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مقدمه
پارلمان در نظام سیاسی افغانستان ،طبق قانون اساسی یکی از سه ضلع دولت است .از
زمان فروپاشی رژیم طالبان تا به امروز ،سه دوره انتخابات پارلمانی برگزار شده است که
در هر یک ،نمایندگانی از اقوام مختلف با ترکیب جنسیتی زنان و مردان ،در سطوح
تحصیلی مختلف و همینطور گرایشهای سیاسی و ردههای سنی متفاوت به
پارلمان/مجلس نمایندگان راه یافتهاند .مجلس نمایندگان افغانستان در بخشهای
قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حکومت/قوه مجریه که از کارویژههای اصلی این نهاد
است ،دستاورهایی داشته است .اما در مجموع کارکرد مجلس نمایندگان ،آنطوری که از
این نهاد انتظار میرود ،مؤثر نبوده است.
چنانچه اکنون در شرایط حساس تاریخی قرار داریم که در آن مسئله حفظ نظام ،قانون
اساسی ،دستاوردها و ارزشهای سیاسی و مدنی بیش از هر زمان دیگری در این دو
دهه در افغانستان مطرح است ،از مجلس نمایندگان انتظار میرود که بیش از قبل از
حالت منفعل بیرون شده ،به عنوان یک نهاد قانونی و به نمایندگی از مردم افغانستان
در تحوالت سیاسی و پروسههای جاری سهم بگیرد و با استفاده از جایگاه قانونی خود
به نفع ارزشها و دستاورهایی که به سود مردم است ،فعالیت نماید .با این همه،
انتخابات پارلمانی این دور مجلس با چالشها و استثناهایی نسبت به دورههای قبلی
برگزار شد و در نهایت ،نمایندگان دور هفدهم با چالشهای زیاد ،کارشان را آغاز کردند.
به همین دلیل ،در این تحقیق تالش کردهایم تا شاخصهایی همچون قومیت ،سوابق
کاری ،گرایش سیاسی ،سطح تحصیالت ،شرایط سنی و مسئله جنسیت را در مجلس
نمایندگان دور هفدهم بررسی کنیم.
برای اینکه یک تصویر کُ لی از مجلس نمایندگان دور هفدهم ارائه نما|م ،در بخش اول
نگاهی اجمالی به پارلمان داشتهایم؛ در این بخش با مرور جایگاه پارلمان در قانون
اساسی ،صالحیتها و در مجموع جایگاه آن را در رابطه با حکومت و همینطور پروسه
انتخابات پارلمانی دور هفدهم را به بررسی گرفتهایم .در بخش دوم یافتههای تحقیق را
٦

در نمودارها توضیح دادهایم و بخش سوم نمودارهای هر یک از اقوام را که در مجلس
دور هفدهم نماینده دارند ،با شاخصهایی همچون قومیت ،تحصیالت ،پیشینه کاری
شرایط سنی و نسبت نمایندگان به والیاتی که انتخاب شدهاند ،به بررسی گرفتهایم.
این تحقیق مرهون تالشهای گسترده تیم خوب رسانه دیجیتال خبرنامه است .فرشته
فرهنگ و فروزان نظری که از همکاران سابق خبرنامه بود در طول سه ماه توانستند
معلومات این تحقیق را گردآوری نمایند .سپس عباس عارفی و فرشته فرهنگ روی
تحلیل آماری دادهها کار کرده و این تحقیق مهم و با ارزش را در باره مجلس نمایندگان
هفدهم به میان آورند .در بخش ویراستاری نیز سارا فیضی مسئولیت ویراستاری
نگارشی این اثر مهم تحقیقی را به پیش برده است .جا دارد از تک تک این همکاران
خوب خبرنامه که کار شبانه روزی را روی این اثر ارزشمند انجام دادند سپاسگزاری نمایم
و دستشان را به گرمی بفشارم.
با حرمت
ولیا رحمانی
مدیر رسانه دیجیتال خبرنامه

٧

روش تحقیق:
این تحقیق بر اساس روش ترکیبی کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است .بخش اول
این تحقیق حاوی معلوماتی است که با روش کتابخانهای از وب سایتهای مختلف و
رسانههای بینالمللی و ملی معتبر جمعآوری شده است .در بخش دوم و سوم معلومات
از طریق مصاحبه مستقیم با خود نمایندگان و در مواردی با کارمندان اداری پارلمان
جمعآوری شده است .در این تحقیق به جز  ۲۰نماینده با دیگر نمایندگان مصاحبه شده
و جزئیات مصاحبهها قب ًال در قالب گزارشهای جداگانه در »خبرنامه« منتشر شده است.
بقیه معلومات نیز به صورت غیرمستقیم و از منابع دیگر قابل دسترسی جمعآوری شده
است .بنابراین ،از درون مصاحبهها ،معلوماتی که در شاخصهای این تحقیق الزم بود،
بیرون کشیده شده و در یک دیتابیس قرار گرفته و سپس از طریق ترسیم نمودارها مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در بعضی موارد که معلومات مورد نیاز به دست نیامده
و ما هم برای گردآوری آن تالش کردیم اما موفق نشدیم ،آن مورد را در یک کتگوری به
نام »فاقد معلومات« قرار دادهایم .در این تحقیق از روش مختلط کمی و کیفی استفاده
شده است.

محدودیتهای تحقیق:
نشدن برخی از
خبرنامه در این تحقیق با محدودیتها و مشکالتی همچون حاضر
ِ
نبودن برخی از نمایندگان ،عدم
ندادن تلفن ،در دسترس
نمایندگان برای مصاحبه ،جواب
ِ
ِ
معلومات کارمندان اداری پارلمان در مورد برخی از نمایندگان که تازه به پارلمان راه
یافتهاند و  ...مواجه بوده است.

٨

فصل اول :نگاه اجمالی
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پارلمان افغانستان
پارلمان یا شورای ملی افغانستان متشکل از دو مجلس/شورا میباشد :مجلس
نمایندگان/ولسی جرگه و مجلس سنا/مشرانو جرگه .اعضای مجلس سنا/مشرانو جرگه
به سه دسته تقسیم میشوند که هم انتخابی و هم انتصابی هستند .بر مبنای قانون
اساسی افغانستان ،یک سوم مجلس سنا »از جمله اعضای شورای هر والیت ،یک نفر به
انتخاب شورای مربوط برای چهار سال« و یک سوم دیگر آن» ،از جمله اعضای شوراهای
ولسوالیهای هر والیت ،یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال« و
همینطور »یک ثلث باقیمانده از جمله شخصیتهای خبیر و با تجربه به شمول دو نفر
از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچیها به تعن ر|س جمهور
برای مدت پنج سال« ١گزینش میشوند.
به دلیل عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها ،بر اساس فیصله دادگاه عالی/ستره
محکمه ،اکنون از آدرس شوراهای والیتی دو نماینده به مجلس سنا میآیند .یک سوم
باقیمانده توسط ر|س جمهور انتصاب میشوند .٢اما موضوع تحقیق ما ،مجلس
نمایندگان/ولسی جرگه است .اعضای مجلس نمایندگان با رأی مستقیم شهروندان و بر
حکم قانون اساسی »دوره کار
اساس سهمیهی والیتها انتخاب میشوند .بر اساس ِ
ولسی جرگه/مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم ،بعد از اعالن نتایج
انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید آغاز به کار میکند ٣«.انتخابات پارلمان دور
هفدهم ،بعد از سه سال و شش ماه تأخیر به دالیل ناامنی ،پیشنهاد احزاب سیاسی برای
تغر نظام انتخابات و ثبت نام رأیدهندگان ،در روز  ۲۸میزان  ۱۳۹۷همزمان در تمام
والیات افغانستان به استثنای والیت غزنی برگزار شد .چرا که مسئله والیت غزنی
همچنان جنجالی باقی ماند و هیچ یک از برنامههایی که در این رابطه مطرح شده
 .١قانون ساسی افغانستان ،ماده ۸۴
 .٢جیاکودی ،ارونی و حمیدی ،فرید ) ،(۱۳۹۴تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان :یک مطالعه موردی ،واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان ،ص ۸
 .٣قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۳
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۱۱

نمودن والیت غزنی مغایر با قانون اساسی و
بودند ،مؤثر واقع نشدند .طرح سه حوزهای
ِ
در عین حال چالشبرانگیز بود ،چرا که در آنصورت انتخاب نمانیدگان زن از این والیت
با مشکالتی روبهرو میشد .اما تأخیر یک هفته ِای برگزاری انتخابات در والیت قندهار ،به
دلیل ترور جنرال عبدالرارق اچکزی ،قومندان امنیه این والیت بود که در همان روزها رخ
داد.
داشتن تابعیت افغانستان یا کسب
شامل
شرایط کاندیداتوری در انتخابات شورای ملی
ِ
ِ
تابعیت این کشور حداقل  ۱۰سال قبل از تاریخ کاندیدا شدن ،عدم محکومیت به خاطر
داشتن حداقل ۲۵
ارتکاب جرایم ضد بشری و سایر جرایم ،عدم حرمان از حقوق مدنی و
ِ
سال سن میباشد .اسناد و سوابق اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل
٤
مجموع نمایندگان شورای ملی افغانستان حداکثر
انتخابات بررسی و بازنگری میشود.
ِ
 ۲۵۰تن است ،٥که از این تعداد ،حداقل  ۲۵درصد از کرسیهای پارلمان باید به زنان
اختصاص بیابد .در مجموع  ۲۳۹نماینده بین  ٣٤والیت بر اساس جمعیت تقسیم
شدهاند ۱۰ ،نماینده دیگر به کوچیها بهطور ویژه اختصاص یافته و  ١نماینده برای اقلیت
سیک و هندوباوران افغانستان در نظر گرفته شده است.
مدت کا ِر نمایندگان در پارلمان پنج سال است .نمایندگان شورای ملی از طریق نظام
انتخاباتی تکرأی غیرقابل انتقال به پارلمان راه مییابند .قاعده ،طوری است که پس از
ختم پروسه رأیدهی ،شمارش آراء در همان محل رأیدهی صورت میگیرد .نامزدانی که
در حوزه انتخابی خود بیشترین آراء را کسب کرده باشند ،پیروز انتخابات معرفی
میشوند .این نظام انتخاباتی نامزد-محور است ،یعنی رأیدهندگان به نامزدها رأی
حق دادن
میدهند ،نه به احزاب و جریانهای سیاسی .در این سیستم هر رأیدهنده ِ
یک رأی را دارد .آراءِ رایدهندگان به دیگر کاندیداها یا احزاب سیاسی غیرقابل انتقال
است .وسعت حوزههای انتخابی بیش از یک است ،به این معنا که از هر حوزه
انتخابی بیش از یک نماینده انتخاب میشود.
 .٤قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۷
 .٥قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۳
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وظایف و صالحیتهای شورای ملی عبارتند از :تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین یا
فرمانهای تقنینی؛ تصویب و تأ|د برنامههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
تکنولوژیکی؛ تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛ ایجاد واحدهای اداری،
تعدیل و الغای آن؛ تصدیق معاهدات و میثاقهای بینالمللی یا فسخ الحاق افغانستان
به آن ٦.شورای ملی صالحیت قانونی نظارت بر زیادهرویهای حکومت را نیز دارد ،تا
بتواند بر اعمال قوه مجریه در کل و وزرا به صورت انفرادی ،به طور مشخص نظارت
داشته باشد .با پیشنهاد یک سوم از اعضاء شورای ملی میتوان کمیسیونهایی خاص را
به منظور بررسی اعمال حکومت ایجاد کرد .مواردی همچون استجواب و استیضاح وزرا
راجع به فعالیتهایشان ،با تأ|د  ۲۰درصد از اعضاء شورای ملی قابل انجام است ،به
این ترتیب که وزرای حکومت را احضار کرده و آنها را مورد استجواب یا استیضاح قرار
میدهد .در صورتیکه نمایندگان شورای ملی با توضیحات وزرای حکومت قانع نشوند،
شورای ملی صالحیت این را دارد که به وزرا رأی عدم اعتماد بدهد.٧

انتخابات پارلمانی دور هفدهم
افغانستان پساطالبان همواره با جنجالهای زیاد و چالشهای جدی همراه
انتخابات در
ِ
بوده است .بر مبنای قانون اساسی ،کسانی میتوانند در انتخابات پارلمانی به عنوان
کاندیدای نمایندگی مردم در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کنند که عالوه بر
داشتن تابعیت افغانستان ،از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری ،جنایت یا
ِ
٨
حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشند.

