 0 585 585

 خوست شیرعلی 1408053 2 0 580 580

 خوست شیرعلی 1408165 2 0 589 589

 خوست شیرعلی 1408165 3 0 597 597

 خوست شیرعلی 1408163 6 0 600 600

 خوست شیرعلی 1408163 4 0 280 280

 خوست قلندر 1410109 4 0 594 594

 خوست قلندر 1410105 4 0 598 598

 خوست قلندر 1410107 1 0 585 585

 خوست قلندر 1410105 1 0 599 599

 خوست سپره 1411170 2 0 580 580

 تخوس سپره 1411171 1 0 375 375

 خوست سپره 1411132 1 0 581 581

 خوست سپره 1411169 1 0 563 563

 خوست سپره 1411128 3 0 398 398

 خوست شامول 1412155 1 0 566 566

 کنر ساوکی 1509092 7 0 440 440

 کنر دانگم 1512054 4 0 352 352

 کنر دانگم 1512052 4 0 590 590

 کنر دانگم 1512050 5 0 587 587

 کنر دانگم 1512050 4 0 440 440

 کنر دانگم 1512050 6 0 597 597

 کندز کندز 1901199 3 0 400 400

 کندز آبادخان 1904147 1 0 268 268



61 
 

 سرپل سوزمه قال 2204047 2 0 168 168

 غور چار صدا 2304060 4 0 600 600

 غور چار صدا 2304060 2 0 600 600

 رغو چار صدا 2304060 3 0 600 600

 غور شهرک 2306087 1 0 600 600

 غور شهرک 2306074 1 0 597 597

 غور شهرک 2306074 3 0 600 600

 غور شهرک 2306076 1 0 600 600

 غور شهرک 2306091 1 0 400 400

 غور شهرک 2306091 2 0 221 221

 غور شهرک 2306076 3 0 600 600

 زابل ارغنداب 2605018 7 0 589 589

 زابل دای چوپان 2607024 2 0 353 353

 زابل دای چوپان 2607024 3 0 550 550

 زابل دای چوپان 2607022 5 0 330 330

 زابل دای چوپان 2607022 2 0 600 600

 زابل دای چوپان 2607023 2 0 600 600

 زابل دای چوپان 2607024 4 0 600 600

 زابل اتغر 2608035 5 0 580 580

 زابل اتغر 2608073 3 0 500 500

 زابل اتغر 2608035 6 0 550 550

 زابل اتغر 2608035 4 0 560 560

 کندهار پنجوایی 2704193 6 0 312 312

 کندهار کوتولیشاه 2706090 1 0 589 589

 کندهار AKغور 2709130 2 0 598 598

 کندهار سپین بولدک 2711219 5 0 526 526

 ندهارک سپین بولدک 2711219 6 0 430 430

350 350 0 7 2718238 NA NA 

 جوزجان شبرغان 2801023 3 0 120 120

 جوزجان مردیان 2809060 5 0 357 357

 فاریاب پشتون کوت 2902048 1 0 600 600

 فاریاب پشتون کوت 2902046 3 0 597 597
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 فاریاب پشتون کوت 2902035 4 0 162 162

 یابفار ولی سبزپوششاه 2903054 4 0 596 596

 هلمند لشکرگاه 3001018 3 0 106 106

 بادغیس ماچغور 3107124 4 0 600 600

 بادغیس ماچغور 3107124 2 0 598 598

 بادغیس ماچغور 3107124 5 0 590 590

 بادغیس ماچغور 3107124 1 0 598 598

 هرات شیندند 3214330 2 0 599 599

 هرات شیندند 3214328 2 0 600 600

 هرات شیندند 3214323 3 0 354 354

 هرات شیندند 3214328 3 0 600 600

 هرات شیندند 3214328 1 0 596 596

 هرات شیندند 3214308 3 0 269 269

 فراه خاک سفید 3303051 2 0 549 549

 فراه خاک سفید 3303051 3 0 583 583

 فراه باال بلوک 3306127 3 0 105 105

 وردک میدان شهر 401010 3 0 598 598

 وردک میدان شهر 401005 2 0 161 161

 وردک میدان شهر 401001 10 0 598 598

 وردک نرخ 402144 4 0 600 600

 وردک نرخ 402155 1 0 600 600

 وردک نرخ 402148 2 0 500 500

 وردک وردک چک 404090 1 0 600 600

 وردک وردک چک 404086 2 0 600 600

 وردک کورد چک 404103 3 0 600 600

 وردک وردک چک 404106 1 0 600 600

 وردک وردک چک 404106 2 0 600 600

 وردک وردک چک 404104 2 0 600 600

 وردک وردک چک 404105 1 0 600 600

 وردک وردک چک 404105 2 0 600 600

 وردک وردک چک 404105 3 0 600 600
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 وردک وردک چک 404096 1 0 600 600

 وردک وردک چک 404095 1 0 600 600

 وردک وردک چک 404097 2 0 599 599

 وردک وردک چک 404097 4 0 600 600

 وردک سید آباد 405117 2 0 600 600

 وردک سید آباد 405116 1 0 590 590

 وردک سید آباد 405108 4 0 596 596

 وردک سید آباد 405124 3 0 600 600

 وردک سید آباد 405122 4 0 600 600

 وردک سید آباد 405117 1 0 594 594

 وردک سید آباد 405110 4 0 595 595

 وردک سید آباد 405108 2 0 600 600

 وردک سید آباد 405108 3 0 600 600

 وردک سید آباد 405108 5 0 596 596

 وردک سید آباد 405111 1 0 600 600

 وردک سید آباد 405122 3 0 600 600

 وردک آباد سید 405114 7 0 595 595

 وردک سید آباد 405142 2 0 588 588

 وردک سید آباد 405142 3 0 591 591

 وردک دایمیرداد 406066 2 0 597 597

 وردک دایمیرداد 406070 5 0 600 600

 وردک دایمیرداد 406066 1 0 596 596

 وردک دایمیرداد 406065 2 0 597 597

 وردک دایمیرداد 406065 3 0 600 600

 وردک دایمیرداد 406070 1 0 598 598

 وردک دایمیرداد 406070 2 0 598 598

 وردک دایمیرداد 406070 3 0 598 598

 وردک دایمیرداد 406067 1 0 599 599

 وردک دایمیرداد 406066 3 0 594 594

 وردک دایمیرداد 406071 1 0 598 598

 وردک دایمیرداد 406071 2 0 597 597
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 وردک دایمیرداد 406071 3 0 597 597

 وردک دایمیرداد 406064 5 0 598 598

 وردک دایمیرداد 406065 1 0 600 600

 وردک دایمیرداد 406064 3 0 599 599

 وردک دایمیرداد 406067 2 0 595 595

 وردک دایمیرداد 406064 1 0 597 597

 وردک دایمیرداد 406064 2 0 599 599

 وردک یرداددایم 406064 4 0 597 597

 وردک دایمیرداد 406070 4 0 600 600

 لوگر پل علم 501014 5 0 600 600

 لوگر پل علم 501013 3 0 305 305

 لوگر پل علم 501019 1 0 594 594

 لوگر پل علم 501019 2 0 600 600

 لوگر پل علم 501019 3 0 600 600

 لوگر پل علم 501004 3 0 593 593

 لوگر پل علم 501004 6 0 594 594

 لوگر پل علم 501004 7 0 585 585

 لوگر پل علم 501004 9 0 382 382

 لوگر پل علم 501007 5 0 600 600

 لوگر پل علم 501009 2 0 494 494

 لوگر محمدآغه 505054 1 0 310 310

 لوگر محمدآغه 505067 5 0 163 163

 لوگر محمدآغه 505067 6 0 139 139

 لوگر محمدآغه 505062 4 0 388 388

 لوگر ازره 507081 4 0 599 599

 ننگرهار سرخ رود 603090 1 0 223 223

 ننگرهار سرخ رود 603090 2 0 240 240

 ننگرهار سرخ رود 603101 3 0 424 424

 ننگرهار رودات 607129 4 0 100 100

 ننگرهار رودات 607134 3 0 597 597

 رهارننگ پچیرواگه 611307 2 0 228 228
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 ننگرهار شیر آزاد 619244 2 0 598 598

