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 جحليل األسبوع
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 ة يف البلداالنحخاباث امللبلت والحالت املحدهور 

 

 ملدمت

 2109/ًىًٌى/28وفم حذوي االنرخبتبد اًشئبظٌخ تخمهىسًخ أفغبنعربن اإلظالمٌخ، تذأد املنبفعبد تني املششزني يف 

 وظرعرمش ملذح ظرني ًىمب.

يف اًٌىَ األوي من فرتح اًزمالد االنرخبتٌخ أًلى هٍ من مزمذ أرشف غنٍ، وغثذهي غثذهي، وغنبًز هي رفٌظ 

غىل معبمؼ مشخػٌهم. طبًج مزمذ أرشف غنٍ من اًشػج أن ًطىذىا ًه ررى ًُومٍ اًفطٍ اًزي افررزه  هٌٌلذهم

يف اًعنىاد اًخمغ امللثٌخ، هٌل أهذ أن اًعالَ ًُشوٍ سأط أوًىًبذه وستط نخبره تبًفرتح اًشئبظٌخ امللثٌخ. يف هٌمره 

مل ًنفز يف فرتذه اًشئبظٌخ املطبًج اًرٍ طبًج تهب  وحه غثذهي غثذهي انرلبداد الرغخ ذخبه أرشف غنٍ وأهذ تأنه

اًشػج، هٌل رهش أن أرشف غنٍ فىع ضالرٌبد اًذوًخ ئىل من ًذًه كػبًب فعبد ربًٌب ًذي اًنٌبتخ اًػبمخ. املششس اآلخش 

ٌف ًٌشىاسع. غنبًز هي رفٌظ تذأ رمٌره االنرخبتٌخ واًرٍ غنىن ًهب تشػبس : )َخَذَ اًشػج( وافررس فػبًٌبذه تزمٌخ ذنظ

يف اًٌىَ اًخبمغ من تذء املنبفعبد االنرخبتٌخ أًلى حٌثذًن رومرٌبس هٌمره غىل مشخػٌه، وأغٌن مخبًفره إلنشبء 

 منطج سئٌغ اًىصساء يف اًثٌذ.



213 – جحليل األسبوع  

 

 

 

3 

ظنعٌط اًػىء يف هزا امللبي غىل االنرخبتبد امللثٌخ ونربئخهب املزرمٌخ ومب ًػرتغهب من ذزذًبد وضػىتبد، هٌل 

اًىغؼ اًزبيل يف اًثٌذ، واملفبوغبد اًخبسًخ تني اًىالًبد املرزذح وطبًثبن، ومطري االنرخبتبد تبًنظش ئىل ظنرطشق ئىل 

 هفبءح مفىغٌخ االنرخبتبد األفغبنٌخ.

 االنحخاباث امللبلت ونحائجها املححملت 

خ تاموبنهب املنبفعخ غىل شخطب أنفعهم ًالنرخبتبد اًشئبظٌخ امللثٌخ. غمن هزه اًفشق ذظهش فشق انرخبتٌخ كىً 08سشس 

هشيس اًشئبظخ، هٌل أن هنبن فشكب ًٌغ ًذًهب نفىر ظٌبيس هبيف وظط هُرٍ اًشػج مٌل ًُظهش غػفهب. تبإلموبن ذلعٌم 

 اًفشق االنرخبتٌخ ئىل اًنىغني اًربًٌني:

غمن هزا اًنىع فشًم  هنبن فشق انرخبتٌخ ذُػذ نفعهب حذًشح تبًشئبظخ وذنبفغ ًٌىضىي ئىل اًلرص اًشئبيس. ًُزهش األول:

مزمذ أرشف غنٍ، وغثذهي غثذهي، ومزمذ رنٌف أمتش، وًُرىكؼ رطىي منبفعبد مزرذمخ تني هزه اًفشق ًٌىضىي ئىل 

 هشيس اًشئبظخ.

هنبن فشق انرخبتٌخ ًظهش غػف فُشضهب يف اًفىص تبًشئبظخ، وكذ نشي خالي فرتح اًزمالد االنرخبتٌخ انرصاف  الثاين:

 ؼ املششزني املرلذمني، وًػٍ اًثػؼ اآلخش ًخررب رظه وًُومٍ سرٌره االنرخبتٌخ.تػػهم ًطبًس تػ

 

 الفزق االنحخابيت اللويت

دخٍ مزمذ أرشف غنٍ مٌذان املنبفعبد ًالنرخبتبد اًشئبظٌخ وأغٌن غن نبئثٌه أمش  فزيم املزشح محمد أرشف غني:

 هي ضبًس و مزمذ رسوس دانش، ذزز شػبس "مإظيس اًذوًخ".