 .٦قانون اساسی افغانستان ،ماده ۹۰
 .٧جیاکودی ،ارونی و حمیدی ،فرید ) ،(۱۳۹۴تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان :یک مطالعه موردی ،واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان ،ص ۸
 .٨قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۵
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انتخابات پارلمانی دور هفدهم ،پس از  ٣سال تأخیر ،در روزهای  ٢٨و  ٢٩میزان ،١٣٩٧
در  ٣٢والیت افغانستان به شمول حوزه مستقل کوچیها و به استثناءِ والیتهای غزنی
و قندهار ١٠برگزار شد .بر اساس آما ِر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ،حدودِ ٨
میلیون و  ٨٠٠هزار نفر از افغانهای واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده
بودند که از آن جمله نزدیک به سه میلیون رایدهنده در روز اول به  ۲۵۵۸نامزد
انتخابات پارلمانی رأی دادند .با آنکه قرار بود رایگیری ساعت هفت صبح در سراسر
افغانستان آغاز شود ،اما برخی از مراکز رایگیر ی با تأخیر باز شدند و در حدودِ  ٨درصد
ماندن برخی از مراکز رأیگیری،
دالیل مسدود
از مراکز رأیگیری دیگر نیز بسته ماند.
ِ
ِ
عبارت بودند از :عدم حضور کارمندان و ناظران در مرکز ،نرسیدن مواد انتخاباتی ،مشکل
استفاده از دستگاه بایومتریک و تهدیدهای امنیتی .در پایان روز اول رأیگیری کمیسیون
انتخابات اعالم نمود ،در مراکزی که به هر دلیلی بسته مانده ،روز  ۲۹میزان نیز انتخابات
برگزار خواهد شد ١١.بنابراین ،روز  ٢٩میزان نیز در بسیاری از حوزههایی که روز قبل
مسدود بودند ،انتخابات برگزار شد.

٩

تضمین
در انتخابات پارلمانی  ١٣٩٧برای نخستین بار از دستگاه بایومتریک جهت
ِ
شفافیت استفاده شد .اما این نوآور ی نیز از جمله چالشهایی بود که بر نتیجهی
انتخابات تأثیر زیادی گذاشت .با این حال مشکل عمده تنها از دستگاه بایومتریک نبود،
ِ
انتخابات پر چالش بود که مشکالتی ایجاد کرد.
بلکه در واقع مرحلهی اعالن نتایج این
به طوری که نتایج انتخابات پارلمانی  ٢٩/٢٨میزان  ،١٣٩٧هفت ماه پس از برگزاری آن،
در  ٢٥ثور  ١٣٩٨با اعالن نتایج والیت کابل ،کامل شد .این در حالی بود که محمداشرف
شدن
غنی ،ر|س جمهوری افغانستان ،پیش از
تکمیل پروسه اعالن نتایج و مشخص ِ
ِ
 .٩مشکل والیت غزنی این بود که در دور شانزدهم از مجموع  ۱۱نماینده سهم این والیت ،همه از یک قوم هزاره
بودند که این مسئله جنجالی شد .در نهایت هم راه حلی برای آن نیافتند و انتخابات پارلمانی در این والیت
برگزار نشد.
 .١٠به خاطر کشتهشدن جنرال عبدالرازق اچکزی ،قومندان امنیه والیت قندهار ،برگزاری انتخابات پارلمانی این
والیت تا یک هفته دیگر به تعویق افتاد.
 .١١بیبیسی فارسیhttps://www.bbc.com/persian/afghanistan-45927164 ،
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نتایج نهایی والیت کابل ،پارلمان دور هفدهم را در روز  ٦ثور  ١٣٩٨و بدون حضور
نمایندگان کابل و پکتیا افتتاح کرد ١٢.ر|س جمهور غنی ،در مراسم افتتاح پارلمان
هفدهم» ،اعالن نتایج انتخابات را پس از هفت ماه« یک »فاجعه« خواند و از نمایندگان
خواست تا با تصویب تعدیالت انجام شده در قانون انتخابات از چنین فجایعی در آینده
جلوگیری کرده و اعتبار انتخابات را نزد مردم دوباره احیا کنند .یک روز پس از آن نتایج
نهایی پکتیا نیز اعالم شد.
انتخابات پارلمانی دور هفدهم با چالشهای زیادی مواجه بود ،من جمله اینکه نخستین
جلسه دور هفدهم که قرار بود برای انتخاب هیأت اداری برگزار شود ،با اعتراض
نمایندگان کابل که در نتایج ابتدایی برنده اعالن شده بودند ،لغو شد .چرا که هنوز
نتیجهی نهایی حوزه کابل و پکتیا اعالن نشده بود .این همه ،در حالی صورت گرفت که
کمیسیون شکایات انتخاباتی ،در یک کنفرانس خبری که روز  ۱۵قوس  ،١٣٩٨برگزار شد،
اعالم نمودند که تقلبها و جرایم انتخاباتی در حوزه انتخاباتی کابل گسترده بوده و
اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در جلسه  ۱۴قوس به اتفاق آرا پیشنهاد
کمیسیون والیتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کابل مبنی بر ابطال آرای این حوزه را
تأ|د کردند .بر مبنای فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی ،انتخابات پارلمانی حوزه کابل
١٣
باطل اعالن شد.

نتیجه انتخابات پارلمانی والیت کابل
بعد از اعالن نتایج انتخابات پارلمانی والیت کابل توسط کمیسیون انتخابات ،اعتراضها
از سوی نامزدهای معترض علیه این کمیسیون آغاز شد .این نامزدها ادعا داشتند که
نتیجهی انتخابات کابل دستکاری شده است .در همینحال گزارشهایی ١٤نیز نشر شد که
 .١٢روزنامه هشت صبحhttps://8am.af/learn-from-the-failure-of-parliamentary-elections/ ،
 .١٣روزنامه اطالعات روزhttps://www.etilaatroz.com/69204/revoking-results-of-kabul- ،
parliamentary-election/
 .١٤روزنامه اطالعات روزhttps://www.etilaatroz.com/72188/manipulating-parliamentary-elections- ،
kabul/
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نشان میدادند چگونه آرای حوزه کابل دچار تغر و دستکاری شده است .بر اساس این
گزارشها ،آرای  ۱۹نامزد ،در  ۲۰مرکز و  ۳۸مورد در شمار ی از محالت بهگونهی
مجموع آرای این نامزدها مطابق با آرای فورمه نتایج
پرسشانگیز ی افزایش یافته بود.
ِ
روز انتخابات ۷۱۶ ،رای بود ،اما این میزان رای در نتایج ابتدایی به  ۱۱۳۰رای رسیده بود.
مجموع تفاوت رای در این مورد  ۴۱۴رای بود که  ۳۷درصد تفاوت را نشان میداد.
آرای  ۲۹نامزد در شماری از محالت در  ۴۶مرکز رایدهی بهگونهی ابهامآمیزی کم شده
مجموع آرای این نامزدها مطابق با فورمهی نتایج روز انتخابات  ۴هزار و  ۳۰۵رای
بود.
ِ
مجموع تفاوت
بود ،اما در نتایج ابتدایی این مقدار به یک هزار و  ۳۶۷رای رسیده بود.
ِ
آراء در این مورد  ۲هزار و  ۹۳۸رای بود که  ۶۸درصد تفاوت را نشان میداد .چنانچه
آرای  ۲۴تن از نامزدها در شمار ی از محالت  ۱۵مرکز ،در  ۳۹مورد یا قلم خوردگی داشت
یا اینکه ازدیاد آرای شمار ی از این نامزدها در محل مربوطه و دقیق آن ثبت نتایج
ابتدایی نشده ،بلکه بهگونهای مشکوک در محلهای متفاوت ثبت شده بود.
آرای بعضی از نامزدها مطابق با فورمهی نتایج ابتدایی  ۷۱۸رای بود ،اما در فورمههای
بازشمار ی و دیتابیس نتایج ابتدایی بهگونهی پرسشبرانگیز ی اضافه شده و به  ۲هزار و
 ۸۳۱رای رسیده بود .میزان تفاوت آرا در این مورد  ۲هزار و  ١١٣رای بود و در مجموع ۷۵
درصد تغر را نشان میداد .و همینطور ،نتایج برخی از محلهای رایدهی با کد
فورمههای نتایج روز انتخابات مشخص شده ،اما آن کدها و محلها در دیتابیس
کمیسیون مستقل انتخابات و نتایج ابتدایی وجود نداشت .این محالت ،دو مرکز
رایدهی و آرای مربوط به پنج نامزد را شامل میشدند .مسئله انتخابات پارلمانی والیت
کابل ،یکی از مواردی بود که باعث شد ر|س جمهور غنی تمام کمیشنران کمیسیونهای
انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی نماید.
مسئله دیگری که نتایج انتخابات پارلمانی کابل را نسبت به والیات دیگر و حتی نسبت
به قانون انتخابات و دیگر پروسههای انتخاباتی متفاوت میکرد ،نحوه اعالن آن بود.
برخالف معمول ،نتیجهی نهایی انتخابات کابل نخست از طریق تلویزیون ملی
افغانستان نشر شد .نتیجهی نشرشده از سوی تلویزیون ملی بدون مهر کمیسیون
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انتخابات و امضای کمیشنران کمیسیون بود .سخنگویان کمیسیون انتخابات نتیجه
تلویزیون ملی را رد کردند و گفتند که تا آن زمان فیصله کمیشنران نهایی نشده بود .اما
سه ساعت بعد ،فهرست نامزدهای برنده کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشر
شد که همان نتیجهی نشرشده از سوی تلویزیون ملی بود ١٥.در نهایت ،نتایج انتخابات
پارلمانی کابل بر اساس  ٧٠درصد آرای این حوزه اعالن شد ،چرا که  ٣٠درصد از آرا ِی آن
ناپدیده شده بود.
انتخابات پارلمانی کابل با چالشها و مشکالت فراوانی روبهرو بود ،که یکی از جدیتر ی ِن
آنها اتهام مداخله حکومت بوده است .محمدکریم خلیلی ،ر|س شورای عالی صلح،
بدون ذکر منبع ،ادعا کرده بود که »مرجع دیگر ی« درباره انتخابات پارلمانی تصمیم
گرفت .به گفتهی او» ،در خیلی جاها ،تصمیم را مرجع دیگری گرفتند که کیها رأ بیاورند
و کامیاب کنند و یا کیها را ناکام بسازند «.خلیلی در سخنرانیاش گفته بود که» ،در این
رابطه من سند دارم ،پیش خودم آمدند که اگر تو این کارها را بکنی ،ما کیها را کامیاب
میکنیم «.پیش از آن نیز مقامات پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با
یکی از روزنامهها گفته بودند که حکومت با توزیع پول ،قصد جابهجایی بیش از ۱۵۰
نماینده را در پارلمان داشته است .اما خلیلی به صورت مشخص از حکومت نام نبرد و
١٦
تنها به ذکر اینکه برای مردم روشن است ،بسنده کرد.

