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نوها كوبرن مردم شناس اجتماعی
فرهنگی در انستیتیوت صلح ایاالت
متحده است .وی عضو ریاست در
پوهنتون بوستون است جاییکه وی
پایان نامه درجه دکتوری خود را
در ساختار های سیاسی ،جنگ و
دموکراسی در افغانستان تکمیل می
کند .او ماستری اش را از پوهنتون
کلمبیا کسب نموده است.
انا الرسن منحیث محقق در تیم
حکومتداری واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان ایفای وظیفه می نماید .او
از سال  1383بدینسو در راستای جندر
و حکومتداری در افغانستان کار کرده
است .او ماستری اش را در راستای
خشونت ،جنگ و انکشاف از پوهنتون
لندن اخذ نمود.

انتخابات سال  1388افغانستان برای حضور
کمرنگ رای دهنده گان ،تقلب و نا امنی رسوا
شده است .انتخابات سال  1388افغانستان برای
حضور کمرنگ رای دهنده گان ،تقلب و نا امنی
رسوا شده است .عالوه برآن ،تاخیر در اعالن
نتایج انتخابات باالی بدبینی های مفسرین ملی
و بین الملی در قسمت پروسه انتخاباتی تاکید
نمود .هرچند آنچه که نادیده گرفته شده است
همانا شیوه استفادۀ این انتخابات به گونه یک راه
صلح آمیز جهت تغییر نظام قدرت می باشد .در
بسیاری از ساحات افغانستان ،رای گیری ها
باالی تقسیمات محلی و دسته بندی ها پافشاری
نمود و اهمیت رای دهی گروهی و سیاسی (که
شامل اقوام یا هم خانواده ها می گردد) را در
تعیین پیامد های سیاسی روشن نمود .همچنان
در حالیکه این انتخابات طبق معیارات بین المللی
صف رای دهنده گان در قره باغ
مشروع نبود ،فرهنگ متمرکز و شرایط اجتماعی
را بیشتر بازتاب نموده است که در آن این انتخابات صورت گرفت :این شرایط اغلب ًا براساس واسطه و حمایت
استوار بوده و قدرت در آن از طریق تالش ها و مباحثه میان گروه های سیاسی و رهبران سیاسی بدست
آمده است.
این مطالعه پروسه انتخاباتی سال 1388را در سه ساحه مختلف کابل یعنی دشت برچی ،قره باغ و استاللیف
بررسی می کند .انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی در هریک از این سه منطقه رویداد کلیدی
در راستای تغییر نظام قدرت محلی بود .این ساحات راه های مختلفی را نشان دادند که در آن رای دهی
گروهی عمل می نمود-و در حالیکه از تمام کشور بطور کلی نماینده گی نمی کرد ،بصیرت باارزش را در
قسمت معنی و سودمندی انتخابات به سطح محلی نشان داد .چهار یافته مهم از این تحقیق مورد بحث
قرار می گیرد:
 1 .1رای دهی گروهی وجود داشته و ادامه دارد زیراکه با تاکید باالی کاندید ارزش حمایت گروه ،امتیازات
مادی و سیاسی را می توان کسب نمود .رای دهی انفرادی امتیاز بالقوه رای دهی را کاهش میدهد.
2 .2ترکیب تقلب سیستماتیک و اتهامات گسترده فساد باالی گروه های برنده و بازنده اثرگذار شده می
تواند؛ اگر تعادل قدرت در یک اجتماع مشخص تغییر یابد ،اتهامات فساد که وقوع واقعی آن باور کردنی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