 ننگرهار نازیان 620409 3 0 358 358

 لغمان مهترالم 701001 6 0 514 514

 لغمان ییقرغه 702045 5 0 157 157

 لغمان ییقرغه 702048 4 0 153 153

 بغالن خمریپل 901031 5 0 595 595

 بغالن خمریپل 901026 3 0 595 595

 کابل کابل 101514 4 1 595 596

 کابل کابل 101449 6 1 592 593

 کابل کابل 101448 4 1 597 598

 کابل کابل 101449 3 1 588 589

 کابل کابل 101449 4 1 595 596

 کابل کابل 101511 5 1 597 598

 کابل کابل 101332 5 1 298 299

 کابل کابل 101332 9 1 597 598

 کابل کابل 101176 13 1 317 318

 کابل کابل 101176 14 1 207 208

 کابل کابل 101449 7 1 596 597

 کابل کابل 101249 10 1 323 324

 کابل پغمان 102417 4 1 148 149

 کابل چهارآسیاب 103419 3 1 125 126

 کابل بگرامی 104460 3 1 326 327

 غزنی اندر 1107226 1 1 187 188

 یغزن اندر 1107231 2 1 446 447

 غزنی اندر 1107252 2 1 594 595

 غزنی گیالن 1117394 2 1 461 462

 غزنی گیالن 1117394 3 1 405 406

 پکتیکا شرن 1201004 4 1 170 171

 پکتیکا خانمته 1202030 1 1 302 303

 پکتیکا خانمته 1202283 2 1 212 213

 پکتیکا خیلیوسف 1203040 3 1 578 579
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 پکتیکا خیلیوسف 1203042 4 1 299 300

 پکتیکا خیلیوسف 1203042 1 1 599 600

 پکتیکا یحیاخیل 1204051 3 1 599 600

 پکتیکا سر روضه 1205286 1 1 599 600

 پکتیکا سر روضه 1205286 2 1 599 600

 پکتیکا سر روضه 1205285 3 1 599 600

 پکتیکا سر روضه 1205075 2 1 590 591

 پکتیکا امنه 1206066 3 1 598 599

 پکتیکا شاهزرغون 1207090 2 1 598 599

 پکتیکا شاهزرغون 1207095 2 1 594 595

 پکتیکا گومل 1208293 3 1 599 600

 پکتیکا گومل 1208293 1 1 595 596

 پکتیکا گومل 1208129 1 1 595 596

 پکتیکا گومل 1208144 1 1 564 565

 پکتیکا گومل 1208144 2 1 597 598

 پکتیکا گومل 1208139 1 1 589 590

 پکتیکا گومل 1208138 1 1 593 594

 پکتیکا خیلجانی 1209114 3 1 594 595

 پکتیکا خیلجانی 1209117 2 1 591 592

 پکتیکا خیلجانی 1209118 1 1 593 594

 پکتیکا ارگون 1211176 2 1 598 599

 پکتیکا ارگون 1211178 1 1 599 600

 پکتیکا ارگون 1211181 1 1 599 600

 پکتیکا نیکه 1213200 1 1 597 598

 پکتیکا برمل 1214304 1 1 599 600

 پکتیکا برمل 1214259 3 1 599 600

 پکتیکا وازخوا 1217230 3 1 599 600

 پکتیکا وازخوا 1217219 5 1 599 600

 پکتیکا وازخوا 1217222 2 1 599 600

 کتیکاپ وور مامی 1218302 1 1 595 596

 پکتیا گردیز 1301009 6 1 141 142
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 پکتیا گردیز 1301202 4 1 467 468

 پکتیا احمدابه 1302196 2 1 598 599

 پکتیا احمدابه 1302194 1 1 598 599

 پکتیا احمدابه 1302198 1 1 594 595

 پکتیا احمدابه 1302197 3 1 597 598

 پکتیا احمدابه 1302218 2 1 599 600

 پکتیا احمدابه 1302190 6 1 596 597

 پکتیا احمدابه 1302197 1 1 596 597

 پکتیا زرمت 1303090 3 1 191 192

 پکتیا زرمت 1303089 1 1 119 120

 پکتیا زرمت 1303098 2 1 575 576

 پکتیا زرمت 1303101 2 1 100 101

 پکتیا شواک 1304113 6 1 599 600

 یاپکت ووزه زدران 1305131 2 1 597 598

 پکتیا ووزه زدران 1305128 1 1 593 594

 پکتیا ووزه زدران 1305129 4 1 596 597

 پکتیا سید کرم 1306024 3 1 594 595

 پکتیا سید کرم 1306024 4 1 599 600

 پکتیا سید کرم 1306021 4 1 599 600

 پکتیا سید کرم 1306034 3 1 595 596

 پکتیا سید کرم 1306029 2 1 599 600

 پکتیا سید کرم 1306029 3 1 598 599

 پکتیا سید کرم 1306025 2 1 599 600

 پکتیا سید کرم 1306031 1 1 599 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307061 3 1 599 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307071 1 1 599 600

 پکتیا خیلجانی 1309171 1 1 599 600

 پکتیا سمکنی 1310163 2 1 597 598

 پکتیا سمکنی 1310161 4 1 598 599

 پکتیا سمکنی 1310163 3 1 595 596

 پکتیا سمکنی 1310159 4 1 597 598
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 پکتیا دند پتان 1311183 1 1 599 600

600 599 1 2 1313205 NA NA 

600 599 1 1 1313051 NA NA 

598 597 1 2 1313044 NA NA 

 خوست خوست 1401015 6 1 567 568

 خوست خوست 1401005 3 1 597 598

 خوست خوست 1401016 3 1 599 600

 خوست خوست 1401019 3 1 586 587

 خوست خوست 1401027 1 1 593 594

 خوست خوست 1401028 4 1 599 600

 خوست خوست 1401033 4 1 599 600

 خوست خوست 1401035 4 1 593 594

 خوست خوست 1401162 5 1 582 583

 خوست تخوس 1401162 10 1 580 581

 خوست خوست 1401162 11 1 595 596

 خوست خوست 1401045 4 1 596 597

 خوست خوست 1401161 6 1 596 597

 خوست خوست 1401037 4 1 581 582

 خوست خوست 1401023 6 1 596 597

 خوست مندوزی 1402085 1 1 579 580

 خوست مندوزی 1402084 3 1 594 595

 خوست مندوزی 1402092 2 1 597 598

 خوست مندوزی 1402093 3 1 542 543

 خوست مندوزی 1402082 1 1 589 590

 خوست مندوزی 1402082 5 1 599 600

 خوست مندوزی 1402177 2 1 598 599

 خوست گوربز 1403147 3 1 590 591

 خوست تنی 1404137 1 1 598 599

 خوست تنی 1404137 2 1 589 590

 خوست اه کونادرش 1406124 3 1 159 160

 خوست نادرشاه کو 1406122 2 1 585 586

 خوست نادرشاه کو 1406124 2 1 430 431
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 خوست نادرشاه کو 1406122 4 1 564 565

 خوست نادرشاه کو 1406115 1 1 578 579

 خوست نادرشاه کو 1406114 2 1 584 585

 خوست نادرشاه کو 1406119 1 1 589 590

 خوست ریصب 1407065 8 1 588 589

 خوست شیرعلی 1408054 4 1 594 595

 خوست شیرعلی 1408051 1 1 587 588

 خوست باک 1409062 2 1 484 485

 خوست قلندر 1410105 2 1 587 588

 خوست قلندر 1410107 2 1 586 587

 خوست قلندر 1410111 3 1 591 592

 خوست سپره 1411127 6 1 594 595

 خوست رهسپ 1411128 6 1 473 474

 خوست جاجی میدان 1413104 4 1 598 599

 کنر سوکی 1509092 5 1 591 592

 کنر کنر خاص 1510096 6 1 593 594

 کندز چار دره 1902120 4 1 205 206

 غور شهرک 2306088 2 1 599 600

 زابل قالت 2601002 7 1 450 451

 زابل جویشاه 2606014 4 1 410 411

 زابل اتغر 2608073 2 1 510 511

 کندهار پنجوایی 2704193 7 1 553 554

 کندهار کوتولیشاه 2706095 1 1 593 594

 کندهار سپین بولدک 2711225 2 1 598 599

 جوزجان خواجه دو کوه 2802110 10 1 586 587

 فاریاب پشتون کوت 2902021 1 1 506 507

 فاریاب پشتون کوت 2902023 2 1 164 165

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903054 5 1 449 450

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903054 8 1 118 119

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903059 5 1 599 600

 فاریاب گرزیوان 2908130 3 1 596 597
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 هرات شیندند 3214306 1 1 550 551