هیأت اداری مجلس هفدهم
چنانچه قانون اساسی افغانستان تصریح نمودهاست» :هر یک از دو مجلس شورای ملی
در آغاز دوره کار ،یک نفر از اعضای خود را به حیث ر|س برای یک دوره تقنینی و دو
نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای
 .١٥روزنامه اطالعات روزhttps://www.etilaatroz.com/77326/how-is-the-final-outcome-of-the-kabul- ،
parliamentary-election/
 .١٦روزنامه هشت صبحhttps://8am.af/khalili-disclosed-the-corners-of-the-backdrop-of- ،
parliamentary-elections/
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مدت یک سال انتخاب میکند ،این اشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را
ِ
گذشت  ٨ماه و  ١٠روز از برگزاری انتخابات
تشکیل میدهند ١٧«.بر همین مبنا ،بعد از
ِ
جهت
پارلمانی  ،١٣٩٧باالخره در روز  ٨سرطان  ،١٣٩٨بعد از چهار دور برگزاری انتخابات
تعن هیأت اداری و برگزاری شش انتخابات جهت انتخاب ر|س مجلس نمایندگان،
اعضای این شورا موفق شدند که ر|س مجلس نمایندگان را انتخاب نمایند .انتخابات
هیأت اداری مجلس نمایندگان همواره با جنجالها و حاشیههایی همراه بودهاست؛ به
طور ی که حدود یکونیم ماهِ پر از جنجال و حاشیه زمان برد تا در نهایت اعضای
مجلس نمایندگان موفق شدند که »میررحمان رحمانی« را به عنوان ر|س دور هفدهم
این شورا انتخاب کنند .اما انتخاب رحمانی به عنوان ر|س مجلس نمایندگان نیز با
چالش و تنشهای جدی همراه بود .در انتخابات مرحلهی دوم دور اول ،رقابت میان
میررحمان رحمانی و کمالناصر اصولی جنجالی شد .رحمانی در این انتخابات که در ۲۸
ثور برگزار شده بود ۱۲۳ ،رأی تا|د گرفت و پس از جنجالها از سوی ر|س موقت
به عنوان ر|س مجلس اعالم شد .اما این نتیجه از سوی کمال ناصر اصولی و نمایندگان
هوادار او پذیرفته نشد .جنجال و تنش جدی از جایی شروع شد که تعداد نمایندگان
حاضر در آن روز ۲۴۷ ،تن ثبت شده بود .با این حساب و بر اساس فرمول  ۵۰درصد ۱+
که مبنای انتخاب ر|س مجلس است ،نامزدی برنده بود که  ۱۲۴رای را به دست
میآورد ،اما بعد از شمارش مشخص شد که میر رحمان رحمانی  ۱۲۳رای گرفتهاست.
رحمانی یک رأی سرنوشتساز کم داشت .اما در این میان ،موضوع دیگر ی نیز جلب
توجه میکرد؛ وقتی تمام آراء از جمله آراءِ باطل و سفید حساب شدند ،مشخص شد که
 ۲۴۴رأی در صندوقها انداخته شده است .سه رأی از سه نماینده دیگر چه شده بود؟ به
احتمال ز یاد این سه نماینده که در جلسه هم حضور داشتند ،پای صندوقهای رأی نرفته
و در رایگیری شرکت نکرده بودند .این موضوع سبب اعتراض رحمانی و طرفدارانش
شد .آنها میگفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوقها باید محاسبه
شود ،که با این منطق رحمانی با  ۱۲۳رأی ،برنده بود .اما مخالفان رحمانی گفتند که بر
 .١٧قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۷
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اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی شورای ملی ،برنده فردی است که آرای پنجاه جمع
یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد ،که در این صورت آقای رحمانی
برنده محسوب نمیشد .١٨هرچند این جنجالها ادامه یافت ،اما در نهایت رحمانی مقام
خود را حفظ کرد و در رقابت با خان محمد وردک ،برنده شد و به عنوان ر|س دور
هفدهم مجلس نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

 .١٨بیبیسی فارسیhttps://www.bbc.com/persian/afghanistan-48319569 ،
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ترکیب مجلس هفدهم
در افغانستان هنوز سرشماری رسمی نشده است و آمار رسمی در مورد نفوس کشور
وجود ندارد .بنابراین ،با نبود سرشماری و آمار رسمی ،جمعیت کشور تخمینی بوده و
سیاستها نیز بر مبنای همین تخمینها طرح و اجرا میشود .یکی از مبناهای
سیاستورزی در افغانستان مسئله اکثریت و اقلیت قومی است؛ اینکه کدام گروه قومی
اکثریت است و باید چقدر سهم در قدرت و مناسبات سیاسی داشته باشد؛ و گروههای
اقلیت نیز باید به اندازه فیصدی نفوسشان در قدرت سهم داشته باشند با آن که
افغانستان را کشور اقلیتها میگویند و هیچ اکثریت قومی در این کشور وجود ندارد،
اما اکنون در ترکیب ادارات دولتی و نهادهای تحصیلی ،مسئله اکثریت و اقلیت قومی
به عنوان یک اصل اساسی عمل میکند .در گذشته سیاستهای سنجیده شده در
راستای اکثریت و اقلیتسازی قومی وجود داشته و به طور سیستماتیک این وضعیت را
به وجود آورده تا گروه یا گروهایی بتوانند بر قدرت از جنبههای مختلف تسلط داشته
باشند .بنابراین ،در این تحقیق به هر یک از عناصر مهم و تأثیرگذار در عملکرد مجلس
نمایندگان توجه شده است.

قومیت
افغانستان کشوری است با تنوع قومی که هر یک از اقوام این کشور به مثابه یکی از
ارکان و ستونهای نظام اجتماعی و سیاسی عمل میکنند .با آنکه شکافهای اجتماعی
بر مبنای قومیت در این کشو ِر دارای تنوع قومی پیشینهی تاریخی دارد و منازعات قومی
از جملهی عمیقترین شکافهای اجتماعی در افغانستان به حساب میرود ،اما دیرزمانی
است که اقوام ساکن در افغانستان با وجودِ همهی منازعات و تنشها ،در کنار همدیگر
ِ
وضعیت اجتماعی و سیاسیشان تالش نمودهاند .این اقوام در کنار همدیگر
برای بهبود
برای استقالل و آزادی افغانستان با بیگانگان مبارزه کردهاند و در روزهای سخت از
همدیگر حمایت نمودهاند.
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بعد از سقوط رژیم طالبان ،در کنفرانس ُبن که در سال ۲۰۰۱م برگزار شد ،نوعی نظم
اصل »قومیت« شکل
سیاسی جدید در افغانستان به وجود آمد که شاکلهی آن را
ِ
میداد .بر اساس توافقنامهی ُبن ۲۰۰۱م ،ساختار و همینطور نوع مشارکت در نظم جدید
سیاسی بر مبنای قومیت سهمیهبندی شده بود .بنابراین ،قومیت یکی از عناصر تأثیرگذار
در مناسبات سیاسی و اجتماعی افغانستان است .قومیت در عملکرد پارلمان افغانستان
نیز تأثیر زیادی دارد و در واقع بسیاری از کنشهای نمایندگان پارلمان در افغانستان
تابع عنصر قومیت بوده است .مسئله اقلیت و اکثریت قومی در پارلمان از دیر زمان به
ِ
قدرت آن در دست قوم پشتون بود ،این
اینسو مطرح بوده و برای حکومتی که بیشتر
مسئله از اهمیت زیادی برخوردار بوده است .حکومتهای گذشته تالشهای
سیستماتیکی را انجام دادند تا همیشه هژمونی یک قوم را بر اقلیتهای دیگر در
عرصههای مختلف حفظ نمایند و یکی از این عرصهها پارلمان بوده است١٩..به همین
نمایندگان دور قبلی از مجموع  ۱۱نماینده برنده از والیت غزنی
دلیل وقتی در مجلس
ِ
ِ
حکومت وقت به ریاست حامد کرزی
همه متعلق به قوم هزاره بودند ،شاهدِ واکنش
بودیم .به عالوه ،حکومت و جریانهای سیاسی مختلف نیز تالشهای جدی صورت
جلوی نمایندگان غزنی را بگیرند و آن ترکیب را برهم بزنند ،اما از
دادند تا به نوعی
ِ
سویی دیگر نمایندگان قوم هزاره در هماهنگی با نمایندگان اقوام دیگر از نتیجه
انتخابات والیت غزنی دفاع نموده و در مقابل حکومت مقاومت کردند .از این روی و با
درک اهمیت عنص ِر قومیت در ترکیب مجلس نمایندگان ،در این تحقیق نیز نخست
موضوع قومیت نمایندگان را بررسی میکنیم.

 .١٩حسینی ،عباس و فیضی نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان ،پژوهشکده
مطالعات پارلمانی_مرکز مطالعات استراتژیک کابل ،ص ۷
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ِ
قومیت نمایندگان
نمودار ۱-۲

ﭘﺸﺘﻮن
ﺗﺎﺟﻴﻚ
ﻫﺰاره
اوزﺑﻴﻚ
ﺳﺎدات
ﻋﺮب
اﻳﻤﺎق
ﺑﻠﻮچ
ﻗﺮﻟﻮق
ﭘﺸﻪ اي
ﺗﺮﻛﻤﻦ
ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻚ

٪0

٪0

٪0
٪1

٪44
٪1

٪1
٪5

٪3

٪8
٪24

٪13

بر اساس نمودار  ،۱-۲از مجموع  ۲۴۸نماینده مجلس هفدهم ۴۴ ،درصد ) ۱۱۰نماینده(
متعلق به قوم پشتون ۲۴ ،درصد ) ۵۹نماینده( متعلق به قوم تاجیک ۱۳ ،درصد )۳۱
نماینده( متعلق به قوم هزاره ۸ ،درصد ) ۲۰نماینده( متعلق به قوم اوزبیک ۵ ،درصد )۱۲
نماینده( متعلق به قوم سادات ۳ ،درصد ) ۶نماینده( متعلق به قوم عرب ۳ ،نماینده
متعلق به قوم ایماق ۲ ،نماینده متعلق به قوم پشهای ۱ ،نماینده متعلق به قوم بلوچ۱ ،
نماینده متعلق به قوم قرلوق ۱ ،نماینده متعلق به قوم ترکمن ۱ ،نماینده متعلق به قوم
نورستانی و  ۱نماینده متعلق به قوم سیک میباشند .در مجموع ،در ترکیب این دوره از
مجلس ۱۲ ،قوم نماینده دارند .اما در مجلس شانزدهم ۱۱ ،قوم در مجلس نماینده
داشتند.
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در ترکیب مجلس شانزدهم ،پشتونها  ۹۶نماینده ،تاجیکها  ۵۳نماینده ،هزارهها ۶۱
نماینده ،اوزبیکها  ۱۵نماینده ،ایماقها  ۸نماینده ،عربها  ۸نماینده ،ترکمنها ۳
نماینده ،نورستانی  ۲نماینده ،بلوچ  ۱نماینده ،پشهای  ۱نماینده و ترکها  ۱نماینده
٢٠
داشتند.
مجلس نمایندگان
بر اساس یافتههای این تحقیق ،جنجالهای انتخابات این دوره از
ِ
باعث شد که تغرات اساسی در ترکیب قومی نمایندگان به وجود بیاید .آمارها نشان
میدهد که در این دور مجلس نمایندگان ،ترکیب قومی نسبت به دورههای قبلی دچار
تغرات زیادی شده ،به طوریکه قوم پشتون نسبت به دو دور قبل نمایندگان بیشتری
به مجلس فرستادهاست.