است ،جهت تضعیف مشروعیت گروه های موفق جدید التاسیس راه
مهمی بوده می تواند
3 .3ابهام در مورد اینکه گروه حامی کدام کاندید را حمایت خواهند نمود
یک امر ستراتژیک می باشد ،بخاطریکه فضای بیشتر را برای بحث
مهیا می سازد .در قسمت حفظ رازیکه این گروه ها برای چه کسی
رای دادند ،گروه های سیاسی (و افرادیکه ادعای نماینده گی از آنها را
میکنند) می توانند از بیشتر از یک شخصیت منتخب امتیازات بدست
آرند.
4 .4تهدید خشونت و حتی تهدید رد کردن سیستم فعلی نیز برای گروه
ها سرمایه سیاسی ایجاد می کند -بخصوص در سیستم که بر اساس
ابهامات استوار باشد .در شرایط افغانستان جاییکه دولت باالی خشونت
انحصار ندارد ،تهدید شورش از جانب مخالفین ناراضی منحیث یک
واقعیت مجسم شده می تواند .در واقع اگر گروه مخالفین احساس کنند
که نیاز ها و منافع شان برآورده نگردیده ،آنها سیستم انتخاباتی را با
عدم همکاری و در هم ریختن داخلی تهدید می توانند.
لزوم ًا این امر آشکار است که گروه ها در تشکیل راه های که در آن انتخابات
در افغانستان صورت می گیرد ادامه داده و در این راستا مهم خواهد بود.
این مشخصات با نمونه های انتخابات دموکراتیک غربی همساز نمی باشد.
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•انتخابات محلی مهم بوده و باید توسط فعاالن ملی و بین المللی ترجیح
داده شود
•انتخابات سال  1388بطور کلی شکست نبوده ،مردم رای دادند و تعادل
قدرت به سطح محلی تغییر نمود؛ اما
•نیاز مبرمی وجود دارد تا توقعات (مخصوص ًا بین المللی) از اینکه
“موفقیت انتخاباتی” چگونه معلوم خواهد شد دوباره ارزیابی گردد .در
شرایطی که شورش های جاری بدین معنی بودند که بیشتر قسمت
های کشور در رای دهی حضور نداشتند ،و با پروسه ثبت نام ناقص که
برای احصائیه معتبر جاگزین ضعیف بوده ،توقع اینکه انتخابات این سال
تجربۀ از دموکراسی در افغانستان بوده گمراه کننده می باشد.
•بالخره آماده گی ها برای انتخابات پارلمانی سال  1389از حاال باید آغاز
گردند اگر رای دهنده گان و اجتماع بین المللی می خواهند که انتخابات
سال آینده موثق و ارزنده باشد.
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 1,1والیت کابل :مرور سیاسی
کابل در مرکز سیاست افغانستان قرار دارد .تحرکات اقتصادی و اجتماعی
والیت مذکور تا حد زیادی توسط پایتخت آن تعیین می گردند ،اما بعضی
از نواحی آن نسبت ًا دور بوده و از زنده گی شهری بطور مستقل قرار دارند.
ساختار ادارات رسمی مشابه دیگر والیات است :کابل به  15ولسوالی تقسیم
شده که شهر کابل یک آن می باشد 1.هریک از  14ولسوالی متباقی دارای
یک ولسوال انتصابی می باشد .هرچند بطور کلی والیت (همانند متباقی
کشور) برای انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و شورای والیتی حوزه
های انتخاباتی می باشد.
در انتخابات ریاست جمهوری  41کاندید با هم رقابت می نمودند ،که بیشتر
آنها جنبه های مهم کمپاین های شانرا در کابل متمرکز نموده بودند .اکثریت
این کاندیدان برای رای دهنده گان نا شناخته بودند و تعداد شان با پیشتازان
باالی مباحث انتخاباتی تسلط داشتند ،مخصوص ًا رئیس جمهور فعلی حامد
کرزی ،وزیر پیشین امور خارجه داکتر عبداهلل عبداهلل ،و قبل از آن رمضان
بشردوست ،و وزیر پیشین مالیه اشرف غنی .بعضی از کاندید های دیگر نیز
برجسته بودند مانند مبارز مشهور مجاهدین مال راکتی ،عبد الطیف پدرام و
عبد الجلیل کریم که بنام “نابغه” شناخته می شود.
 1ولسوالی شهر کابل به  18ناحیه تقسیم شده اند که توسط شاروالی کابل نظارت می شوند.
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هرچند این مشخصات شیوۀ را ارائه می کنند که در آن انتخابات داخل
سیاست محلی گردیده و راهی برای ترفیع منافع گروه های متفاوت بوده
است .این کار برای طرق که پروسه دموکراسی سازی از طریق آن ادامه پیدا
خواهد کرد پیامد های مهمی دارد .از مطالعه مذکور موضوعات ذیل واضح
می گردد:

با وجود تاکید بین المللی باالی انتخابات ریاست جمهوری ،بعضی از کمپاین
های جالب و پر جوش در کابل برای شورای والیتی صورت گرفت که در
آن تعدادی زیادی از رای دهنده گان نسبت به مسایل ملی به موضوعات
محلی برای رای دهی رفتند 2.والیت کابل  29کرسی را برای شورای والیتی
تخصیص داده که  9کرسی آن برای زنان مختص گردیده است 33 .کرسی
برای ولسی جرگه تخصیص که به تعداد  10کرسی برای زنان اختصاص
داده شده اند .سیستم رای واحد غیر قابل انتقال تاکید می کند که تمامی
کاندیدان در والیات برای شورای والیتی و ولسی جرگه باید برای هر رای
با هم رقابت کنند که به این ترتیب کاندید های که بیشترین رای را بدست
آورده اند کرسی ها را بدست آورده می توانند.
نگرانی که بار ها از جانب رای دهنده گان و کاندید های شورای والیتی در
مصاحبه ها در سرتاسر والیت ذکر گردید این بود که چندین کاندید های که
از یک اجتماع یا گروه سیاسی نماینده گی می کنند آرا را تقسیم خواهند کرد.
بنابراین موضوع عمده محلی در والیت کابل اینست که اجتماع که دارای
چندین کاندید می باشند چگونه بعضی از آنها را قانع بسازند تا استعفا بدهند
و رای دهنده گان جهت رای دهی برای تعداد مطلوب کاندیدان صف آرایی
کنند تا از رای اجتماع بطور درست استفاده صورت گیرد .پاسخ دهنده گان از
 2به نشریه نوح کابرن و انا الرسن مراجعه شود ،چگونگی حمایت ،طرز برخورد ،وظایف و جمعیت
شناسی :چرا افغان ها در سال  1388رای دادند
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انتخابات ولسی جرگه و شورای والیتی سال  1384یاد آوری نمودند که در
آن وقت تقسیم نمودن آرا در اجتماعات معین بدین معنی بود که از بعضی
اجتماعات نسبت به دیگران نماینده گی بهتر صورت گرفته بود .در کابل که
به تعداد  217کاندید برای  29کرسی با هم رقابت می کردند ،یک کاندید
شورای والیتی به تعداد  2918رای بدست آورد .نگرانی ها در مورد تقسیم
آرا و اینکه رای دهنده گان گروهی منسجم باشند و آگاهی در مورد نیاز
کسب نماینده گی در دولت ،در مرکز مباحث انتخاباتی قرار دارد و مهمترین
موضوعات سیاست امروزه افغانستان را بازتاب می دهد .بالخره ،هر سه
ساحه که این تحقیق در آن انجام یافت موفقیت های مختلطی را در راستای
انتخاب نماینده رد شورای والیتی کسب نمودند :باشنده گان دشت برچی در
انتخاب هشت یا نه کاندید موفق شدند در حالیکه در قره باغ دو و در استالیف
یک کاندید موفق گردیدند 3 .هر سه ساحه مذکور نظر به نزدیک بودن شان
با کابل و شرایط مختلف سیاسی آن برای این تحقیق انتخاب شدند .این کار
عمدت ًا از خاطر محدودیت های امنیتی در زمان انتخابات و دسترسی اندک
به محققین برای جمع آوری معلومات صورت گرفت .با اینحال این ساحات
از لحاظ جغرافیایی ،جمعیت شناسی و سیاسی متفاوت اند که از اقوام و اقشار
مختلف اقتصادی نماینده گی می کنند و از همین جهت برای این تحقیق
انتخاب گردیدند .در مجموع  170مصاحبه بشمول روز برگزاری انتخابات و
بعد از آن در سرتاسر هر سه ساحه مذکور صورت گرفت .تا حد امکان از
عین افراد قبل و بعد از انتخابات مصاحبه گرفته شد .برعالوه رای دهنده
گان ،با  20کاندید شورای والیتی 20 ،کارمند کمپاین های انتخاباتی و 30
رهبر اجتماعی مصاحبه صورت گرفت .بنابر حقیقت که اکثریت مرد ها در
تیم تحقیق موجود بودند به اندازه ای که با مرد ها مصاحبه گردید امکان
مصاحبه با زنان نبود .هر چند تالش های زیادی انجام یافت تا با تعداد زیادی
از زنان مصاحبه صورت گیرد .محققین وقت زیادی را بر مرور نتایج انتخابات
از کمیسیون مستقل انتخابات و مقایسه کردن این نتایج با پاسخ های رای
دهنده گان و کاندید ها صرف نمودند.
 2,1سه ساحه تحقیق
شرایط سیاسی
دشت برچی در قسمت جنوب غربی شهر کابل موقعیت داشته که بزودی
توسعه یافته و نواحی  6و  13را در بر می گیرد .آمار دقیق این منطقه معلوم
نیست اما تخمین ها از  800000الی  1.2میلیون می رسد .4باشنده گان آن
مردم هزاره اند هرچند تعدادی از قریه های پشتون ها در گوشه و کنار این
منطقه قرار دارند .دشت برچی طی  30سال گذشته خیلی وسعت یافته است،
 3این تعداد نظر به نتایح تصدیق نا شده کمیسیون مستقل انتخاب می باشد .در زمان که
این نشریه نوشته می شد واضح نبود که آیا کاندید نهم از دشت برچی برنده شد یا خیر.
 4گفته پاسخ دهنده گان متعدد دشت برچی .همچنان باید توجه کرد که ارقام نفوس احصائیه
بحث برانگیز سیاسی اند و اغلب ًا تخصیص کمک های دولت و بین المللی را دیکته می کند .در
نتیجه آن فعالین سیاسی با رقابت ها همان طوریکه مناسب بدانند احصائیه ها را بلند و پایین
خواهند برد .همرا با بیجا شده گان داخلی و خارجی مشکل است تا ارقام دقیق را دریافت بخصوص
در یک سال که انتخابات در آن صورت گرفت .برای معلومات بیشتر رجوع کنید به نشریه ذیل
NoahCoburn’s forthcoming PhD dissertation, Potters and Warlordsin an
Afghan Bazaar: Political Mobilization,MasterlyInactivity and Violence in PostTaliban Afghanistan (Boston: Anthropology Department, Boston University
Anthropology Department, Boston University