 –االنرخبتبد امللثٌخ ُغني أمش هي ضبًس نبئثب أوال ألرشف غنٍ، وتبًنظش يف ربًخ اًزضة اًزي هبن ضبًس منرمٌب ئًٌه يف 

وانلعبمه ئىل غذح أكعبَ ًظهش أن ضبًس كذ ال ًخٌج اًوثري من األضىاد ًفشًله االنرخبيب. هٌل  –اًخمػٌخ اإلظالمٌخ 

ح ئال أن اذخبهبد هزه اًػشكٌخ انلعمز هزًى يف اًفرتح األخريح رٌث ُغني رسوس دانش ًٌخٌج أضىاد غشكٌخ اًهضاس 

 -مزلم وخًٌٌل –انػم مزمذ مزلم ًفشًم مزمذ رنٌف أمتش وانػم هشًم خًٌٌل ًفشًم غثذهي غثذهي، واملزهىسان 

 ًُػّذان يف موبنخ شػثٌخ أوظؼ وأكىي من غريهم تني غشكٌخ اًهضاسح.

ذىاحذ أرشف غنٍ غىل سأط اًزوىمخ اًزبًٌخ هى اًػبمٍ اًزي ًضًذ من فُشص فىصه يف  تبإلغبفخ ئىل حمٌؼ مب رُهش فان

االنرخبتبد اًشئبظٌخ، وهزًى ذأهٌذه غىل اًزوىمخ اًشئبظٌخ املشهضًخ وغضمه غىل ئصاًخ منطج اًشئبظخ اًرنفٌزًخ. ًشي 

ًُشي اًشػج أن دخٍ اًذوًخ يف اًػبَ  املزٌٌىن أن أرشف غنٍ أّخش االنرخبتبد اًشئبظٌخ ًػذح أظثبة، منهب: أوال ررى

% ملبسنخ تبًػبَ املبيض، هٌل أن 02مٌٌبس أفغبين مٌل ًُظهش اسذفبغب تنعثخ  093( تٌغ 0397اًهخشي اًشميس املنرصَ )

ظنخ املبغٌخ، هٌل  08% من املٌضانٌخ اًعنىًخ وهٍ نعثخ مل ًٌُزظ ًهب مثٌٍ يف مذح 93اًزوىمخ رصفز يف اًػبَ املنرصَ 

 مٌٌىن دوالس 811أًػب أن ذطذًشاد أفغبنعربن يف اًػبَ املنرصَ تٌغز كٌمرهب  ًُزهش

هٌل ذم افرربذ املخمؼ اإلداسي اًزوىمٍ، واذُّخزد ذشذٌثبد واظػخ ًٌىَ االظرلالي اًىطنٍ، وذم ذرسًؼ غمٍ ضٌبنخ كرص 

مٌٌبس دوالس ًٌرم افرربذ مشبسًؼ  8.3داس األمبن. هٌل ًُخمن أن ذلرتع اًزوىمخ األفغبنٌخ من ضنذوق اًنلذ اًذويل مثٌغ 
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هربي كثٍ االنرخبتبد اًشئبظٌخ، وًظهش من حمٌؼ مب رُهش أن فشص انرطبس فشًم مزمذ أرشف غنٍ يف االنرخبتبد 

 واغذح.

وهى املششس من رضة اًخمػٌخ اإلظالمٌخ، ورضة "حنثش ئظالمٍ" ورضة اًىرذح  فزيم املزشح عبدهللا عبدهللا:

ضف هزا اًفشًم هٍ من اًخرناي دوظرم، ومزمذ هشًم خًٌٌل وضالذ اًذًن ستبين، هممثٌني اإلظالمٌخ. ًلف يف 

 ًفئبد شػثٌخ واظػخ وًرمرػىن تنفىر ظٌبيس هثري.