گرایشات سیاسی
بر مبنای قانون انتخابات افغانستان ،نظام انتخاباتی رأی واحد غی ِر قابل انتقال را برای
جامعه افغانستان در نظر گرفتهاست .در این نظام انتخاباتی هر رأیدهنده ،حق یک رأی
دارد و رأی او غیر قابلانتقال است .اگر در حوزه انتخاباتی چندین کرسی موجود باشد،
نامزدهایی که بیشترین آراء را به دست آورند ،کامیاب و برنده انتخابات میشوند.

 .٢٠حسینی ،عباس و فیضی نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان ،پژوهشکده
مطالعات پارلمانی_مرکز مطالعات استراتژیک کابل ،ص ۲۷ - ۲۰
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نمودار  ۲-۲گرایش سیاسی

٪1

٪1

٪1
٪1

ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺣﺰب ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ

٪1
٪2
٪2

ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻲ

٪3

ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﺰب دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﺰب ﻣﺤﺎذ ﻣﻠﻲ
ﺣﺰب وﺣﺪت ﻣﺮدم
ﺣﺰب وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻲ

٪87

ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻼﻣﻲ

در این سیستم آراءِ رایدهندگان غیر قابل انتقال به دیگر نامزدها یا احزاب سیاسی
است .مطابق با این سیستم ،احزاب سیاسی نمیتوانند رأی آن دسته از نامزدهای حزبی
را که رأی بیشتری کسب کردهاند ،به نامزدهایی که رأی کمتری آوردهاند ،انتقال دهند تا
بتوانند کرسیهای بیشتری را در پارلمان تصاحب کنند .هر چند در این سیستم ،زمینه
برای رشد احزاب سیاسی در بازی قدرت کمتر است ،اما فرصت رقابت برای نامزدهای
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مستقل و آزاد به حد کافی وجود دارد ٢١.بنابراین ،در چنین سیستمی بسیاری از کسانی
که عضویت احزاب سیاسی را دارند ،در انتخابات به صورت مستقل شرکت میکنند و به
رقابت میپردازند .چنانچه در مجلس نمایندگان دور هفدهم نیز بیشت ِر نمایندگان ،بدون
گرایش حزبی وارد مجلس شدهاند.
بر اساس نمودار  ،٢-٢از مجموع  ٢٤٨نماینده مجلس هفدهم ٨٧ ،درصد ) ٢١٥نماینده(
بدون گرایش حزبی و به طور مستقل وارد مجلس نمایندگان شدهاند .همینطور٣ ،
درصد ) ٨نماینده( از اعضای حزب جمعیت اسالمی ۲ ،درصد ) ٦نماینده( از اعضای حزب
جنبش ملی ٢ ،درصد ) ٦نماینده( از اعضای حزب اسالمی ١ ،درصد ) ٣نماینده( از اعضای
حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان ١ ،درصد ) ٣نماینده( از اعضای حزب دعوت
اسالمی ١ ،درصد ) ٣نماینده( از اعضای حزب محاذ ملی ١ ،درصد ) ٢نماینده( از اعضای
حزب وحدت اسالمی و  ١درصد ) ٢نماینده( از اعضای حزب حرکت اسالمی در مجلس
اساس آنچه نمودار  ٢-٢به ما نشان
مایندگان دور هفدهم حضور دارند .بنابراین ،بر
ن
ِ
ِ
میدهد ،مجلس نمایندگان این دور مستقل و غیر سیاسی است .اما دیگر مسئلهی الزم
به ذکر این است که تعدادِ قابل مالحظهای از نمایندگان این دور از مجلس فرزندان و
خویشاوندان رهبران جهادی-سیاسی هستند که به عنوان نامزدهای مستقل رقابت
ِ
نموده و با عنوان مستقل به پارلمان راه یافتهاند .به طور نمونه ،سیدطاها صادق ،پسر
محمداسماعیل خان یکی از فرماندهان حزب جمعیت در هرات؛ بکتاش ایشچی ،پسر
احمد ایشچی یکی از فرماندهان حزب جنبش ملی که اکنون یک جر یان سیاسی
انشعابی را رهبر ی میکند ،از والیت جوزجان و برخی دیگر ،به عنوان نمایندگان مستقل
وارد مجلس شدهاند .در عین حال برخی از این نمایندگان مستقل گرایش حزبی نیز
دارند و در یکی از احزاب جهادی-سیاسی عضو هستند .این در حالیست که در ترکیب
مجلس شانزدهم ،نمایندگان از  ٢٠حزب و جریان سیاسی ٢٢در مجلس حضور داشتند،
 .٢١سایت کمیسیون انتخاباتhttp://www.iec.org.af/prs/elections-prs/electoral-system-prs ،
 .٢٢حسینی ،عباس و فیضی ،نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان ،مرکز
مطالعات استراتژیک کابل؛ پزوهشکده مطالعات پارلمانی ،ص ۱۷
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احزابی چون حزب اسالمی افغانستان ،حزب جمعیت اسالمی افغانستان ،حزب وحدت
اسالمی افغانستان ،حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان ،حزب پیوند ملی افغانستان،
احزاب چپ ،حزب جنبش اسالمی ملی افغانستان ،حزب دعوت اسالمی افغانستان،
حزب اقتدار ملی افغانستان ،حزب محاذ ملی افغانستان ،حزب کنگره ملی افغانستان،
حزب افغان ملت ،حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان ،حزب مشارکت ملی
افغانستان ،حزب وحدت ملی اسالمی افغانستان ،حزب وحدت اسالمی ملت افغانستان،
حزب حرکت اسالمی مردم افغانستان ،حزب نیاز ملی افغانستان ،حزب افغانستان نوین
و جماعه الدعوه.

پیشینه فعالیتها
پیشینه فعالیتهاي نمایندگان پارلمان تأثیر مستقیمی بر عملکردشان در روند
ِ
لحاظ سابقه کاری متنوع
قانونگذاری در کشور دارد .در مجموع نمایندگان مجلس به
میباشند ،اما به خاطر اینکه نمودار ما فشردهتر شود ،سوابق کاری را در کتگوریهای
مشخص دستهبندی نمودهایم .بنابراین ،بر اساس نمودار  ،۳از مجموع  ۲۴۸نماینده
مجلس نمایندگان دور هفدهم ۳۷ ،درصد ) ۹۱نماینده( به عنوان وکیل در دورههای
پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان ،یا یکی از این دورهها عضویت داشتهاند .باید
یادآور شویم که برخی از نمایندگان در کنار شغل وکالت ،به تجارت نیز مشغول بودهاند
که ما در این تحقیق تنها سابقه وکالت شان را درنظر گرفتهایم.
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نمودار  ۳-۲پیشینه فعالیتهای نمایندگان

٪2

٪37

وﻛﺎﻟﺖ

٪0
٪2

ﺗﺠﺎرت
٪9

ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ
ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي وﻻﻳﺘﻲ

٪10

٪22

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ
٪18

 ۶۳درصد ) ۱۵۷نماینده( به تازگی بدون تجربه وکالت وارد مجلس نمایندگان شدهاند و
سوابق کاری متفاوتی دارند .در این میان ۲۲ ،درصد ) ۵۴نماینده( قبل از نمایندگی
مصروف شغل تجارت بودهاند؛  ۱۸درصد ) ۴۴نماینده( قبل از نمایندگی در مشاغل دولتی
از جمله آموزگاری ،امور نظامی ،فعالیت طبی و ادارت حکومتی مشغول به کار بودهاند؛
 ۱۰درصد ) ۲۴نماینده( قبل از آنکه وارد مجلس نمایندگان شوند ،به عنوان سناتور و
نمایندگان شوراهای والیتی کار کردهاند؛  ۹درصد ) ۲۳نماینده( با سابقهی فعالیت
سیاسی و مدنی به مجلس هفدهم راه یافتهاند؛  ۲درصد ) ۵نماینده( در سازمانهای
غیردولتی و بینالمللی مشغول بودهاند؛  ۱نماینده ورزشکار است و  ۴نماینده هم که در
این بخش فاقد معلومات میباشند .بنابراین ،مجلس هفدهم تا حد زیادی تجاری
است ،چرا که اگر نمایندگان دورههای قبلی را که در کنار وکالت به تجارت نیز مشغول
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هستند ،کنا ِر درصد نمایندگان تجار بگذار یم ،اکثر یت مجلس نمایندگان این دور را
تاجران تشکیل میدهند .در نمودار ذیل ،نسبت والیتی نمایندگان تاجر نشان داده شده
که در گذشته تجربه وکالت نداشتهاند و تازه به دور هفدهم مجلس نمایندگان وارد
شدهاند.
نمودار  ۴-۲نسبت والیتی نمایندگان تاجر

ﺑﻠﺦ1 ,

ﻗﻨﺪﻫﺎر1 ,

ﻛﺎﺑﻞ13 ,

ﻗﻨﺪز1 ,
ﻛﻨﺮ1 ,

ﻓﺎرﻳﺎب4 ,
ﺑﺎﻣﻴﺎن1 ,
ﭘﺮوان1 ,

ﻛﻮﭼﻲ 4 ,

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر3 ,

ﻟﻮﮔﺮ1 ,
ﻟﻐﻤﺎن1 ,

ﺑﻐﻼن3 ,

ﺳﺮﭘﻞ1 ,

ﭘﻜﺘﻴﺎ2 ,

ﺧﻮﺳﺖ1 ,

ﻫﻠﻤﻨﺪ2 ,
وﻳﮋه/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﻴﻚ,
ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ2 ,
1