باشنده گان از ساحات مختلف هزاره جات( 5بخصوص باشنده گان ولسوالی
بهسود والیت وردک و ولسوالی جاغوری از والیت غزنی) به این منطقه جا
بجا می شوند .یک تعداد مردم از والیت بامیان نیز به این منطقه بود و باش
دارند .بسیاری بعداز گذشتاندن سال های جنگ در ایران و پاکستان در دشت
برچی جا بجا شده اند .در واقع با وجود که دشت برچی دارای اقوام یکسان
است ،تقسیمات میان مردم نظر به وطن اصلی شان وجود دارد .هرچند برای
ساکنین معمول است تا در اجتماعات مختلط در برابر کسانیکه از لحاظ نژاد
شان شناخته می شوند زنده گی کنند (اغلب ًا سرکی وجود دارد که در آن افراد
از یک والیت بود و باش دارند) .هر اجتماع کوچک در دشت برچی -اغلب ًا
مجموعه سرک ها -در گردا گرد یک مسجد که در آن معلمین مذهبی
وجود دارند اما دارای یک وکیل گذر 6می باشد که منازعات روزمره را حل
می نماید و برای اسناد رسمی صالحیت امضا را دارد .کارمندان دولتی مانند
اعضای شورای والیتی ،و شاروالی شهر کابل در این منطقه نفوذ کمتری
دارند.
قره باغ به ذات خود یک ولسوالی است که به فاصله  45دقیقه راننده گی در
شمال شهر کابل موقعیت دارد ،اساس ًا ساحه روستایی است هرچند روابط مهم
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی با پایتخت دارد .نفوس آن در حدود 150000
است که مشتمل بر قریه های تاجک و پشتون با تعداد کمی از دیگر اقوام
می باشد .7قره باغ در منطقه هموار و حاصلخیز موقعیت داشته که دارای
سیستم آبیاری می باشد و از دیر زمانی مرکز زراعت بوده است .شاهراه صاف
و هموار که کابل را به پایگاه نظامی در بگرام و همچنان به دیگر نقاط شمال
وصل می کند از مرکز این شهر می گذرد .مردان جوان روزانه یا هفته یکبار
در این شهر برای کارگری سفر می نمایند و تجارت ها از طریق مسافرین که
از اینجا دیدن می کنند پیش می رود.
در نتیجه این ارتباطات که قره باغ با کابل دارد دارای شرایط مغلق سیاسی
است .ملک 8یا بزرگان محلی باالی این منطقه تسلط ندارند قسمیکه باالی
دیگر مناطق روستایی می داشته باشند ،اما هیچ یک آز اینها هم ناپدید نشده
اند .دولت این منطقه را پایدار نموده و قوماندان پولیس و ولسوال شخصیت
های مهم در سیاست محلی می باشند .قدرت بطور مداوم میان این افراد و
رهبران محلی مورد مذاکرات مجدد قرار می گیرد و تعداد پیچیده شخصیت
های فعال سیاسی در شورای هفته وار بازتاب می یابد ،در این شورا ها به
تعداد  70بزرگ ،ملک ،قوماندان و کارمند دولتی اشتراک می کنند.
استالیف ولسوالی دورتر است که در تپه های شمالی قرار دارد .استالیف یک
ولسوالی کوچک بوده که تقریب ًا  200009نفوس دارد .اکثریت نفوس آنرا
تاجک ها تشکیل می دهند و در حدود دو قبیله پشتون ها در شرق اَن و یک
تعداد خانواده های هزاره در قسمت های غرب آن زیست می کنند .اقتصاد
قسمت های پایینی استالیف اساس ًا دور زراعت می چرخد بخصوص باغ های
 5قلمرو قوم هزاره در مرکز افغانستان
 6وکیل گذر معمو ًال از جانب درخواست های مردم و موافقت افراد با نفوذ منطقه انتخاب می شوند
 7ارقام نفوس از مقامات محلی اند در حالیکه معلومات سال  1381از دفتر فرعی سازمان ملل در
مرکز منطقه ارقام کمتری را پیشنهاد نمودند.