 هرات شیندند 3214322 3 1 595 596

 وردک میدان شهر 401010 2 1 597 598

 وردک میدان شهر 401010 4 1 599 600

 وردک میدان شهر 401001 6 1 307 308

 وردک میدان شهر 401008 4 1 599 600

 وردک میدان شهر 401004 4 1 116 117

 وردک میدان شهر 401004 3 1 112 113

 وردک سید آباد 405108 6 1 599 600

 وردک سید آباد 405118 2 1 599 600

 وردک سید آباد 405114 9 1 599 600

 وردک سید آباد 405109 2 1 354 355

 لوگر پل علم 501014 3 1 388 389

 لوگر پل علم 501016 2 1 564 565

 لوگر خوشی 504049 3 1 140 141

 لوگر محمدآغه 505065 5 1 271 272

 لوگر محمدآغه 505052 2 1 202 203

 ننگرهار آبادجالل 601009 5 1 587 588

 ننگرهار کامه 605185 2 1 217 218

 ننگرهار خوگیانی 608283 3 1 192 193

 ننگرهار پچیرواگه 611308 2 1 412 413

 ننگرهار پچیرواگه 611308 3 1 248 249

 ننگرهار کوت 613517 1 1 312 313

 لغمان مهترالم 701022 2 1 378 379

 لغمان مهترالم 701010 5 1 596 597

 لغمان مهترالم 701009 1 1 582 583

 لغمان ییقرغه 702049 6 1 308 309

 لغمان ییقرغه 702049 4 1 596 597

 لغمان ییقرغه 702049 1 1 590 591

 بغالن خمریپل 901015 5 1 596 597

 بغالن بغالن جاده 905045 1 1 599 600
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 کابل کابل 101514 6 2 429 431

 کابل کابل 101448 5 2 595 597

 کابل کابل 101448 6 2 597 599

 کابل کابل 101448 8 2 598 600

 کابل کابل 101514 3 2 597 599

 کابل کابل 101448 3 2 596 598

 کابل کابل 101511 3 2 597 599

 کابل کابل 101511 4 2 596 598

 کابل کابل 101473 8 2 589 591

 کابل کابل 101332 4 2 596 598

 کابل بلکا 101249 9 2 154 156

 کابل چهارآسیاب 103419 2 2 274 276

 کابل چهارآسیاب 103422 3 2 146 148

 غزنی اندر 1107234 1 2 190 192

 غزنی اندر 1107234 3 2 140 142

 غزنی اندر 1107250 2 2 593 595

 غزنی مقر 1115369 2 2 219 221

 پکتیکا شرن 1201005 3 2 107 109

 پکتیکا نشر 1201004 3 2 154 156

 پکتیکا خانمته 1202032 3 2 217 219

 پکتیکا یحیاخیل 1204064 2 2 598 600

 پکتیکا یحیاخیل 1204051 2 2 598 600

 پکتیکا سر روضه 1205078 2 2 125 127

 پکتیکا سر روضه 1205076 1 2 587 589

 پکتیکا گومل 1208146 1 2 408 410

 پکتیکا گومل 1208146 6 2 595 597

 پکتیکا گومل 1208137 1 2 594 596

 پکتیکا گومل 1208139 2 2 596 598

 پکتیکا گومل 1208138 2 2 598 600

 پکتیکا خیلجانی 1209124 1 2 592 594

 پکتیکا خیلجانی 1209123 1 2 594 596
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 پکتیکا خیلجانی 1209109 2 2 595 597

 پکتیکا خیلجانی 1209112 2 2 598 600

 پکتیکا سروبی 1210154 3 2 598 600

 پکتیکا سروبی 1210151 2 2 591 593

 پکتیکا ارگون 1211162 3 2 595 597

 پکتیکا نیکه 1213199 1 2 598 600

 پکتیکا گیان 1215276 2 2 598 600

 پکتیکا وازخوا 1217229 1 2 597 599

 پکتیکا وور مامی 1218242 4 2 598 600

 پکتیکا توروو 1219236 2 2 594 596

 پکتیا احمدابه 1302193 4 2 428 430

 پکتیا احمدابه 1302192 4 2 506 508

 پکتیا احمدابه 1302194 3 2 598 600

 پکتیا احمدابه 1302195 1 2 596 598

 پکتیا احمدابه 1302195 2 2 597 599

 پکتیا احمدابه 1302190 1 2 588 590

 پکتیا احمدابه 1302191 1 2 597 599

 پکتیا زرمت 1303098 1 2 559 561

 پکتیا ووزه زدران 1305128 3 2 598 600

 پکتیا ووزه زدران 1305127 1 2 598 600

 پکتیا ووزه زدران 1305129 3 2 598 600

 پکتیا ووزه زدران 1305126 3 2 561 563

 پکتیا ووزه زدران 1305118 3 2 588 590

 پکتیا ووزه زدران 1305130 3 2 598 600

 پکتیا ووزه زدران 1305120 2 2 562 564

 پکتیا ووزه زدران 1305118 1 2 588 590

 پکتیا ووزه زدران 1305129 1 2 598 600

 پکتیا سید کرم 1306021 6 2 596 598

 پکتیا جاجی آریوب 1307065 1 2 598 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307061 4 2 576 578

 پکتیا بجاجی آریو 1307076 3 2 596 598
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 پکتیا خیلجانی 1309173 6 2 597 599

 پکتیا خیلجانی 1309172 5 2 556 558

 پکتیا سمکنی 1310168 1 2 598 600

 پکتیا دند پتان 1311180 3 2 588 590

 پکتیا دند پتان 1311189 3 2 595 597

 پکتیا دند پتان 1311186 2 2 594 596

592 590 2 2 1312223 NA NA 

600 598 2 5 1313044 NA NA 

 خوست خوست 1401044 5 2 596 598

 خوست خوست 1401018 7 2 598 600

 خوست خوست 1401013 6 2 597 599

 خوست خوست 1401005 2 2 598 600

 خوست خوست 1401008 1 2 548 550

 خوست خوست 1401025 1 2 531 533

 خوست خوست 1401019 6 2 579 581

 خوست خوست 1401027 4 2 598 600

 خوست خوست 1401026 3 2 598 600

 خوست خوست 1401043 2 2 587 589

 خوست خوست 1401032 1 2 595 597

 خوست خوست 1401045 1 2 590 592

 خوست خوست 1401045 2 2 593 595

 خوست خوست 1401047 2 2 517 519

 خوست خوست 1401037 1 2 588 590

 ستخو خوست 1401017 7 2 593 595

 خوست خوست 1401017 8 2 579 581

 خوست خوست 1401012 2 2 580 582

 خوست مندوزی 1402091 3 2 598 600

 خوست مندوزی 1402087 1 2 589 591

 خوست مندوزی 1402081 3 2 593 595

 خوست مندوزی 1402178 2 2 593 595

 خوست مندوزی 1402090 1 2 592 594

 خوست یمندوز 1402082 7 2 579 581
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 خوست مندوزی 1402177 3 2 593 595