غالوح غىل انػٌلَ اًخرناي دوظرم وهشًم خًٌٌل، اصداد ثلٍ فشًم املششس غثذهي غثذهي تبئرالفه مؼ رضة اًخمػٌخ 

 –ػٌخ اإلظالمٌخ ذثذو ُمشررخ يف غذح فشق انرخبتٌخ ئال أن اًشئٌغ اًرنفٌزي ًهزا اًزضة اإلظالمٌخ. مؼ أن أرسع اًخم

أغٌن غن ذششٌس مششس وارذ من طشف اًخمػٌخ اإلظالمٌخ وهى غثذهي غثذهي. يف ربي غَض هٍ  –ضالذ اًذًن ستبين 

وتني أرشف غنٍ. من اًػىامٍ اًرٍ  املنرمني ًهزا اًزضة غىل ذشخٌؼ املششس املزهىس فعروىن املنبفعخ شذًذح تٌنه

 ذعبغذ فشًم غثذهي غثذهي يف املنبفعبد االنرخبتٌخ وحىده يف هٌوٍ اًزوىمخ اًزبًٌخ.

مششزب، ًظهش فشًم رنٌف أمتش مرمػب تلىح أهرب من  08تني املششزني اًثبًغ غذدهم  فزيم املزشح محمد حنيف أمتز:

م شػبس "اًعالَ واالغرذاي"، وانػم ئًٌه مزمذ ًىنغ كبنىين هنبئٍج أوي، اًفشق األخشي يف ذشوٌٌره. أطٌم هزا اًفشً

وهى ئرذي اًشخطٌبد اًهبمخ املنرمٌخ ًزضة اًخمػٌخ اإلظالمٌخ، هٌل ذم ذػٌني مزمذ مزلم نبئثب ثبنٌب وهى شخظ 

ء مزمذ نىس، ًرمرؼ تشػثٌخ ونفىر واظػني تني غشكٌخ اًهضاسح. هٌل نخذ يف فشًم اًعالَ واالغرذاي هال من غطب

وئظٌلغٌٍ خبن، وورٌذ هي ظثبوون، وررضد غمش صاخٌٌىاي، وظٌذ ربمذ حٌالين، وتػؼ اًشخطٌبد اًعٌبظٌخ اًثبسصح 

 األخشي، مٌل أدي ئىل ذضاًذ ثلٍ هزا اًفشًم.

ئال أن هنبن اخرالفبد ربدح وكػز مإخشا تني غطب مزمذ نىس و ًىنغ كبنىين من حهخ ورنٌف أمتش من حهٍخ أخشي، 

وًُخمن انفطبي غطب مزمذ نىس وًىنغ كبنىين غن فشًم اًعالَ واالغرذاي، مٌل ًػنٍ أن هنبن اررٌلًٌخ ًىكىع االنلعبَ 

 يف اًفشًم.

كبَ سئٌغ اًزضة اإلظالمٍ حٌثذًن رومرٌبس اًزي أوكف رشوته مؼ اًزوىمخ األفغبنٌخ  فزيم املزشح جلبدين حكمحيار:

فعه ًالنرخبتبد اًشئبظٌخ تأفغبنعربن. ًُػذ رومرٌبس أرذ اًضغٌلء اًخهبدًني ترتشٌس ن 2018واًلىاد األحنثٌخ غبَ 

واًعٌبظٌني، وًذًه شػثٌخ مرىظطخ تني فئبد اًشػج األفغبين، ًزا ًػٍ ذششزه ًرعثج يف اًزطىي غىل أضىاد 

 اإلظالمٌني يف اًثٌذ، ئال أن اررٌلًٌخ فىصه ذثذو غئٌٌخ.

ٍَ وظبق. رصذ  ذأيت فرتح االنرخبتبد اًشئبظٌخ يف وكٍز ذخشي فٌه املفبوغبد تني طبًثبن واًزوىمخ األمشًوٌخ غىل كذ

اًشئٌغ اًعبتم ربمذ هشصاي يف األظثىع املبيض كبئال: ًن أؤًذ أي فشًم انرخبيب، واًعالَ غنذي أهم األوًىًبد، 

 النرخبتٌخ تبًرتهٌض غىل اًعالَ. ًنثغٍ أن ًُزعم اًعالَ أوال، وأطبًج حمٌؼ اًفشق ا

اًوثري من اًعبظخ األفغبن ًإهذون هزًى غىل كػٌخ اًعالَ وًشون أنهب ذأيت غىل سأط األوًىًبد. اًفشق املنثثلخ من 

اًزوىمخ اًزبًٌخ فلط هٍ اًرٍ ذإهذ غىل ئحشاء االنرخبتبد وذرصذ تأن اًعالَ ًُشوٍ سأط أوًىًبذهب وأنه مشذثط تػمٍ 