ﻣﻴﺪان 1 ,

ﻫﺮات2 ,
ﺟﻮزﺟﺎن3 ,
ﻓﺮاه1 ,

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ1 ,

ﺗﺨﺎر1 ,

ﻧﻴﻤﺮوز1 ,

فصل دوم :ترکیب مجلس هفدهم
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تحصیالت
تحصیالت و دانش حقوقی از جمله ویژگیهای اولیه یک نماینده مجلس است ،چرا که
پارلمان و به خصوص مجلس نمایندگان بدنهی اصلی قوه مقننه در افغانستان محسوب
میشود .بر مبنای قانون اساسی افغانستان ،پارلمان )قوه مقننه( در کنار حکومت )قوه
مجریه( و دادگاه عالی )قوه قضائیه( ،یکی از سه رکن اساسی دولت به حساب میرود.
سنجش عملکرد و کارکرد مجلس نمایندگان از اهمیت زیادی
شاخص تحصیالت در
ِ
برخوردار است ،به همین دلیل ،در نمودار  ،٥-٢به بررسی سطح تحصیالت نمایندگان دور
فهم
هفدهم مجلس نمایندگان پرداختهایم .با آنکه ما تالش کردیم که از این طریق به ِ
دلیل مشکالتی که وجود داشت-
دانش حقوقی نمایندگان این دور مجلس برسیم ،اما به ِ
از جمله اینکه تعداد زیادی از نمایندگان از رشتهی تحصیلیشان چیزی نگفتند و
همینطور از آدرسهای مختلف مِ ن جمله وبسایت ولسی جرگه معلوماتی در این مورد
نیافتیم ،تنها به درجه تحصیلی نمایندگان بسنده نمودیم.
نمودار  ۵-۲تحصیالت نمایندگان
٪2
دﻛﺘﺮا
ﻣﺎﺳﺘﺮ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﭼﻬﺎرده
دوازده
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

٪2

٪1

٪24

٪1
٪3
٪7
٪3

٪57
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بر اساس نمودار  ،٥-٢از مجموع  ٢٨٠نماینده ٢ ،درصد ) ٥نماینده( سند تحصیلی دکترا
دارند؛  ٢٤درصد ) ٦٠نماینده( سند ماستری؛  ٥٧درصد ) ١٤١نماینده( سند لیسانس؛ ٣
درصد ) ٧نماینده( سند چهارده/نیمه عالی و  ٧درصد ) ١٨نماینده( سند دوازده/بکلور یا
دارند؛  ٣درصد نیز ) ٧نماینده( تعلیمات نظامی یافتهاند و از دانش نظامی برخوردار
هستند؛  ١درصد ) ٣نماینده( در حوزه علوم دینی درس خواندهاند؛  ١درصد ) ٣نماینده(
پا|نتر از دوازده ،یعنی تا دوره متوسطه/صنوف هفت و هشت مکتب درس خواندهاند؛
 ٢درصد ) ٤نماینده( در این بخش فاقد معلومات هستند ،به این معنی که نتوانستیم به
سوابق تحصیلیشان دست پیدا کنیم.

شرایط سنی
امروزه تعریف مشخص یا مرز مشخصی میان گروههای سنی وجود ندارد .در بعضی
تعاریف مرحله جوانی را از  ۱۵تا  ۲۴سال و در بعضی از تقسیمبندیها از  ۱۸تا  ۳۰سال
تعریف کردهاند .اما برخی از جوامع  ۳۵سالگی را مر ِز جوانی و میانسالی میدانند.
بنابراین ،در جامعهی آماری ما سن همه نمایندگان باالتر از  ۲۵میباشد ،زیرا طبق قانون
اساسی افغانستان ،نامزدان انتخابات پارلمانی در جریان ثبت نام باید سن  ۲۵سالگی را
کامل کرده باشند .به همین دلیل ،در این تحقیق جامعهی آماری خود را به سه دسته
تقسیم کردهایم؛ جوان ،میانسال و پیر.
الف( جوان؛ آن تعداد نمایندگانی که در گروپ سنی  ۲۵تا  ۴۰سال قرار دارند؛
ب( میانسال؛ آن تعداد نمایندگانی که در گروپ سنی  ۴۰تا  ۵۵سال قرار دارند؛
ج( پیر؛ آن تعداد نمایندگانی که در گروپ سنی باالی  ۵۵سال قرار دارند.
بر اساس نمودار  ،۶-۲شرایط سنی نمایندگان دور هفدهم به سه دسته تقسیم میشوند؛
جوان ،میانسال و پیر .در این نمودار میبینید که ،از مجموع  ۲۴۸نماینده دور هفدهم
مجلس نمایندگان ۴۳ ،درصد ) ۱۰۷نماینده( در شرایط سنی میانسالی ۴۰ ،درصد )۹۹
نماینده( در شرایط سنی جوانی و  ۱۷درصد ) ۴۲نماینده( در شرایط سنی پیری قرار دارند.
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۳۱

بنابراین ،به لحاظ درصدی شرایط سنی نمایندگان مجلس دور هفدهم ،به طور نسبی در
شرایط میانسالی و متمایل به جوانی است.
نمودار  ۶-۲شرایط سنی

٪17
ﭘﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل
ﺟﻮان

٪40

٪43

جنسیت
بر مبنای قانون اساسی افغانستان ،٢٣باید به تناسب نفوس از هر والیت به طور متوسط
حداقل دو نماینده زن در ولسی جرگه/مجلس نمایندگان عضویت یابند .بنابراین،
چنانچه در نمودار  ٧-٢نشان داده شده ،از مجموع  ٢٤٨عضو مجلس نمایندگان٧٥ ،
درصد ) ١٨٦نماینده( مرد و  ٢٥درصد ) ٦٢نماینده( زن هستند .شاخصهایی همچون

 .٢٣قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۳

۳۲

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

قومیت ،تحصیالت ،پیشینه فعالیتها و شرایط سنی زنان را در یک بخش جداگانه
بررسی میکنیم.
نمودار  ۷-۲جنسیت نمایندگان

٪25

ﻣﺮد
زن

٪75

نمایندگان زن در مجلس هفدهم
 (۱قومیت نمایندگان زن
چنانچه نمودار  ،۸-۲نشان میدهد ،زنان از  ۷قوم به مجلس هفدهم راه یافتهاند .در این
میان از مجموع  ۶۲نماینده زن ۲۴ ،نماینده از قوم پشتون ۱۴ ،نماینده از قوم تاجیک۱۲ ،
ِ
سادات مذاهب
نماینده از قوم هزاره ۵ ،نماینده از قوم اوزبیک ۴ ،نماینده از قوم سادات-
شیعه و سنی ۲ ، -نماینده از قوم عرب و  ۱نماینده از قوم بلوچ به این دور از مجلس راه
یافتهاند.
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ِ
قومیت نمایندگان زن
نمودار ۸-۲

ﺑﻠﻮچ1 ,
ﭘﺸﺘﻮن24 ,

ﻋﺮب2 ,

ﺳﺎدات4 ,
اوزﺑﻴﻚ5 ,

ﺗﺎﺟﻴﻚ14 ,
ﻫﺰاره12 ,

 (٢تحصیالت نمایندگان زن
بر اساس نمودار  ،٩-٢از مجموع  ٦٢نماینده زن در مجلس هفدهم ١٧ ،نماینده سند
تحصیلی ماستری ٣٩ ،نماینده سند تحصیلی لیسانس و  ٣نماینده سند چهارده/نیمه
عالی دارند ٢ ،نماینده تعلیمات نظامی یافته و  ١نماینده فاقد معلومات در این بخش
میباشد.
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نمودار  ۹-۲تحصیالت نمایندگان زن

ﻣﺎﺳﺘﺮ17 ,

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت1 ,
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ,
2
ﭼﻬﺎرده3 ,

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ39 ,

 (۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان زن
بر اساس نمودار  ،۱۰-۲از مجموع  ۶۲نماینده زن در مجلس هفدهم ۳۴ ،نماینده در
مجلس پانزدهم و شانزدهم یا یکی از این دو دور سابقه وکالت دارند؛ یعنی نیمی از
همان نمایندگان دورههای قبل دوباره به مجلس آمدهاند ۱۳ .نماینده که تازه به مجلس
راه یافتهاند سوابق کاری در ادارات دولتی داشتهاند ۶ .نماینده در گذشته فعالیتهای
سیاسی و مدنی داشتهاند ۵ .نماینده سابقه وکالت در سنا و شورای والیتی دارند۱ ،
نماینده در تجارت مشغول بوده ۱ ،نماینده در نهاد بینالمللی کار کرده ۱ ،نماینده ورزشکار
و  ۱نماینده فاقد معلومات در این بخش میباشد.
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نمودار  ۱۰-۲پیشینه فعالیتهای نمایندگان زن

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت1 ,

وﻛﺎﻟﺖ34 ,

ورزﺷﻜﺎر1 ,

ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ1 ,
ﺗﺠﺎرت1 ,
ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي
وﻻﻳﺘﻲ5 ,

ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ13 ,
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻣﺪﻧﻲ6 ,

 (۴شرایط سنی نمایندگان زن
بر اساس نمودار  ،۱۱-۲از مجموع  ۶۲نماینده زن در مجلس هفدهم ۲۶ ،نماینده در شرایط
سنی جوان ) ۲۵تا  ۴۰سال( ۲۷ ،نماینده در شرایط سنی میانسال ) ۴۰تا  ۵۵سال( و ۸
نماینده در شرایط سنی پیر ) ۵۵سال به باال( قرار دارند ۱ .نماینده نیز فاقد معلومات
میباشد.
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نمودار  ۱۱-۲شرایط سنی نمایندگان زن

ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل27 ,

ﭘﻴﺮ8 ,
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت1 ,

ﺟﻮان26 ,
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نمایندگان اقوام
در این بخش به شاخصهایی همچون نسبت والیتی نمایندگان اقوام ،اینکه هر قوم از
کدام والیتها و به چه تعداد در مجلس دور هفدهم نماینده دارند ،تحصیالت
نمایندگان هر قوم ،پیشینه فعالیتهای نمایندگان هر قوم و شرایط سنی نمایندگان هر
قوم پرداختهایم.

قوم پشتون
پشتونها در مجلس پانزدهم دارای  ۱۰۲نماینده و در مجلس شانزدهم دارای  ۹۶نماینده
از مجموع  ۲۴۹نماینده بودند که  ۳۹درصد کل اعضای مجلس نمایندگان را تشکیل
میدادند ٢٤.در مجلس هفدهم از قوم پشتون  ۱۱۰نماینده حضور دارند.
 (۱نمایندگان پشتون نسبت به والیات
پشتونها به قبیلههای مختلف تقسیم شدهاند که برخی از نمایندگان بیشتر بر این
کلیت قوم پشتون ،اما بر مبنای
مسئله ،یعنی قبیلههای شان تأکید میکنند تا قومیت و ّ
کلیت قرار میگیرند .بنابراین ،در این تحقیق ما به نسبت
قانون اساسی همه در یک ّ
والیتی نمایندگان پرداختهایم ،نه نسبت قبیلهای آنها .در نمودار  ،۱-۳به بررسی
نمایندگان پشتون نسبت به والیاتشان میپردازیم.
بر مبنای این تحقیق ،پشتونها از  ۲۱والیت و یک حوزه مستقل کوچیها در مجلس
هفدهم نماینده دارند .بیشترین تعداد نمایندگان پشتون از والیت کابل ) ۱۳نماینده( و
به دنبال آن از والیتهای ننگرهار ) ۱۱نماینده( ،قندهار ) ۱۰نماینده( ،هلمند ) ۸نماینده( و
کمترین تعداد از والیتهای نیمروز ) ۱نماینده( و کاپیسا ) ۱نماینده( به مجلس
نمایندگان راه یافتهاند.
 .٢٤حسینی ،عباس و فیضی نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان افغانستان ،پژوهشکده
مطالعات پارلمانی_مرکز مطالعات استراتژیک کابل ،ص ۲۰
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نمودار  ۱-۳نمایندگان پشتون نسبت به والیات