 خوست گوربز 1403153 2 2 594 596

 خوست گوربز 1403154 2 2 588 590

 خوست تنی 1404133 4 2 587 589

 خوست تنی 1404142 4 2 598 600

 خوست تنی 1404141 4 2 597 599

 خوست تنی 1404136 2 2 302 304

 ستخو خیلموسی 1405071 2 2 595 597

 خوست نادرشاه کو 1406123 2 2 581 583

 خوست نادرشاه کو 1406118 2 2 583 585

 خوست نادرشاه کو 1406125 3 2 442 444

 خوست نادرشاه کو 1406115 2 2 583 585

 خوست نادرشاه کو 1406113 2 2 579 581

 خوست صبری 1407065 5 2 437 439

 خوست صبری 1407064 9 2 595 597

 خوست صبری 1407066 6 2 112 114

 خوست شیرعلی 1408049 3 2 592 594

 خوست شیرعلی 1408050 2 2 232 234

 خوست شیرعلی 1408050 1 2 257 259

 خوست باک 1409061 3 2 573 575

 خوست باک 1409057 7 2 598 600

 خوست قلندر 1410111 1 2 597 599

 خوست قلندر 1410106 1 2 592 594

 خوست سپره 1411129 3 2 545 547

 خوست سپره 1411127 3 2 596 598

 خوست سپره 1411128 4 2 594 596

 خوست سپره 1411128 2 2 592 594

 خوست شامول 1412155 5 2 575 577

 خوست شامول 1412160 2 2 130 132

 خوست جاجی میدان 1413098 4 2 598 600

 کنر سر کانی 1505038 7 2 572 574
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 تخار کلفگان 1807206 3 2 598 600

 کندز کندز 1901021 4 2 198 200

 کاپیسا نجراب 205039 2 2 102 104

 بلخ شولگره 2107243 2 2 104 106

 بلخ چار بلوک 2111198 3 2 146 148

 غور دولینا 2302238 2 2 535 537

 کندهار کندهار 2701063 4 2 582 584

 ندهارک کندهار 2701007 3 2 229 231

 کندهار کوتولیشاه 2706095 2 2 595 597

 کندهار سپین بولدک 2711207 6 2 513 515

324 322 2 4 2717011 NA NA 

 فاریاب میمنه 2901199 6 2 592 594

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903054 3 2 597 599

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903058 4 2 597 599

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903210 4 2 363 365

 فاریاب قیصار 2907090 3 2 552 554

 فاریاب قیصار 2907082 2 2 598 600

 فاریاب قیصار 2907203 2 2 598 600

 فاریاب اندخوی 2913189 5 2 543 545

 فاریاب اندخوی 2913185 4 2 452 454

 پروان Iشینواری 303073 4 2 116 118

592 590 2 2 3103024 MUQUR غیسباد 

 هرات شیندند 3214329 3 2 256 258

 وردک میدان شهر 401005 4 2 121 123

 وردک میدان شهر 401001 9 2 592 594

 وردک میدان شهر 401008 5 2 598 600

157 155 2 1 403014 JALREZ وردک 

200 198 2 1 403017 JALREZ وردک 

 وردک وردک چک 404092 3 2 598 600

 وردک سید آباد 405115 1 2 598 600

 وردک سید آباد 405131 2 2 590 592

 وردک سید آباد 405120 1 2 593 595
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 لوگر پل علم 501014 1 2 292 294

 لوگر پل علم 501019 5 2 594 596

 لوگر پل علم 501011 5 2 390 392

 لوگر پل علم 501004 5 2 582 584

 لوگر پل علم 501004 2 2 592 594

 لوگر پل علم 501009 3 2 590 592

 لوگر پل علم 501009 4 2 576 578

 لوگر محمدآغه 505054 3 2 389 391

 لوگر محمدآغه 505065 3 2 146 148

 لوگر محمدآغه 505060 5 2 226 228

 لوگر محمدآغه 505052 1 2 587 589

 لوگر محمدآغه 505059 3 2 246 248

 لوگر محمدآغه 505062 2 2 515 517

 لوگر محمدآغه 505052 3 2 330 332

 ننگرهار آبادجالل 601041 5 2 378 380

 ننگرهار آبادجالل 601044 4 2 112 114

 ننگرهار آبادجالل 601006 5 2 123 125

 ننگرهار آبادجالل 601002 4 2 144 146

 ننگرهار آبادجالل 601036 1 2 114 116

 ننگرهار آبادجالل 601007 4 2 358 360

 ننگرهار آبادجالل 601007 1 2 351 353

 ننگرهار سرخ رود 603093 7 2 114 116

 ننگرهار سرخ رود 603094 4 2 255 257

 ننگرهار سرخ رود 603089 2 2 199 201

 ننگرهار رودات 607144 1 2 144 146

 ننگرهار رودات 607142 2 2 185 187

 ننگرهار خوگیانی 608285 1 2 598 600

 ننگرهار خوگیانی 608276 2 2 598 600

 ننگرهار خوگیانی 608286 1 2 598 600

 ننگرهار پچیرواگه 611315 1 2 225 227

 ننگرهار شینواری 616436 1 2 195 197



77 
 

 لغمان مهترالم 701004 6 2 550 552

 لغمان ییقرغه 702050 3 2 590 592

 لغمان ییقرغه 702049 5 2 593 595

 لغمان ییقرغه 702049 3 2 595 597

 کابل کابل 101448 7 3 597 600

 کابل کابل 101448 2 3 596 599

 کابل کابل 101449 5 3 594 597

 کابل کابل 101332 3 3 596 599

 کابل کابل 101510 3 3 589 592

 کابل کابل 101509 6 3 593 596

 کابل کابل 101176 6 3 115 118

 ابلک کابل 101176 10 3 332 335

 کابل کابل 101160 2 3 187 190

 کابل چهارآسیاب 103536 1 3 214 217

 کابل بگرامی 104460 2 3 330 333

 کابل بگرامی 104460 1 3 240 243

 غزنی اندر 1107225 2 3 206 209

 غزنی اندر 1107229 4 3 205 208

 غزنی اندر 1107238 1 3 552 555

 غزنی اندر 1107252 1 3 596 599

 غزنی باغقره 1111195 1 3 595 598

 پکتیکا شرن 1201022 2 3 195 198

 پکتیکا شرن 1201004 1 3 351 354

 پکتیکا شرن 1201003 2 3 576 579

 پکتیکا شرن 1201026 3 3 97 100

 پکتیکا شرن 1201008 2 3 522 525

 پکتیکا شرن 1201008 3 3 525 528

 کتیکاپ خانمته 1202028 3 3 249 252

 پکتیکا خانمته 1202027 2 3 554 557

 پکتیکا خانمته 1202032 2 3 203 206

 پکتیکا خانمته 1202029 1 3 99 102
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 پکتیکا خانمته 1202027 3 3 557 560