 8ملک ها رهبران محلی اجتماع بوده که در ساحات روستایی معمول می باشد.
 9کابرن ،کالالن و جنگ ساالران
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

انگور .مرکز این ولسوالی خیلی نادر است که در اطراف دریای استالیف باشنده
گان زیادی زنده گی می کنند که بیشتر خانواده های صنعتگر اند و به کاللی،
بافنده گی و خیاطی مصروف اند و تجارت آنها توسط اعضای مرد خانواده به
ارث برده می شود .این موضوع سیستم را ایجاد نموده که در آن اصل و نسب
پدری با هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی روابط داشته باشند که این کار در
استالیف نسبت به دیگر ولسوالی های منطقه بیشتر دیده می شود .ملک ها
که رهبری این نسب را به عهده دارند همچنان قوماندانان که در جریان جهاد
در برابر شوروی به قدرت رسیده اند شخصیت های قوی سیاسی می باشند.
با وجود ثبات در سال های اخیر این قوماندانان به اعمال نفوذ در سیاست
محلی ادامه می دهند .ولسوال و قوماندان پولیس در منازعات مداخلت بزرگ
مداخلت می نمایند اما این افراد دولتی در زنده گی سیاسی روزمره دارای
قدرت کمتر اند در قره باغ این امر بیشتر دیده می شد.