 لثٌخ. اًػىامٍ املزهىسح أغاله هٍ اًرٍ أًلز تظالًهب غىل اًزمالد االنرخبتٌخ اًرٍ تذأد مإخشا.اًزوىمخ امل
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 الححدياث يف طزيم االنحخاباث، واألوضاع املحدهورة

 

 جحدياث انحخابيت -۱

 

a- مفوضيت االنحخاباث 

 

هبن ذػٌني هٌئخ ئداسًخ حذًذح ذشأط  وكذوَ روىمخ اًىرذح اًىطنٌخ 2014أرذ املىاغٌؼ املثريح ًٌخذي تػذ انرخبتبد غبَ 

مفىغٌخ االنرخبتبد. وكذ أحشد املفىغٌُخ االنرخبتبِد اًربملبنٌخ اًػبَ املبيض تشوٍ ظٌئ حذا. وكذ أدي ظىء ئداسح 

االنرخبتبد ومب خبًطهب من ذضوًش واظؼ ئىل ذأخري ئغالن نربئخهب ًخمعخ أشهش، وكذ أظهش رًى ًٌخمٌؼ غػف غمٍ 

ذس اًشئٌغ األفغبين مشظىمب ترغٌري هٌوٌخ املفىغٌخ وذم ذػٌني أشخبص حذد غىل سأط املفىغٌخ وًثذو املفىغٌخ. ًزا أض

، وتبًنظش يف -فشًم أرشف غنٍ وفشًم غثذهي غثذهي  –أن من ذم ذػٌٌنهم ذبتػىن ًٌفشق املنثثلخ من اًزوىمخ اًزبًٌخ 

 اًرٍ ذػرتع طشًم االنرخبتبد امللثٌخ. اًىغؼ اًزبيل ًظهش أن املفىغٌخ نفعهب ذُشوٍ ئرذي اًرزذًبد

 

b- نظام االنحخاباث 

ذم اظرخذاَ أحهضح ذػٌني اًهىًخ يف االنرخبتبد املبغٌخ ئال أن املفىغٌخ مل ذلذس غىل ئداسح نظبَ االنرخبتبد غىل اًىحه 

لف هزه املشوٌخ املطٌىة، وذشحؼ أظثبة رًى ئىل مشبهٍ ذلنٌخ يف األحهضح وغذَ وغٍ اًشػج تطشًلخ اظرخذامهب، وذ

غىل طشًم االنرخبتبد امللثٌخ أًػب. وئرا مل ذلذس املفىغٌخ غىل ئداسح نظبَ االنرخبتبد فٌن ًلٍ ذذهىس االنرخبتبد 

 اًشئبظٌخ غن اًرذهىس اًزي رطٍ يف مشارٍ االنرخبتبد اًربملبنٌخ اًعبتلخ.

اًطالرٌخ ًٌرطىًز، وكذ مّهذ رًى اًطشق ًٌرضوًش  يف االنرخبتبد اًربملبنٌخ اًعبتلخ ذم اغرثبس تطبكخ اًهىًخ أضال ملنس

واالررٌبي غىل مذي واظؼ رٌث ذم ذضوًش اآلالف من تطبكبد اًهىًبد. اًزٍ اًىرٌذ ًهزه املشوٌخ ًومن يف ئضذاس 

اًثطبكبد اإلًورتونٌخ، ئال أن أكٍ اًلٌٌٍ هم من ميٌوىن اًثطبكبد اإلًورتونٌخ رٌث ذم ذىصًػهب تشوٍ مزذود، ًزا فان 

 االنرخبتبد امللثٌخ ظرىاحه هزا اًرزذي.

 

 األوضاع املخيمت عىل البلد -۲

 

a- املفاوضاث بني طالبان والوالياث املححدة األمزيكيت 

منز غذح أشهش تذأد املفبوغبد تني طبًثبن واًىالًبد املرزذح تهذف ئنهبء اًزشة اًخبسًخ يف أفغبنعربن. ذم غلذ ظثؼ 

ًضغم هال اًطشفني أن هنبن ذلذمب ونلبطب هثريح ذم االذفبق غٌٌهب، وكذ أظهشا أمال حٌعبد تني اًطشفني ررى اآلن و

تبًىضىي ئىل نربئد نعثٌخ يف أوائٍ شهش ظثرمرب امللثٍ. وئرا ذم االذفبق تني اًىالًبد املرزذح وطبًثبن رٌبي كػٌخ 
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وىمخ األفغبنٌخ وأغٌنز يف تٌبٍن ًهب اًعالَ فمن املزرمٍ أن ال ذنػلذ االنرخبتبد اًشئبظٌخ. طبًثبن سدد مضاغم اًز

األظثىع املبيض أنهب تػذ ذفبوغهب مؼ اًىالًبد املرزذح ًن ذفبوع اًزوىمخ األفغبنٌخ تبغرثبسهب دوًخ وئمنب ظرفبوغهب 

 تبغرثبسهب طشفب.