 پکتیکا خیلیوسف 1203046 1 3 399 402

 پکتیکا یحیاخیل 1204052 1 3 597 600

 اپکتیک یحیاخیل 1204062 1 3 597 600

 پکتیکا سر روضه 1205081 2 3 513 516

 پکتیکا سر روضه 1205077 1 3 190 193

 پکتیکا شاهزرغون 1207085 1 3 593 596

 پکتیکا گومل 1208291 1 3 594 597

 پکتیکا گومل 1208132 2 3 102 105

 پکتیکا گومل 1208137 2 3 592 595

 پکتیکا خیلجانی 1209290 1 3 594 597

 پکتیکا خیلجانی 1209109 4 3 592 595

 پکتیکا برمل 1214264 1 3 597 600

 پکتیکا برمل 1214259 2 3 596 599

 پکتیکا وازخوا 1217228 2 3 578 581

 پکتیکا وازخوا 1217230 4 3 597 600

 پکتیا گردیز 1301017 2 3 98 101

 پکتیا گردیز 1301006 5 3 282 285

 پکتیا گردیز 1301006 6 3 146 149

 پکتیا گردیز 1301005 5 3 585 588

 پکتیا گردیز 1301202 1 3 477 480

 پکتیا گردیز 1301202 2 3 515 518

 پکتیا احمدابه 1302200 1 3 589 592

 پکتیا زرمت 1303078 3 3 563 566

 پکتیا زرمت 1303099 1 3 392 395

 پکتیا ووزه زدران 1305131 3 3 597 600

 پکتیا ووزه زدران 1305116 2 3 221 224

 پکتیا ووزه زدران 1305117 1 3 597 600

 پکتیا سید کرم 1306035 1 3 112 115

 پکتیا جاجی آریوب 1307076 5 3 595 598

 پکتیا الجه احمد 1308138 2 3 597 600



79 
 

 پکتیا سمکنی 1310168 3 3 596 599

 پکتیا سمکنی 1310166 2 3 595 598

 پکتیا سمکنی 1310163 4 3 596 599

 پکتیا دند پتان 1311183 2 3 593 596

 پکتیا دند پتان 1311187 2 3 595 598

 پکتیا دند پتان 1311185 2 3 595 598

 پکتیا دند پتان 1311189 2 3 596 599

 خوست خوست 1401014 3 3 587 590

 خوست خوست 1401021 4 3 558 561

 خوست خوست 1401027 2 3 591 594

 خوست خوست 1401030 1 3 590 593

 خوست خوست 1401030 2 3 592 595

 خوست خوست 1401043 4 3 596 599

 خوست خوست 1401162 2 3 573 576

 خوست خوست 1401161 1 3 592 595

 خوست خوست 1401161 2 3 589 592

 خوست خوست 1401161 4 3 592 595

 خوست خوست 1401046 2 3 538 541

 خوست خوست 1401034 3 3 589 592

 خوست خوست 1401017 2 3 577 580

 خوست خوست 1401017 3 3 591 594

 خوست خوست 1401023 4 3 596 599

 خوست مندوزی 1402094 2 3 588 591

 خوست مندوزی 1402079 5 3 584 587

 خوست مندوزی 1402088 2 3 583 586

 خوست مندوزی 1402087 2 3 583 586

 خوست مندوزی 1402083 1 3 585 588

 خوست مندوزی 1402083 3 3 510 513

 خوست مندوزی 1402095 1 3 285 288

 خوست مندوزی 1402093 2 3 596 599

 خوست مندوزی 1402090 2 3 589 592
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 خوست گوربز 1403150 2 3 149 152

 خوست گوربز 1403147 5 3 593 596

 خوست تنی 1404135 2 3 595 598

 خوست تنی 1404137 5 3 596 599

 خوست تنی 1404137 4 3 594 597

 خوست خیلموسی 1405077 5 3 595 598

 خوست خیلموسی 1405074 3 3 570 573

 خوست خیلموسی 1405071 1 3 592 595

 خوست نادرشاه کو 1406122 3 3 578 581

 خوست نادرشاه کو 1406118 1 3 584 587

 خوست صبری 1407064 3 3 581 584

 خوست صبری 1407065 1 3 319 322

 خوست صبری 1407065 2 3 350 353

 خوست صبری 1407166 3 3 387 390

 خوست صبری 1407167 4 3 595 598

 خوست صبری 1407066 7 3 97 100

 خوست شیرعلی 1408183 1 3 178 181

 خوست قلندر 1410111 2 3 578 581

 خوست سپره 1411171 2 3 591 594

 خوست سپره 1411129 1 3 593 596

 خوست سپره 1411129 4 3 584 587

 خوست سپره 1411127 2 3 589 592

 خوست سپره 1411127 4 3 592 595

 خوست سپره 1411128 5 3 595 598

 خوست سپره 1411128 1 3 584 587

 خوست شامول 1412155 4 3 555 558

 خوست شامول 1412159 1 3 593 596

 کنر نارنگ 1504036 2 3 590 593

 کنر غازی آباد 1511118 4 3 202 205

 کنر نور گل 1514088 3 3 504 507

 کنر نور گل 1514087 5 3 580 583
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 کندز چار دره 1902127 5 3 177 180

 کندز آبادعلی 1903134 3 3 288 291

 کندز امام صاحب 1905200 5 3 435 438

 کندز صاحبامام  1905200 6 3 100 103

 کاپیسا نجراب 205039 1 3 166 169

 کاپیسا تگاب 206081 2 3 109 112

 کاپیسا تگاب 206085 2 3 106 109

 کاپیسا تگاب 206078 3 3 140 143

 غور شهرک 2306079 1 3 597 600

 غور شهرک 2306089 1 3 589 592

 زابل دای چوپان 2607022 4 3 216 219

 کندهار پنجوایی 2704193 3 3 578 581

 کندهار کوتولیشاه 2706090 2 3 597 600

 کندهار سپین بولدک 2711226 1 3 566 569

 کندهار سپین بولدک 2711225 3 3 597 600

 کندهار سپین بولدک 2711225 4 3 583 586

 کندهار سپین بولدک 2711228 4 3 525 528

509 506 3 1 2717052 NA NA 

 جوزجان مردیان 2809060 4 3 435 438

 فاریاب میمنه 2901002 10 3 166 169

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903210 3 3 595 598

 فاریاب المار 2904077 2 3 593 596

 فاریاب تگاب شیرین 2906153 4 3 592 595

 فاریاب قیصار 2907089 2 3 555 558

 فاریاب قیصار 2907081 7 3 572 575

 فاریاب قیصار 2907101 4 3 587 590

 فاریاب دولت آباد 2909159 3 3 105 108

 فاریاب قرغان 2912190 5 3 168 171

 فاریاب اندخوی 2913184 1 3 370 373

 فاریاب اندخوی 2913184 2 3 386 389

 فاریاب اندخوی 2913181 5 3 587 590

 هرات گل ران 3208224 1 3 597 600
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 هرات شیندند 3214308 1 3 279 282

 فراه باال بلوک 3306162 3 3 588 591

 وردک میدان شهر 401010 5 3 594 597

 وردک میدان شهر 401008 2 3 597 600

 وردک وردک چک 404083 3 3 597 600

 وردک سید آباد 405130 1 3 597 600

 وردک سید آباد 405111 4 3 597 600

 وردک سید آباد 405142 4 3 597 600

 وردک جغتو 408080 1 3 590 593

 لوگر پل علم 501009 1 3 511 514

 لوگر برکی برک 502036 1 3 516 519

 لوگر چرخ 503044 1 3 570 573

 لوگر خوشی 504047 3 3 253 256

 لوگر محمدآغه 505063 5 3 596 599

 لوگر محمدآغه 505067 1 3 588 591

 لوگر محمدآغه 505062 3 3 545 548

 لوگر محمدآغه 505057 4 3 442 445

 ننگرهار آبادجالل 601009 3 3 333 336

 ننگرهار آبادجالل 601018 6 3 140 143

 ننگرهار آبادجالل 601007 2 3 349 352

 ننگرهار آبادجالل 601032 4 3 335 338

 ننگرهار آبادجالل 601015 4 3 437 440

 ننگرهار آبادجالل 601011 6 3 153 156

 ننگرهار آبادجالل 601015 2 3 375 378

 ننگرهار بهسود 602061 5 3 167 170

 ننگرهار سرخ رود 603094 5 3 202 205

 ننگرهار سرخ رود 603094 3 3 573 576

 ننگرهار رودات 607143 2 3 248 251

 ننگرهار شینواری 616421 3 3 101 104

 لغمان مهترالم 701025 4 3 111 114

 لغمان ییقرغه 702035 4 3 158 161
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 لغمان ییقرغه 702040 4 3 257 260