ﻫﺮات7 ,
ﺑﺎدﻏﻴﺲ2 ,

ارزﮔﺎن3 ,

ﺑﻐﻼن3 ,

ﻛﻮﭼﻲ
ﻫﺎ9 ,

ﻧﻴﻤﺮوز1 ,

ﻫﻠﻤﻨﺪ8 ,

ﺑﻠﺦ1 ,

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر11 ,

ﭘﻜﺘﻴﺎ5 ,

ﻟﻮﮔﺮ3 ,

ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ4 ,

ﻟﻐﻤﺎن4 ,

ﺧﻮﺳﺖ5 ,

ﻛﻨﺮ4 ,

زاﺑﻞ3 ,

ﻛﺎﺑﻞ13 ,

ﻓﺎرﻳﺎب2 ,
ﻓﺮاه5 ,

ﻣﻴﺪان وردك2 ,

ﻗﻨﺪﻫﺎر10 ,

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ1 ,

ﻗﻨﺪز4 ,

 (۲تحصیالت نمایندگان پشتون
بر اساس نمودار  ،۲-۳از مجموع  ۱۱۰نماینده پشتون ۱ ،نماینده درجه تحصیلی دکترا۱۹ ،
نماینده درجه تحصیلی فوق لیسانس ۶۴ ،نماینده درجه تحصیلی لیسانس ۵ ،نماینده
درجه تحصیلی چهارده و  ۹نماینده درجه تحصیلی دوازده دارند ۲ ،نماینده در سطح
متوسطه )پا|نتر از صنف دوازدهم( هستند ۵ ،نماینده تعلیمات نظامی یافته و ۲
نماینده علوم دینی خواندهاند .سه نماینده دیگر هم فاقد معلومات تحصیلی هستند ،به
این معنا که نه معلوماتی درباره این سه نماینده یافتیم و نه حاضر به مصاحبه شدند.
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نمودار  ۲-۳تحصیالت نمایندگان پشتون

دﻛﺘﺮ1 ,
ﻣﺎﺳﺘﺮ19 ,
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت3 ,
ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ2 ,

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ64 ,

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ5 ,
دوازده,
9

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ2 ,
ﭼﻬﺎرده5 ,

 (۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان پشتون
از مجموع  ۱۱۰نماینده قوم پشتون در این دور مجلس نمایندگان ۳۸ ،نماینده در مجلس
پانزدهم و شانزدهم یا در یکی از این دورهها به عنوان نماینده حضور داشتهاند .برخی از
این  ۳۸نماینده در کنار نمایندگی پارلمان ،در کارهای دیگر از جمله تجارت نیز مشغول
هستند که ما در این تحقیق تنها به سابقه نمایندگیشان پرداختهایم.
 ۲۹نماینده قوم پشتون که جدید ًا به مجلس هفدهم راه یافتهاند ،سابقا در عرصه تجارت
فعالیت کردهاند؛  ۱۹نماینده تازه وارد در گذشته کارمند دولت بوده و در بخشهای
مختلفی از جمله سکتور صحت ،معارف و نظامی کار کردهاند؛  ۱۱نماینده تازه وارد در
فعالیتهای سیاسی و مدنی مصروف بودهاند؛  ۹نماینده تازه وارد سابقا به عنوان سناتور
و وکیل شورای والیتی اجرای وظیفه کردهاند؛  ۱نماینده در نهاد غیردولتی و  ۳نماینده
دیگر هم که فاقد معلومات میباشند.

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۴۱

نمودار  ۳-۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان پشتون

وﻛﺎﻟﺖ38 ,

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت3 ,
ﻧﻬﺎد ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ,
1
ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي
وﻻﻳﺘﻲ9 ,

ﺗﺠﺎرت29 ,
ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ,
19

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
و ﻣﺪﻧﻲ11 ,

 (۴شرایط سنی نمایندگان پشتون
بر اساس نمودار  ،۴-۳از مجموع  ۱۱۰نماینده پشتون ۴۸ ،نماینده در شرایط سنی جوانی
) ۲۵تا  ۴۰سال(؛  ۴۰نماینده در شرایط سنی میانسالی ) ۴۰تا  ۵۵سال( و  ۲۲نماینده در
شرایط سنی پیری )از  ۵۵سال به باال( قرار دارند .شرایط سنی یکی از نمایندگان پشتون
را نیافتیم .بنابراین ،نمایندگان قوم پشتون در مجلس هفدهم اکثریت جوان و میانسال
هستند.

۴۲

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

نمودار  ۴-۳شرایط سنی نمایندگان پشتون

ﭘﻴﺮ22 ,
ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل40 ,

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت,
1

ﺟﻮان47 ,

قوم تاجیک
تاجیکها در مجلس پانزدهم  ۵۹نماینده دارند و در مجلس شانزدهم دارای  ۵۳نماینده
بودند .در این دور  ۵۹نماینده از قوم تاجیک به مجلس راه یافتهاند.
 (۱نمایندگان تاجیک نسبت به والیات
بر اساس نمودار  ،۵-۳تاجیکها در مجموع از  ۱۶والیت در مجلس هفدهم نماینده
دارند .بیشتر تعداد نمایندگان تاجیک از والیت کابل ) ۱۵نماینده( میباشند؛ بعد از کابل
والیتهای بدخشان ) ۸نماینده( ،هرات ) ۶نماینده(؛ و والیتهای بامیان ،سرپل،
نورستان و فاریاب )هر کدام  ۱نماینده( قرار میگیرند.

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۴۳

نمودار  ۵-۳نمایندگان تاجیک نسبت به والیات

ﻓﺎرﻳﺎب1 ,
ﻏﻮر3 ,
ﻛﺎﺑﻞ15 ,

ﺳﺮﭘﻞ1 ,
ﺗﺨﺎر3 ,

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ3 ,

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ2 ,

ﻧﻮرﺳﺘﺎن1 ,
ﭘﺮوان4 ,
ﻫﺮات6 ,
ﺑﻠﺦ4 ,
ﺳﻤﻨﮕﺎن2 ,

ﺑﺪﺧﺸﺎن8 ,

ﺑﺎدﻏﻴﺲ2 ,

ﺑﻐﻼن3 ,

ﺑﺎﻣﻴﺎن1 ,

 (۲تحصیالت نمایندگان تاجیک
بر اساس نمودار  ،۶-۳از مجموع  ۵۹نماینده قوم تاجیک مجلس هفدهم ۱ ،نماینده سند
تحصیلی دکترا؛  ۱۵نماینده سند تحصیلی ماستری ۳۴ ،نماینده سند تحصیلی لیسانس۱ ،
نماینده سند تحصیلی چهارده/نیمه عالی و  ۳نماینده سند دوازده/بکلوریا دارند۲ ،
نماینده تعلیمات نظامی یافتهاند ۱ ،نماینده در علوم دینی آموزش دیدهاست ۱ ،نماینده
در حد متوسطه )پا|نتر از صنف دوازده( و  ۱نماینده دیگر در این بخش فاقد معلومات
میباشد.

۴۴

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

نمودار  ۶-۳تحصیالت نمایندگان تاجیک

دﻛﺘﺮا1 ,

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت1 ,
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ1 ,

ﻣﺎﺳﺘﺮ15 ,

ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ1 ,
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ,
2
دوازده 3 ,
ﭼﻬﺎرده1 ,

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ34 ,

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۴۵

 (۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان تاجیک
نمودار  ۷-۳نشان میدهد که از مجموع  ۵۹نماینده قوم تاجیک در این دور مجلس۱۸ ،
نماینده سابقه وکالت در مجلس پانزدهم و شانزدهم یا یکی از این دو دور را داشتهاند؛
 ۱۶نماینده قبل از اینکه به مجلس راه یابند ،در ادارات مختلف حکومتی از جمله امور
نظامی ،فعالیت طبی و آموزشی مشغول بودهاند؛  ۱۳نماینده قوم تاجیک که تازه به
مجلس راه یافتهاند ،سابقا در شغل تجارت مصروف بودهاند؛  ۵نماینده قبل از اینکه به
مجلس نمایندگان بیایند ،به عنوان سناتور و وکیل شورای والیتی ایفای وظیفه نمودهاند؛
 ۴نماینده دارای سوابق فعالیتهای سیاسی و مدنی هستند؛  ۱نماینده ورزشکار است،
یک نماینده در نهاد غیردولتی کار کرده و یک نماینده هم در این بخش فاقد معلومات
میباشد.
نمودار  ۷-۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان تاجیک
ﻧﻬﺎد ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ,
1
ورزﺷﻜﺎر1 ,

ﺗﺠﺎرت13 ,

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت1 ,

ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي
وﻻﻳﺘﻲ5 ,
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
و ﻣﺪﻧﻲ4 ,

وﻛﺎﻟﺖ18 ,
ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ,
16

۴۶

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

د( شرایط سنی نمایندگان تاجیک
بر اساس نمودار  ،۸-۳از مجموع  ۵۹نماینده قوم تاجیک ۳۱ ،نماینده در شرایط سنی
میانسالی ) ۴۰تا  ۵۵سال(؛  ۲۰نماینده در شرایط سنی جوانی ) ۲۵تا  ۴۰سال( و ۸
نماینده در شرایط سنی پیری ) ۵۵سال به باال( قرار دارند .بنابراین ،تعدادِ نمایندگان
میانسال قوم تاجیک بیش از نصف است و همینطور تعداد نمایندگان جوان نیز
ِ
قابلمالحظه است.
نمودار  ۸-۳شرایط سنی نمایندگان تاجیک

ﭘﻴﺮ8 ,
ﺟﻮان20 ,

ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل,
31

قوم هزاره
هزارهها در انتخابات پارلمانی دور پانزدهم  ۴۳نماینده به مجلس نمایندگان فرستاده
بودند .در انتخابات پارلمانی دور شانزدهم تعداد نمایندگان قوم هزاره در پارلمان به ۶۱
نماینده رسید ،چرا که از والیت غزنی از مجموع  ۱۱نماینده که سهم این والیت است،

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۴۷

همه از قوم هزاره موفق شدند تا باالترین رأی را بگیرند .این باعث شد که حکومت
افغانستان به ریاست جمهوری حامد کرزی این وضعیت را نپذیرد ،اما در نهایت با
همهی جنجالها ،نمایندگان غزنی وارد پارلمان شدند .با این همه ،در انتخابات پارلمانی
دور هفدهم مسئلهی والیت غزنی همچنان جنجالی باقی ماند و در نهایت در این
والیت انتخابات پارلمانی برگزار نشد .بنابراین ،همان نمایندگان دور قبلی در مجلس
ماندند ،البته به استثناءِ دو نماینده این والیت که در بخشهای دیگر حکومتی رفتند .با
اینحساب ،هزارهها در انتخابات دور هفدهم به شمول  ۹نماینده غزنی ،در مجموع ۳۱
نماینده به مجلس فرستادند.
 (۱نمایندگان هزاره نسبت به والیات
بر اساس نمودار  ،۹-۳هزارهها از  ۹والیت در مجلس نمایندگان دور هفدهم نماینده
دارند ،که از مجموع  ۳۱نماینده قوم هزاره در مجلس ،بیشترین تعداد نماینده از
والیتهای غزنی ) ۹نماینده( و کابل ) ۵نماینده( و کمترین تعداد نماینده از والیت غور
) ۲نماینده( و والیت هرات ) ۱نماینده( در مجلس هفدهم حضور دارند.
نمودار  ۹-۳نمایندگان هزاره نسبت به والیات
داﻳﻜﻨﺪي3 ,