ٌٌٍ غذد أن اًشئٌغ األمشًيك ذشامج وّحهه ترل 2109/ًىًٌى/31رصذ وصًش اًخبسحٌخ األمشًوٌخ يف هزا اًطذد تربسًخ 

َ، وأغبف كبئال: 2121اًخنىد األمشًوٌني املرىاحذًن يف أفغبنعربن كثٍ ئحشاء االنرخبتبد اًشئبظٌخ األمشًوٌخ يف غبَ 

"ًٌغ ًذي ذشامج أي شى رٌبي رًى، وكذ أمش تانهبء اًزشة". غنذمب أغٌن ذشامج غن ئظرتاذٌخٌره ذخبه أفغبنعربن 

غبع ال غىل حذوٍي صمنٍ مزذد". أمب اًٌىَ فنخذه ًأمش وصًش خبسحٌره تاخشاج كبي: "هزه اإلظرتاذٌخٌخ مرىكفخ غىل األو 

اًخنىد األمشًوٌني من أفغبنعربن، وًظهش من هزا أن اًلرص اًشئبيس األمشًيك وغؼ اًعالَ غىل سأط أوًىًبذه ال 

 .االنرخبتبد اًشئبظٌخ تأفغبنعربن، وًزا فان هنبن اررٌلالً كىًبً تأن ال ذنػلذ االنرخبتبد

b- ذذهىس اًىغؼ األمنٍ ًُشوٍ غبئلب هثريا أمبَ االنرخبتبد اًشئبظٌخ امللثٌخ. وفم ذلشًش منظمخ  :الوضع األمني املحدهور

CIGAR  من أسع أفغبنعربن خبسحخ غن ظٌطشح اًزوىمخ. هٌل أن املعبرخ اًلبتػخ ذزز 45األمشًوٌخ فان رىايل %

ًػؼ غالمبد اظرفهبَ غىل نضاهخ االنرخبتبد وشمىًهب ًخمٌؼ منبطم ظٌطشح اًزوىمخ ال ذرمرؼ تبألمن اًوبمٍ، وهزا 

 اًثٌذ.

c- مٌٌىن دوالس، وكذ أّمٌز اًزوىمخ يف اًزطىي  051ذم ذلذًش املطبسًف اإلحٌلًٌخ ًالنرخبتبد تنزى  :صعوباث ماليت

مٌٌىن  61ى اًذويل ذوفٌىا تـ غىل هزا املثٌغ من اًذغم اًخبسحٍ، ئال أن اًعفبسح األمشًوٌخ وهٌئخ األمم املرزذح واًثن

مرشوغب  054مٌٌىن دوالس( من مٌضانٌخ املشبسًؼ اًرنمىًخ اًثبًغ غذدهب  91دوالس، وكذ أسادد اًزوىمخ ئهٌلي اًثبكٍ )

. وكذ سفؼ اًربملبن املطبدكخ غىل هزه اًخطىح وطبًج وصاسَح املبًٌخ األفغبنٌخ تاتذاء ذىغٌس 2019واملزذد ئنخبصهب يف غبَ 

 . ًزا كذ ذىاحه اًزوىمخ مشبهٍ مبًٌخ يف ئحشاء االنرخبتبد اًشئبظٌخ امللثٌخ.رٌبًهب

d – غذَ وحىد اًرنعٌم تني اًزوىمخ واًفشق االنرخبتٌخ واًشػج كذ ًُشوٍ غبئلب أمبَ االنرخبتبد.  عدم وجود الحنسيم

 غثذهي اظرغال رصرز ًخنخ اًشوبوي مبفىغٌخ االنرخبتبد أن هال من فشًم مزمذ أرشف غنٍ وفشًم غثذهي

اإلموبنٌبد املربرخ ًهم تزوم غمٌهم يف اًزوىمخ وًُػذ رًى تزعج ذرصًس ًخنخ اًشوبوي انرهبهب ألضىي االنرخبتبد. 