 لغمان ییقرغه 702051 1 3 545 548

 لغمان ییقرغه 702038 3 3 190 193

 لغمان الینگار 704080 1 3 120 123

 بغالن خمریپل 901016 2 3 589 592

 بغالن دهنه غوری 902258 3 3 337 340

 کابل کابل 101511 2 4 571 575

 کابل کابل 101176 8 4 139 143

 کابل کابل 101151 4 4 132 136

 کابل پغمان 102414 3 4 190 194

 کابل چهارآسیاب 103424 2 4 110 114

 کابل چهارآسیاب 103419 1 4 99 103

 کابل بگرامی 104461 3 4 97 101

 کابل شکر دره 106543 3 4 108 112

 کابل سروبی 115482 2 4 591 595

 پکتیکا خیلیوسف 1203041 1 4 263 267

 پکتیکا خیلیوسف 1203043 4 4 520 524

 پکتیکا سر روضه 1205080 1 4 537 541

 پکتیکا سر روضه 1205076 3 4 592 596

 پکتیکا سر روضه 1205079 3 4 586 590

 پکتیکا امنه 1206066 1 4 594 598

 پکتیکا شاهزرغون 1207098 1 4 109 113

 پکتیکا شاهزرغون 1207085 2 4 594 598

 پکتیکا گومل 1208141 2 4 585 589

 پکتیکا گومل 1208126 2 4 594 598

 پکتیکا گومل 1208131 2 4 100 104

 پکتیکا خیلجانی 1209115 1 4 596 600

 پکتیکا خیلجانی 1209115 2 4 592 596

 پکتیکا توروو 1219231 5 4 594 598

 پکتیا گردیز 1301015 1 4 110 114

 پکتیا احمدابه 1302195 4 4 593 597
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 پکتیا احمدابه 1302200 2 4 593 597

 پکتیا شواک 1304113 3 4 591 595

 پکتیا ووزه زدران 1305128 2 4 596 600

 پکتیا ووزه زدران 1305114 2 4 589 593

 پکتیا سید کرم 1306024 1 4 595 599

 کتیاپ سید کرم 1306021 1 4 595 599

 پکتیا سید کرم 1306024 2 4 595 599

 پکتیا جاجی آریوب 1307076 2 4 596 600

 پکتیا سمکنی 1310160 4 4 590 594

 پکتیا سمکنی 1310165 1 4 585 589

 پکتیا دند پتان 1311184 1 4 592 596

 پکتیا دند پتان 1311189 4 4 596 600

 خوست خوست 1401044 4 4 595 599

 خوست خوست 1401004 1 4 594 598

 خوست خوست 1401004 2 4 593 597

 خوست خوست 1401004 3 4 397 401

 خوست خوست 1401025 2 4 573 577

 خوست خوست 1401025 4 4 472 476

 خوست خوست 1401035 3 4 594 598

 خوست خوست 1401162 7 4 596 600

 خوست خوست 1401161 7 4 591 595

 خوست خوست 1401023 2 4 591 595

 خوست خوست 1401023 3 4 594 598

 خوست خوست 1401029 4 4 594 598

 خوست مندوزی 1402088 1 4 585 589

 خوست مندوزی 1402091 2 4 582 586

 خوست مندوزی 1402178 3 4 584 588

 خوست مندوزی 1402094 1 4 591 595

 خوست مندوزی 1402096 1 4 590 594

 خوست مندوزی 1402177 1 4 592 596

 خوست مندوزی 1402082 2 4 592 596
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 خوست مندوزی 1402082 3 4 586 590

 خوست گوربز 1403147 1 4 593 597

 خوست گوربز 1403147 4 4 592 596

 خوست تنی 1404143 5 4 587 591

 خوست تنی 1404135 4 4 595 599

 خوست تنی 1404142 3 4 596 600

 خوست تنی 1404145 1 4 595 599

 خوست تنی 1404182 2 4 244 248

 خوست تنی 1404137 3 4 595 599

 خوست تنی 1404136 1 4 337 341

 خوست خیلموسی 1405067 3 4 586 590

 خوست خیلموسی 1405067 1 4 594 598

 خوست خیلموسی 1405068 2 4 592 596

 خوست نادرشاه کو 1406120 2 4 575 579

 خوست نادرشاه کو 1406116 2 4 592 596

 خوست صبری 1407064 7 4 506 510

 خوست صبری 1407064 6 4 586 590

 خوست شیرعلی 1408054 5 4 596 600

 خوست شیرعلی 1408050 6 4 588 592

 خوست شیرعلی 1408056 1 4 525 529

 خوست باک 1409060 2 4 593 597

 خوست سپره 1411170 1 4 479 483

 خوست سپره 1411127 5 4 595 599

 خوست سپره 1411127 7 4 595 599

 خوست سپره 1411129 2 4 571 575

 خوست شامول 1412160 1 4 172 176

 خوست شامول 1412155 2 4 554 558

 کنر اسعد آباد 1501004 7 4 586 590

 کنر سوکی 1509094 7 4 584 588

 کنر سوکی 1509094 5 4 593 597

 کنر چپه دره 1513082 1 4 593 597



86 
 

 تخار هزار سموچ 1802038 2 4 306 310

 تخار بنگی 1804061 3 4 379 383

 کندز کندز 1901050 1 4 333 337

 کندز دشت ارچی 1906181 4 4 97 101

 زابل ترنک و جا 2602027 1 4 514 518

 زابل شینکی 2603033 10 4 360 364

 ابلز دای چوپان 2607022 3 4 490 494

 کندهار پنجوایی 2704190 1 4 401 405

 کندهار ژیره 2705153 4 4 495 499

244 240 4 2 2718241 NA NA 

 جوزجان شبرغان 2801031 1 4 187 191

 جوزجان شبرغان 2801031 3 4 210 214

 جوزجان شبرغان 2801021 1 4 177 181

 جوزجان خواجه دو کوه 2802110 9 4 589 593

 جوزجان درزاب 2811127 3 4 150 154

 فاریاب پشتون کوت 2902023 3 4 164 168

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903058 3 4 595 599

 فاریاب المار 2904073 1 4 594 598

 فاریاب قرم قول 2911216 3 4 504 508

 فاریاب اندخوی 2913184 3 4 386 390

 هلمند لشکرگاه 3001021 2 4 228 232

 هلمند لشکرگاه 3001021 3 4 225 229

 هلمند نادعلی 3002070 4 4 116 120

 هلمند ناوه بارکزایی 3003090 2 4 170 174

 هلمند ناوه بارکزایی 3003092 2 4 413 417

 پروان کوه سفید 308156 1 4 118 122

 هرات گزره 3203438 2 4 96 100

 هرات ادرسکن 3209293 2 4 550 554

 هرات شیندند 3214308 2 4 468 472

 فراه خاک سفید 3303051 1 4 570 574

 وردک میدان شهر 401001 7 4 186 190

 وردک میدان شهر 401005 1 4 170 174



87 
 

 وردک میدان شهر 401004 1 4 152 156

 وردک میدان شهر 401012 4 4 128 132

 وردک سید آباد 405110 5 4 591 595

 کورد سید آباد 405114 8 4 596 600

 لوگر پل علم 501014 2 4 188 192

 لوگر پل علم 501008 4 4 140 144

 لوگر پل علم 501001 7 4 131 135

 لوگر پل علم 501007 2 4 587 591

 لوگر پل علم 501007 3 4 589 593

 لوگر پل علم 501007 13 4 580 584

 لوگر پل علم 501008 1 4 143 147

 لوگر برکی برک 502022 6 4 173 177

 لوگر محمدآغه 505055 2 4 403 407

 لوگر محمدآغه 505060 4 4 583 587

 لوگر محمدآغه 505067 4 4 183 187

 لوگر محمدآغه 505066 5 4 588 592

 لوگر ازره 507081 5 4 596 600

 ننگرهار آبادجالل 601004 3 4 541 545

 ننگرهار آبادجالل 601004 7 4 144 148

 ننگرهار آبادجالل 601009 1 4 266 270

 ننگرهار آبادجالل 601030 2 4 173 177

 ننگرهار آبادجالل 601011 2 4 128 132

 ننگرهار آبادجالل 601014 5 4 300 304

 ننگرهار بهسود 602045 6 4 406 410

 ننگرهار سرخ رود 603080 3 4 171 175

 ننگرهار کامه 605154 2 4 134 138

 ننگرهار کامه 605176 3 4 210 214

 ننگرهار خوگیانی 608291 2 4 99 103

 ننگرهار خوگیانی 608286 2 4 596 600

 ننگرهار بتی کوت 609459 1 4 476 480

 ننگرهار پچیرواگه 611306 2 4 135 139
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 ننگرهار کوت 613344 1 4 136 140