ﺑﻠﺦ3 ,

ﻏﺰﻧﻲ9 ,

ﺑﻐﻼن2 ,

ﺑﺎﻣﻴﺎن3 ,
ﻫﺮات1 ,
ﻛﺎﺑﻞ5 ,

ﻏﻮر2 ,

ﻣﻴﺪان وردك3 ,

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

۴۸

 (٢تحصیالت نمایندگان هزاره
بر اساس نمودار  ،١٠-٣از مجموع  ٣١نماینده قوم هزاره در مجلس هفدهم ٢ ،نماینده
دارای سند تحصیلی دکترا ١١ ،نماینده دارای سند تحصیلی ماستری ١٦ ،نماینده دارای
سند تحصیلی لیسانس ١ ،نماینده دارای سند چهارده/نیمه عالی و  ١نماینده دارای سند
دوازده/بکلوریا میباشند.
نمودار  ۱۰-۳تحصیالت نمایندگان هزاره

دﻛﺘﺮا2 ,
ﻣﺎﺳﺘﺮ11 ,

دوازده1 ,
ﭼﻬﺎرده1 ,

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ16 ,

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۴۹

 (٣پیشینه فعالیتهای نمایندگان هزاره
بر اساس نمودار  ،١١-٣یک سوم نمایندگان قوم هزاره در مجلس هفدهم همان
نمایندگان دورههای پانزدهم و شانزدهم هستند .از میان  ١١نماینده که تازه به مجلس
راه یافتهاند ٤ ،نماینده سوابق فعالیت سیاسی و مدنی داشتهاند؛  ٢نماینده در کار تجارت
مشغول بودهاند ٢ ،نماینده در ادارات دولتی کار کردهاند ٢ ،نماینده سابقا در سنا و
شورای والیتی نیز نماینده بودهاند و  ١نماینده در نهاد بینالمللی ایفای وظیفه
نموده است.
نمودار  ۱۱-۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان هزاره

ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ,
1
ﺗﺠﺎرت2 ,
ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي
وﻻﻳﺘﻲ2 ,
وﻛﺎﻟﺖ20 ,
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻣﺪﻧﻲ4 ,
ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ2 ,

۵۰

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

 (٤شرایط سنی نمایندگان هزاره
بر اساس نمودار  ،١٢-٣از مجموع  ٣١نماینده قوم هزاره در مجلس هفدهم ١٦ ،نماینده در
شرایط سنی جوان ) ٢٥تا  ٤٠سال( ١١ ،نماینده در شرایط سنی میانسال ) ٤٠تا  ٥٥سال(
و  ٤نماینده در شرایط سنی پیر ) ٥٥سال به باال( قرار دارند .بنابراین ،نصف نمایندگان
هزاره در مجلس هفدهم جوان هستند و یک سوم دیگر هم در شراط سنی میانسالی
قرار دارند.
نمودار  ۱۲-۳شرایط سنی نمایندگان هزاره

ﭘﻴﺮ4 ,

ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل11 ,

ﺟﻮان16 ,

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۵۱

قوم اوزبیک
اوزبیکها در مجلس دور شانزدهم ۱۵ ،نماینده داشتند .اما در انتخابات پارلمانی دور
هفدهم موفق شدند  ۵نماینده بیشتر از دور قبلی به مجلس بفرستند و تعداد
نمایندگانشان را به  ۲۰رساندند.
الف( نمایندگان اوزبیک نسبت به والیات
اوزبیکها در مجلس هفدهم در مجموع از  ۷والیت نماینده دارند .از این میان،
بیشترین تعداد نماینده را از والیت تخار ) ۵نماینده( و کمترین تعداد نماینده را از
والیت بدخشان ) ۱نماینده( به مجلس هفدهم فرستادهاند.
نمودار  ۱۳-۳نمایندگان اوزبیک نسبت به والیات

ﺗﺨﺎر5 ,
ﺟﻮزﺟﺎن4 ,

ﺑﺪﺧﺸﺎن1 ,

ﺳﺮﭘﻞ 2 ,
ﻗﻨﺪز2 ,
ﺳﻤﻨﮕﺎن2 ,
ﻓﺎرﻳﺎب4 ,

۵۲

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

ب( تحصیالت نمایندگان اوزبیک
از مجموع  ۲۰نماینده قوم اوزبیک ۱ ،نماینده دارای سند تحصیلی دکترا ۷ ،نماینده دارای
سند تحصیلی ماستری و  ۱۲نماینده دارای سند تحصیلی لیسانس میباشند .در واقع
بیشتر از نصف نمایندگان قوم اوزبیک در سطح تحصیلی لیسانس قرار دارند.
نمود  ۱۴-۳تحصیالت نمایندگان اوزبیک

دﻛﺘﺮ1 ,
ﻣﺎﺳﺘﺮ7 ,

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ,
12

ج( سوابقکاری نمایندگان اوزبیک
برخالف اقوام دیگر ،اوزبیکها در این دور مجلس نمایندگان جدید فرستادهاند .بر اساس
نمودار  ،۳از مجموع  ۲۰نماینده قوم اوزبیک در مجلس هفدهم ۵ ،نماینده در دورههای
قبلی تجربه وکالت را داشتهاند؛  ۸نماینده سوابق کاری در ادارات دولتی داشتهاند؛ ۳
نماینده با سابقه نمایندگی در مجلس سنا و شورای والیتی به مجلس راه یافتهاند؛ ۲

فصل سوم :نمایندگان اقوام

۵۳

نماینده قبل از این در تجارت مشغول بودهاند؛  ۱نماینده در نهاد غیردولتی و  ۱نماینده با
سابقه فعالیت سیاسی و مدنی به مجلس هفدهم راه یافتهاست.
نمودار  ۱۵-۳پیشینه فعالیتهای نمایندگان اوزبیک

وﻛﺎﻟﺖ5 ,

ﻧﻬﺎد ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ1 ,

ﺗﺠﺎرت2 ,
ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ8 ,
ﺳﻨﺎ /ﺷﻮراي
وﻻﻳﺘﻲ3 ,
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻣﺪﻧﻲ1 ,

د( شرایط سنی نمایندگان اوزبیک
بر اساس نمودار  ،۱۶-۳از مجموع  ۲۰نماینده قوم اوزبیک؛  ۹نماینده در شرایط سنی
جوان ) ۲۵تا  ۴۰سال( ۸ ،نماینده در شرایط سنی میانسال ) ۴۰تا  ۵۵سال( و  ۳نماینده
در شرایط سنی پیر ) ۵۵سال به باال( قرار دارند .بنابراین ،نزدیک به نصف نمایندگان قوم
اوزبیک در شرایط سنی جوان قرار دارند.

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

۵۴

نمودار  ۱۶-۳شرایط سنی نمایندگان اوزبیک

ﭘﻴﺮ3 ,

ﺟﻮان9 ,

ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل8 ,

قوم سادات
در قانون اساسی افغانستان آمده که »ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ،تاجیک،
هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،پشهای ،نورستانی ،ایماق ،عرب ،قرغیز ،قزلباش ،گوجر،
براهوی و سایر اقوام میباشد ٢٥«.در قانون اساسی از قوم سادات نام برده نشده است.
اما این مسئله وقتی داغ شد که ر|س جمهور غنی در  ۱۲حوت  ۱۳۹۵با صدور فرمان
تقنینی ،دستورداد که با تغر قانون ثبت احوال نفوس سه ردیف با عنوانهای »دین«،
»قوم« و »ملیت« در شناسنامههای جدید افزوده شود ،تا راه برای درج واژه »افغان« به
عنوان هویت شناسنامهای آنها باز شود .این فرمان در سال  ۱۳۹۶به شورای ملی فرستاده
شد تا به قانون تبدیل شود .مجلس نمایندگان به دنبال بحثهای زیاد ،فرمان ر|س
جمهور غنی را رد کرد .ولی مجلس سنا رأی مثبت داد و فرصت تصمیمگیری نهایی را در
 .٢٥قانون اساسی افغانستان ،ماده ۴
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اختیار کمیته مشترک  ۱۶نفره هر دو مجلس قرار داد .این کمیته با آراء  ۸عضو سنا و ۴
عضو مجلس نمایندگان فرمان آقای غنی را تأ|د کردند تا هویت رسمی شهروندان
»افغان« شود .در نهایت ،ر|س جمهور غنی فرمان آغاز توزیع شناسنامههای جدید را
صادر کرد .بعد از آن اقلیتهای قومی که نام آنها در قانون اساسی درج نشده بود،
اعتراض کردند و خواستار به رسمیت شناخته شدنشان شدند که سادات نیز یکی از آنها
بود.
در مجلس هفدهم ١٢ ،نماینده قومیتشان را سادات گفتند .قوم سادات از والیتهای
بلخ  ٢نماینده ،پروان  ٢نماینده ،سرپل  ٢نماینده ،هرات  ٢نماینده ،دایکندی  ١نماینده،
قندز  ١نماینده ،قندهار  ١نماینده و لوگر  ١نماینده به مجلس دور هفدهم فرستادهاند .از
مجموع این  ١٢نماینده سادات ٨ :نماینده مرد و  ٤نماینده زن هستند .شاخص
تحصیالت نمایندگان قوم سادات ٤ :نماینده دارای سند تحصیلی ماستری و  ٨نماینده
دیگر دارای سند تحصیلی لیسانس میباشند .پیشینه فعالیتهای نمایندگان سادات٤ :
نماینده سابقه وکالت داشته ٥ ،نماینده در گذشته نماینده سنا و شورای والیتی بوده و ٣
نماینده در فعالیت سیاسی و مدنی مشغول بودهاند .شرایط سنی ٢ :نماینده در شرایط
سنی پیر ٦ ،نماینده در شرایط سنی میانسال و  ٤نماینده در شرایط سنی جوانی قرار
دارند.