فشًلب انرخبتٌب أنهم ظٌلبطػىن االنرخبتبد يف ربي  02ويف اًعٌبق راذه أغٌن مخٌغ شىسي املششزني املرشوٍ من 

 ًزوىمخ يف اظرغالي املىاسد واإلموبنٌبد اًزوىمٌخ.اظرمشاس اًفشًلني املنثثلني من ا

ويف ًلبئه تخٌٌٌضاد، رهش سئٌغ اًربملبن األفغبين مري سرمن سرٌلين أن اًعالَ هى أهم األوًىًبد ًٌشػج األفغبين، هٌل 

ٌذ اًربملبن ً هزه رصذ تأن املفبوغبد اًرٍ ذخشي من اًخبنج األمشًيك تشئبظخ خٌٌٌضاد مفبوغبد واغذح، وأهذ ذًأ

 املفبوغبد.

تبًنظش يف مطري االنرخبتبد اًعبتلخ واشرذاد اًزشة يف اًثٌذ، ضبس اًشػج مإمال يف تذء مفبوغبد اًعالَ، وًشي 

 األهرثًخ أن اًعالَ ملذَ غىل اإلنخبصاد األخشي وغىل هبفخ األطشاف ذرسًؼ اًخطى نزى اًعالَ.
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 النحائج

ثرهٌل يف املفبوغبد أهرث من أي وكٍز مىض. اًشئٌغ األمشًيك ًشغج يف اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ وطبًثبن أظهشا سغ

َ. مؼ أن طبًثبن تىكفهم 2121ئنهبء اًزشة يف أفغبنعربن واًعثج هى االنرخبتبد اًشئبظٌخ األمشًوٌخ اًرٍ ظرنػلذ غبَ 

الد اًزشة يف أفغبنعربن، ئال إلطالق اًنبس يف غٌذ اًفطش املبيض ملذح ثالثخ أًبَ أظهشوا أنهم هم اًػبمٍ األهم يف مػبد 

أن اًرغٌرياد اإلكٌٌمٌخ ظّىكز ًرنظٌم داغش ظهىسا واظػب يف أفغبنعربن، ًزا ًخىش ذنظٌم طبًثبن من خفىد ضىذه 

ودوسه يف أوغبع اًثٌذ. ًأيت رًى يف رنٍي غٌنز فٌه أمشًوب تذاًخ ظثرمرب مىغذا ًٌىضىي ئىل اذفبق مؼ طبًثبن، وكذ 

ٌٍ منهٌل تذأد اًزمالد االنرخب تٌخ اًشئبظٌخ يف أفغبنعربن ورطٍ رًى تبظرػخبي من اًفشًلني اًزبهمنْي غىل اًثٌذ وه

 مٌرضمبن تاحشاء االنرخبتبد يف مىغذهب املزذد وًشتطبن اًعالَ تػمٍ اًزوىمخ امللثٌخ.

أن  UNAMAنعربن مورج معبغذح األمم املرزذح ألفغب هٌل ًىرظ يف هزه اًفرتح اشرذاد اًزشة يف أفغبنعربن، وكذ نرش

يف ضفىف املذنٌني يف أفغبنعربن خالي اًنطف األوي من اًػبَ اًهخشي اًشميس  –اًلرىل واًخشرى  –غذد اًػزبًب 

 2109شخظ. هٌل رهش اًرلشًش تأن غذد األفشاد املذنٌني اًزًن ظلطىا حشاء هخٌلد طبًثبن يف غبَ  3802اًخبسي تٌغ 

%، ئال أن غزبًب هخٌلد اًلىاد األفغبنٌخ يف هزا اًػبَ 43تنعثخ  2108 كٌىا غن غزبًب هخٌلذهم يف اًػبَ املبيض

 % تعثج اًهخٌلد اًخىًخ.30صادد مبػذي 

تبًنظش يف حمٌؼ مب رُهش ًرػس أن اًعالَ هى أهم األوًىًبد يف أفغبنعربن ال االنرخبتبد. وًُشحى أن ًهرم اًفشًم اًلبئم 

 االنرخبتبد هىظٌٌخ ًٌىضىي ئىل اًعالَ. غىل سأط اًزوىمخ تهزا اًىاكؼ وأن ال ًعرخذَ
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