 ننگرهار اچین 615362 2 4 104 108

 ننگرهار شینواری 616430 3 4 150 154

 ننگرهار مهمند دره 617477 2 4 298 302

 ننگرهار در بابه 622412 4 4 596 600

 لغمان مهترالم 701024 1 4 531 535

 لغمان مهترالم 701017 3 4 592 596

 لغمان مهترالم 701016 2 4 402 406

 لغمان مهترالم 701005 9 4 141 145

 لغمان ییقرغه 702035 5 4 149 153

 لغمان ییقرغه 702051 2 4 524 528

 لغمان ییقرغه 702045 6 4 125 129

 بغالن خمریپل 901031 2 4 589 593

 بغالن دهنه غوری 902258 2 4 311 315

 بغالن بغالن جاده 905046 2 4 569 573

 بغالن بغالن جاده 905268 3 4 485 489

 بغالن تاله و برفک 911169 3 4 586 590

 کابل کابل 101532 3 5 590 595

 کابل کابل 101313 6 5 276 281

 کابل کابل 101313 7 5 241 246

 کابل کابل 101473 1 5 591 596

 کابل کابل 101473 9 5 592 597

 کابل کابل 101510 4 5 594 599

 کابل کابل 101449 1 5 585 590

 کابل کابل 101509 2 5 488 493

 ابلک کابل 101176 1 5 586 591

 کابل چهارآسیاب 103429 5 5 465 470

 کابل چهارآسیاب 103422 2 5 435 440

 کابل چهارآسیاب 103537 2 5 218 223

 کابل بگرامی 104461 4 5 583 588

 کابل سبزده 105330 7 5 117 122
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 کابل خاک جبار 109445 3 5 496 501

 غزنی اندر 1107232 1 5 509 514

 غزنی اندر 1107224 2 5 594 599

 غزنی باغقره 1111152 2 5 227 232

 پکتیکا شرن 1201017 1 5 548 553

 پکتیکا شرن 1201021 3 5 317 322

 پکتیکا شرن 1201018 1 5 545 550

 پکتیکا شرن 1201018 2 5 553 558

 پکتیکا شرن 1201007 3 5 572 577

 پکتیکا شرن 1201011 1 5 543 548

 پکتیکا خانمته 1202028 2 5 507 512

 پکتیکا امنه 1206284 3 5 582 587

 پکتیکا شاهزرغون 1207105 2 5 593 598

 پکتیکا شاهزرغون 1207106 1 5 595 600

 پکتیکا گومل 1208125 3 5 584 589

 پکتیکا گومل 1208146 2 5 591 596

 پکتیکا گومل 1208142 1 5 583 588

 یکاپکت گومل 1208129 3 5 595 600

 پکتیکا گومل 1208146 5 5 520 525

 پکتیکا سروبی 1210159 1 5 586 591

 پکتیکا سروبی 1210149 1 5 588 593

 پکتیکا سروبی 1210153 2 5 594 599

 پکتیکا سروبی 1210159 2 5 589 594

 پکتیکا ارگون 1211186 1 5 595 600

 پکتیکا ارگون 1211165 1 5 595 600

 پکتیکا دل و خوش 1216208 3 5 586 591

 پکتیکا وور مامی 1218241 1 5 595 600

 پکتیا گردیز 1301006 1 5 302 307

 پکتیا گردیز 1301005 4 5 562 567

 پکتیا گردیز 1301005 1 5 583 588

 پکتیا احمدابه 1302200 4 5 588 593
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 پکتیا احمدابه 1302191 5 5 580 585

 پکتیا احمدابه 1302218 1 5 595 600

 پکتیا زرمت 1303093 1 5 556 561

 پکتیا زرمت 1303078 6 5 586 591

 پکتیا ووزه زدران 1305124 3 5 595 600

 پکتیا ووزه زدران 1305114 1 5 589 594

 پکتیا ووزه زدران 1305116 1 5 144 149

 پکتیا سید کرم 1306020 4 5 594 599

 اپکتی جاجی آریوب 1307067 1 5 595 600

 پکتیا جاجی آریوب 1307067 3 5 595 600

 پکتیا سمکنی 1310166 3 5 591 596

 پکتیا سمکنی 1310158 2 5 589 594

 پکتیا دند پتان 1311210 1 5 595 600

600 595 5 3 1312222 NA NA 

 خوست خوست 1401015 1 5 572 577

 خوست خوست 1401009 4 5 571 576

 خوست خوست 1401021 3 5 595 600

 خوست خوست 1401021 6 5 563 568

 خوست خوست 1401030 5 5 578 583

 خوست خوست 1401036 1 5 590 595

 خوست خوست 1401028 2 5 595 600

 خوست خوست 1401038 2 5 209 214

 خوست خوست 1401038 3 5 145 150

 خوست خوست 1401176 2 5 595 600

 خوست خوست 1401046 4 5 548 553

 خوست مندوزی 1402081 1 5 580 585

 خوست مندوزی 1402095 3 5 589 594

 خوست مندوزی 1402095 2 5 289 294

 خوست مندوزی 1402093 1 5 588 593

 خوست مندوزی 1402092 1 5 573 578

 خوست مندوزی 1402086 2 5 561 566

 خوست مندوزی 1402179 2 5 454 459
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 ستخو تنی 1404133 5 5 587 592

 خوست تنی 1404144 2 5 593 598

 خوست تنی 1404144 3 5 592 597

 خوست تنی 1404135 3 5 593 598

 خوست تنی 1404142 1 5 595 600

 خوست تنی 1404142 2 5 592 597

 خوست تنی 1404136 3 5 291 296

 خوست خیلموسی 1405074 1 5 582 587

 خوست خیلموسی 1405067 4 5 473 478

 خوست نادرشاه کو 1406122 1 5 575 580

 خوست نادرشاه کو 1406124 1 5 481 486

 خوست نادرشاه کو 1406125 2 5 567 572

 خوست نادرشاه کو 1406126 2 5 591 596

 خوست نادرشاه کو 1406116 1 5 584 589

 خوست شیرعلی 1408051 5 5 580 585

 خوست شیرعلی 1408051 3 5 589 594

 خوست قلندر 1410112 1 5 590 595

 خوست قلندر 1410109 2 5 595 600

 خوست قلندر 1410110 3 5 594 599

 خوست قلندر 1410110 4 5 592 597

 خوست قلندر 1410107 3 5 593 598

 خوست سپره 1411168 1 5 583 588

 خوست شامول 1412159 2 5 594 599

 خوست جاجی میدان 1413104 1 5 589 594

 کنر اسعد آباد 1501001 7 5 575 580

 کنر چپه دره 1513082 3 5 313 318

 تخار کلفگان 1807094 3 5 314 319

 تخار رستاق 1810117 2 5 592 597

 کندز کندز 1901199 1 5 399 404

 کندز کندز 1901038 3 5 136 141

 کندز آبادعلی 1903134 4 5 234 239
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 یساکاپ تگاب 206078 4 5 112 117

 بلخ شولگره 2107268 2 5 195 200

 بلخ چمتال 2108233 2 5 115 120

 سرپل کوهستانات 2203061 5 5 580 585

 ارزگان شهید حس 2504033 4 5 181 186

 زابل قالت 2601005 4 5 404 409

 زابل ترنک و جا 2602029 4 5 510 515

 زابل ارغنداب 2605018 5 5 581 586

 زابل اتغر 2608035 2 5 575 580

 کندهار دامن 2703083 2 5 537 542

 کندهار پنجوایی 2704193 5 5 583 588

 کندهار پنجوایی 2704193 4 5 579 584

 کندهار سپین بولدک 2711228 5 5 501 506

 کندهار نیش 2712266 2 5 567 572

 کندهار شورابک 2714199 5 5 250 255

330 325 5 7 2717052 NA NA 

 جوزجان شبرغان 2801020 4 5 327 332

 جوزجان شبرغان 2801006 4 5 250 255

 جوزجان فیض آباد 2808059 1 5 207 212

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903054 2 5 588 593

 فاریاب ولی سبزپوششاه 2903058 5 5 344 349

 فاریاب المار 2904077 1 5 592 597

 بفاریا المار 2904067 3 5 594 599

 فاریاب قیصار 2907082 3 5 592 597

 فاریاب دولت آباد 2909162 1 5 593 598

 فاریاب قرم قول 2911216 2 5 237 242

 فاریاب اندخوی 2913184 5 5 568 573

 فاریاب اندخوی 2913189 4 5 419 424

 فاریاب اندخوی 2913183 4 5 472 477

 فاریاب اندخوی 2913183 6 5 497 502

 فاریاب اندخوی 2913189 1 5 316 321

 فاریاب اندخوی 2913189 2 5 227 232
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 فاریاب خانی چاربا 2914176 4 5 204 209