قوم عرب
عربها در مجلس شانزدهم  ۸نماینده داشتند .اما در مجلس هفدهم  ۶نماینده دارند.
این  ۶نماینده عربها از والیتهای بلخ ،تخار ،جوزجان ،ننگرهار ،هرات و حوزه مستقل
کوچی آمدهاند ۴ .نماینده مرد و  ۲نماینده زن میباشند ۳ .نماینده سابقه وکالت در
مجلس پانزدهم و شانزدهم را دارند؛  ۳نماینده که تازه به مجلس آمدهاند ،سابقه
تجارت دارند ۱ .نماینده سند تحصیلی ماستری و  ۴نماینده سند تحصیلی لیسانس دارند
و  ۱نماینده هم دارای سند دوازده/بکلوریا میباشد ۳ .نماینده در شرایط سنی میانسال و
 ۳نماینده در شرایط سنی جوان قرار دارند.
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سایر اقوام
قوم ایماق
در مجلس شانزدهم قوم ایماق  ۸نماینده فرستاده بودند .در مجلس هفدهم این قوم ۳
نماینده دارند .این  ۳نماینده از والیتهای غور ،فاریاب و قندز آمدهاند .هر  ۳نماینده
ایماق مرد هستند ۱ .نماینده در دور پانزدهم وکیل بوده ۱ ،نماینده شغل تجارت داشته و
 ۱نماینده دیگر هم کارمند دولت بوده است ۲ .نماینده ایماق سند تحصیلی لیسانس
دارند و  ۱نماینده دارای سند دوازده/بکلوریا میباشد ۲ .نماینده در شرایط سنی پیر و ۱
نماینده جوان است.
قوم پشهای
این قوم در مجلس شانزدهم  ۱نماینده داشتند ،اما در این دور مجلس  ۲نماینده از
والیت ننگرهار دارند .هر دو نماینده قوم پشهای مرد هستند ۱ .نماینده در دور قبلی
وکیل بوده و  ۱نماینده دیگر که تازه آمده نیز قب ًال مشغول تجارت بوده است .یکی از این
دو نماینده ماستر و یکی هم دارای سند دوازده/بکلوریا میباشد .یکیشان در شرایط
سنی پیر و یکی دیگر هم در شرایط سنی جوان قرار دارد.
قوم بلوچ
این قوم در مجلس شانزدهم ۱نماینده داشتند و در این دور مجلس نیز  ۱نماینده از
والیت نیمروز دارند .این نماینده زن است ،در شرایط سنی میانسال قرار دارد ،دارای سند
تحصیلی لیسانس است و در دور شانزدهم نیز وکیل بوده است.
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قوم قرلوق
این قوم در دور قبلی مجلس نماینده نداشت ،اما در این دور  ۱نماینده از والیت قندز
دارد .این نماینده مرد است ،در شرایط سنی جوان قرار دارد ،دارای سند تحصیلی
ماستری است ،تازه به مجلس راه یافته و در گذشته مشغول تجارت بوده است.
قوم ترکمن
قوم ترکمن در مجلس شانزدهم  ۳نماینده داشتند ،اما در این دور مجلس  ۱نماینده از
والیت فاریاب دارند .این نماینده مرد است ،در شرایط سنی میانسال ،دارای سند
دوازده/بکلوریا ،تازه به مجلس راه یافته و در گذشته مشغول تجارت بوده است.
قوم نورستانی
قوم نورستانی در مجلس شانزدهم  ۲نماینده داشتند ،اما در این دور مجلس  ۱نماینده از
والیت نورستان دارند .این نماینده مرد است ،در شرایط سنی جوان قرار دارد ،دارای سند
تحصیلی ماستری است ،تازه به مجلس راه یافته و قب ًال در یک نهاد غیردولتی مشغول
بوده است.
قوم سیک
سیکها و هندوها در گذشته نمایندهای در مجلس نداشتند ،اما در این دور مجلس یک
نماینده به طور ویژه از حوزه مستقل مربوط به خودشان دارند .این نماینده مرد است ،در
شرایط سنی جوان قرار دارد و دارای سند دوازده/بکلوریا میباشد .نماینده سیک قبل از
این در تجارت مشغول بوده است.
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نتیجهگیری
رکن سوم قدرت و جایگاه آن یکی از سه نهاد مهم دولت در قانون اساسی
پارلمان ِ
افغانستان درنظر گرفته شده ،اما به دالیل مختلف تا کنون این نهاد قانونگذار نتوانسته
آنچنان که انتظار میرود ،نقش مؤثر ی باز ی کند .در این راستا عوامل ز یادی همچون
مشکالت ساختار ی ،قانونی ،فرهنگی ،سیاسی و همینطور مناسبات درونی این نهاد
دخیل بوده است .با این همه ،انتخابات پارلمان ِی دور هفدهم با دو انتخابات قبلی بسیار
خاص خود را داشته است .چرا که این انتخابات بعد از سه
 متفاوت بوده و مشکالت ِسال تأخیر و در همهی والیات به استثناء غزنی برگزار شد .مسئله والیت غزنی یکی از
جنجالهایی بود که هیچگونه منطقی پشت آن وجود نداشت ،مگر اینکه یک قوم در
انتخابات شرکت کرده بودند و رأی داده بودند که در نهایت  ۱۱نماینده همه از این قوم
برنده شدند ،اما منطق قومی این را نپذیرفت و تنشهای آن تا دیرزمان دوام نمود تا
اینکه نهایت ًا انتخابات در این والیت برگزار نشد و همان نمایندگان دور قبل به کارشان
ادامه دادند.
انتخابات پارلمانی دور هفدهم در روزهای  ۲۸و  ۲۹میزان  ۱۳۹۷در  ۳۲والیت و حوزه
مستقل کوچیها به استثناءِ والیتهای غزنی و قندهار برگزار شد .در این انتخابات ۸
میلیون و  ۸۰۰هزار شهروند افغانستانی واجدالشرایط ثبت نام کرده بودند که بیش از ۳
میلیون نفر رأی دادند .این انتخابات با چالشهای ز یادی همراه بود ،اما مسئلهی قابل
تامل دیگر در این دور از انتخابات ،نتایج انتخابات پارلمانی والیت کابل است .اعالن
ِ
نتایج انتخابات پارلمانی کابل به حدی جنجالی شد که در نهایت کمیشنران کمیسیون
انتخابات را به محکمه و زندان کشاند .کابل از برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته تا شیوه
اعالن نتایج نسبت به دیگر والیتها متفاوت بوده است .به طوری که نتایج این والیت
قبل از اعالن از سوی کمیسیون انتخابات که مسئول امور انتخاتی است ،از سوی
تلویزیون ملی اعالن شد .با این همه ،مجلس نمایندگان دور هفدهم افتتاح شد و بعد از
ِ
گذشت  ۸ماه و  ۱۰روز از برگزاری انتخابات ،نمایندگان دور هفدهم در  ۸سرطان  ۱۳۹۸و
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ِ
جهت انتخاب ر|س مجلس نمایندگان ،موفق شدند
بعد از چهار دور برگزاری انتخابات
که ر|س و هیأت اداری مجلس را انتخاب نمایند.
در انتخاب هیأت اداری مجلس همواره یک مسئله بیش از همه جدی میشود ،قومیت.
پارلمان افغانستان همچون مظه ِر ارادهی جمعی مردم همواره همچون جامعهی
افغانستان درگیر مسئله قومیت بوده است .بنابراین ،یکی از شاخصهایی که در این
تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست ،ترکیب قومی مجلس نمایندگان است .در
بخش نخست میبینیم که ،در این دور  ۱۳قوم در مجلس نماینده دارند .حضور ۴۴
درصدی قوم پشتون نشان میدهد که نسبت به دو دور قبل پشتونها نمایندگان
بیشتر ی به مجلس فرستادهاند - .قوم تاجیک با حضور  ۲۴درصدی در رده دوم و قوم
هزاره با  ۱۳درصد در رده سوم قرار دارند .قوم اوزبیک  ۸درصد ،قوم سادات  ۵درصد و
قوم عرب  ۳درصد مجلس نمایندگان دور هفدهم را شکل میدهند .اقوام ایماق ،بلوچ،
قرلوق ،پشهای ،ترکمن ،نورستانی و سیک نیز در این مجلس نماینده دارند .البته یکی از
تفاوتهای این مجلس با دو دور قبلی در این است که اقلیتهای سیک و هندو نیز در
آن نماینده دارند .در مورد گرایش سیاسی نمایندگان این دور ۸۷ ،درصدشان گفتند که
مستقل هستند ۱۳ .درصد دیگر با گرایش سیاسی از احزاب جمعیت اسالمی ،جنبش
ملی ،حزب اسالمی ،دعوت اسالمی ،محاذ ملی ،وحدت مردم ،وحدت اسالمی و حرکت
اسالمی نمایندگی میکنند .در قسمت پیشینه فعالیت نمایندگان ۳۷ ،درصد نمایندگان
دورهای پانزدهم و شانزدهم یا یکی از این دو دوره دوباره به مجلس راه یافته اند؛ ۲۲
درصد که تازه به مجلس راه یافته اند ،با پیشینهی فعالیت در حوزه تجارت وارد مجلس
شدهاند ۱۸ .درصد کارمند دولت در بخشهای مختلف بودهاند ۱۰ .درصد نمایندهی
شورای والیتی و سنا بودهاند؛  ۹درصد فعالیتهای سیاسی و مدنی داشتهاند؛  ۲درصد
کارمند سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی بودهاند؛  ۱نماینده در عرصه ورزشی
فعالیت داشته و  ۲درصد دیگر هم که فاقد معلومات در این بخش میباشند .در قسمت
تحصیالت ۵۷ ،درصد اعضای مجلس دور هفدهم سند تحصیلی لیسانس دارند؛ ۲۴
درصد سند ماستری؛  ۷درصد سند دوازده و  ۳درصد سند چهارده دارند؛  ۳درصد
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تعلیمات نظامی یافتهاند؛  ۲درصد سند دکترا دارند؛  ۱درصد علوم دینی خواندهاند؛ ۱
درصد در سطح متوسطه )کمتر از صنف دوازده( و  ۲درصد هم در بخش فاقد معلومات
میباشند .در قسمت شرایط سنی ۴۳ ،درصد اعضای مجلس هفدهم در شرایط سنی
میانسالی ۴۰ ،درصد در شرایط سنی جوانی و  ۱۷درصد در شرایط پیری قرار دارند .به
لحاظ ترکیب جنسیتی که قانون اساسی تعن کردهاست ،تحقیقات ما نشان میدهد
که  ۷۵درصد اعضای مجلس هفدهم را مردان و  ۲۵درصد دیگر را زنان تشکیل
میدهند .در ادامهی بخش نخست ،چهار شاخص یاد شده به شمول شاخص نسبت
والیتی نمایندگان زن بررسی شده است .در بخش سوم ،نمایندگان هر قوم با شاخص-
های نسبت والیتی ،تحصیالت ،پیشینه فعالیتها و شرایط سنی مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفتهاند .با این همه ،مجلس نمایندگان دور هفدهم با اکثریت قوم پشتون ،بدون
گرایش سیاسی/مستقل است .نمایندگان دور قبل درصد غالب این مجلس را تشکیل
میدهند و پس از آنها به ترتیب نمایندگان تاجر ،لیسانسه و نمایندگان دارای سند
ماستری قرار میگیرند .به لحاظ سنی ،درصد نمایندگان میانسال و بعد جوان در این
دوره باالتر است .موضوع جنسیت نیز در مجلس دور هفدهم رعایت شده است.
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۲۰  ص، پژوهشکده مطالعات پارلمانی_مرکز مطالعات استراتژیک کابل،افغانستان
۲۷ –
http://www.iec.org.af/prs/elections- ، سایت کمیسیون انتخابات.۱۹
prs/electoral-system-prs

۶۶

دور هفدهم مجلس نمایندگان؛ انتخابات ،ترکیب و تغرات

 .۲۰حسینی ،عباس و فیضی ،نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان
افغانستان ،مرکز مطالعات استراتژیک کابل؛ پژوهشکده مطالعات پارلمانی ،ص ۱۷
 .۲۱قانون اساسی افغانستان ،ماده ۸۳
 .۲۲حسینی ،عباس و فیضی نورا ) ،(۱۳۸۹نگاهی به ترکیب جدید مجلس نمایندگان
افغانستان ،پژوهشکده مطالعات پارلمانی_مرکز مطالعات استراتژیک کابل ،ص ۲۰
 .۲۳قانون اساسی افغانستان ،ماده ۴