 هرات شیندند 3214329 2 5 119 124

 فراه فراه 3301028 2 5 181 186

 فراه باال بلوک 3306128 1 5 105 110

 وردک میدان شهر 401009 2 5 261 266

 وردک وردک چک 404095 3 5 595 600

 وردک سیدآباد 405116 2 5 591 596

 وردک سیدآباد 405108 1 5 594 599

 وردک سیدآباد 405110 2 5 592 597

 وردک جغتو 408079 2 5 595 600

 لوگر پل علم 501014 4 5 587 592

 لوگر پل علم 501004 4 5 592 597

 لوگر پل علم 501005 2 5 190 195

 لوگر محمدآغه 505055 3 5 362 367

 لوگر محمدآغه 505055 1 5 518 523

 لوگر محمدآغه 505063 2 5 587 592

 لوگر محمدآغه 505059 1 5 321 326

 ننگرهار آبادجالل 601043 4 5 486 491

 ننگرهار آبادجالل 601044 5 5 103 108

 ننگرهار آبادجالل 601004 6 5 257 262

 ننگرهار بادآجالل 601036 5 5 580 585

 ننگرهار آبادجالل 601034 3 5 151 156

 ننگرهار آبادجالل 601009 2 5 172 177

 ننگرهار کامه 605511 3 5 107 112

 ننگرهار خوگیانی 608285 3 5 595 600

 ننگرهار پچیرواگه 611309 2 5 424 429

 لغمان مهترالم 701018 3 5 593 598

 لغمان مهترالم 701024 3 5 405 410

 لغمان مهترالم 701017 2 5 589 594

 لغمان مهترالم 701024 2 5 321 326

 لغمان مهترالم 701002 1 5 592 597
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 لغمان ییقرغه 702038 1 5 290 295

 لغمان الیشنگ 703097 4 5 586 591

 لغمان الینگار 704085 2 5 494 499

 لغمان الینگار 704064 3 5 153 158

 بغالن خمریپل 901013 2 5 592 597

 بغالن خمریپل 901017 2 5 579 584
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 ضمیمه ب

 100 )حداقل است کرده کسب را یرا نیشتریب عبداهلل عبداهلل آن در که یریگیرا مرکز 35 :10 جدول

 59 (شدهختهیر یرا

گیریشماره محل رای عبداهلل غنی مجموع گیریشماره مرکز رای  والیولس   والیت 

 پکتیکا برمل 1214305 3 600 0 600

 پکتیکا وور مامی 1218238 2 600 0 600

600 0 600 1 1312151 NA NA 

600 0 600 2 1312152 NA NA 

 نورستان وامه 1603075 3 600 0 600

 بدخشان تاشکن 1711180 2 600 0 600

 کاپیسا نجراب 205043 4 600 0 600

 غور دولینا 2302105 3 600 0 600

 غور دولتیار 2303058 2 600 0 600

 غور چار صدا 2304067 1 600 0 600

 غور چار صدا 2304067 3 600 0 600

 غور شهرک 2306080 1 600 0 600

 غور شهرک 2306080 2 600 0 600

 غور تیوره 2308216 2 600 0 600

 غور توالک 2309184 2 600 0 600

غرسا 2310202 3 600 0 600  غور 

 فاریاب پشتون کوت 2902028 1 600 0 600

 بادغیس غور ماچ 3107125 3 600 0 600

 نورستان پارون 1601006 4 599 1 600

 بدخشان داراییم 1707068 3 599 1 600

 بدخشان داراییم 1707294 3 599 1 600

 غور تیوره 2308213 1 599 0 599

 فاریاب گرزیوان 2908206 3 599 0 599

 بغالن خوست و فری 913255 2 599 0 599

 بدخشان یفتل سفلی 1704291 3 598 0 598
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 بدخشان یفتل سفلی 1704029 3 598 1 599

 بدخشان یفتل سفلی 1704030 2 598 1 599

 سمنگان خرم و سباغ 2003079 3 598 1 599

 کاپیسا نجراب 205053 3 598 1 599

 غور دولتیار 2303058 1 598 1 599

 غور دولتیار 2303058 3 598 2 600

 غور چار صدا 2304070 1 598 1 599

 غور توالک 2309194 3 598 2 600

 فاریاب پشتون کوت 2902028 2 598 0 598

 فاریاب گرزیوان 2908135 3 598 0 598

 ننگرهار دره نور 612235 1 598 0 598

 بغالن خوست و فری 913213 1 598 1 599

 بغالن گذرگاه نور 914225 3 598 2 600

 پکتیکا وور مامی 1218238 3 597 0 597

 نورستان وامه 1603075 2 597 3 600

 بدخشان دروازه پای 1722262 3 597 2 599

 غور دولینا 2302105 1 597 3 600

 هرات خشک کهن 3210418 3 597 0 597

 بغالن ده صالح 908185 3 597 3 600

انی خیلج 1209112 3 596 4 600  پکتیکا 

 بدخشان یفتل سفلی 1704033 4 596 4 600

 بدخشان داراییم 1707066 2 596 4 600

 بدخشان داراییم 1707068 2 596 4 600

 بدخشان داراییم 1707071 3 596 2 598

 کاپیسا نجراب 205051 3 596 3 599

 غور تیوره 2308213 2 596 0 596

 بغالن خوست و فری 913256 2 596 3 599

 بدخشان داراییم 1707062 4 595 3 598

 بدخشان دروازه پای 1722263 3 595 2 597

 تخار فرخار 1808088 1 595 0 595

 تخار اشکمش 1811073 2 595 3 598
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 کاپیسا نجراب 205066 2 595 5 600

 بلخ مارمل 2105071 2 595 1 596

 غور چغچران 2301022 2 595 5 600

 غور دولینا 2302104 4 595 2 597

 هرات کوشک ربات 3207479 3 595 3 598

 بغالن جلگه 909277 3 595 1 596
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 معرفی نویسنده

ر دیتوماس اچ. جانسون پژوهشگر ارشد غیر مقیم انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و م استاد

استاد  ویکه جای مونتری کالیفرنیا ،منازعه در مدرسه عالی نیروی دریایی فرهنگ و مطالعات برنامه

مطالعات امنیت ملی است. او سالیان زیادی را در مورد افغانستان، آسیای جنوبی، خاورمیانه و  دانشکده

جنوبی و  کالیفرنیایعنوان استاد دانشگاه  پروفسور جانسون به .آفریقای شمالی تحقیق کرده است

  اندیشکده خدمات خارجی تدریس کرده است.

در دانشکده تحقیقاتی دانشگاه شکده تحصیالت تکمیلی نیروی دریایی، وی پیش از پیوستن به دان

های میدانی در افغانستان و آسیای جنوبی انجام جورج میسون فعالیت داشت. وی به طور مرتب پژوهش

)جنرال جان ونس( فعالیت رش به فرمانده نیروی ضربت قندهارور ضد شوعنوان مشا وی با .داده است

گری و آسیای مرکزی و جنوبی، داشته است. تخصص او شامل تاریخ نظامی شورشیان، مبارزه با شورش

های زیادی دارد که از جمه آخرین به ویژه افغانستان و پاکستان است. جانسون در مورد افغانستان نوشته

توسط دانشگاه  «رت داستان در منازعۀ افغانستانروایات طالبان: استفاده و قد»نوان کتاب وی با ع

 .رسیده استآکسفورد و انتشارات هورست )لندن( به نشر 
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