کار آنها به رای مبدل نگردید .مغایر با قره باغ در استالیف بحث کمتری روی
اینکه به کدام کاندید ریاست جمهوری رای داده شود صورت گرفت و باالی
کاندید های شورای والیتی بحث زیادی صورت گرفت .استالیف که اساس ًا
تاجک نشین بوده و با مجاهدین ارتباطات قوی دارند از عبداهلل بیشتر حمایت
می نمودند و او را در مصاحبه ها شخص “راستکار” و “مجاهد” خطاب می
نمودند .اغلب ًا ارتباط عبداهلل با احمد شاه مسعود نیز ذکر می گردید .پاسخ
دهنده گان بطور معمول شکایت داشتند که کرزی “مملکت را بطرف عقب
می کشاند” ،اما بعضی ها اظهار نمودند که آنها به کرزی رای خواهند داد زیرا
خیلی مهم است تا احساس تداوم در کشور حفظ گردد .بعضی ها فکر می
کردند که اگر عبداهلل موفق گردد فساد و ناپایداری را در کشور بیشتر خواهد
ساخت .قسمیکه یک پاسخ دهنده بدبین که میخواست به کرزی رای دهد
چنین اظهار کرد که “کرزی جیب هایش را با رشوه پر نموده است ،بنابراین
بار دیگر به جای پر کردن جیب های خود به مردم خدمت خواهد کرد” ،بدین
معنی است که اگر عبداهلل منتخب گردد در قدم اول جیب های خود را پر
خواهد کرد زیرا که کارمندان دولت او ًال به فکر و خود و پیروان خود می
باشند .پاسخ دهنده گان در مورد چند تن از کاندیدان دیگر نیز بحث نمودند
اما آن کاندیدان تعداد کم آرا در روز انتخابات بدست آوردند .کاندید های که با
غرب وابسته بودند مانند اشرف غنی دارای حمایت اندکی بودند زیرا که رای
دهنده گان اظهار نمودند که به شخصی نیاز دارند تا کشور را بخوبی بشناسد.
بعضی ها حتی اشرف غنی را منحیث یک “خارجی” تلقی می نمودند.

بین کرزی ،محقق و خلیلی یک قرار داد صورت گرفت .کرزی بزرگان قوم را
خریده بود .این مثل یک فامیل است -اگر در مورد مردم هزاره فکر کنی پس
خلیلی و محقق منحیث بزرگان این فامیل هستند .حاال مردم برای کرزی
رای می دهند...ما طبق گفته های رهبران خود رای می دهیم.

انتخابات شورای والیتی

انتخابات ریاست جمهوری
در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری کاندید های که در هریک از این
ساحات تحقیق حمایت می گردیدند ترکیب قومی همان ساحه را نشان می
داد .در دشت برچی کرزی و بشردوست حریفان مهم بودند .پاسخ دهنده گان
یاد آور شدند که کرزی کاندید دلخواه آنها است که بیشترین آرا را بدست
خواهد آورد ،بنابر حقیقت که رهبران مهم مردم هزاره درخواست نموده بودند
تا از کرزی حمایت گردد ،قسمیکه یک دکاندار بیان کرد:

بسیاری از مصاحبه شونده گان رژیم کرزی را فرصتی مهم برای بازیابی نفوذ
سیاسی هزاره ها بعداز مدت زیاد منزوی بودن می پندارند و اینرا گزینه جالبی
پنداشتند .بشردوست نیز میان رای دهنده گان هزاره مشهور بود ،تا حدی
بنابر هزاره بودنش ،اما همچنان بنابر مردمی بودنش و توانایی فراهم نمودن
خدمات مشخص وی در این ساحه این شهرت را کسب نمود.
رای دهنده گان در قره باغ از لحاظ اینکه به کدام کاندید ریاست جمهوری
رای بدهند تقسیم گردیده بودند که تقریب ًا نصف رای دهنده گان از کرزی
و نصف دیگر از عبداهلل پیشتیبانی می نمودند .هردو کاندید های مذکور
در این شهر دفاتر فعال داشتند و عبداهلل شخص ًا از محل کمپاین در مرکز
ولسوالی مذکور دیدار نمود .تعداد زیادی از رای دهنده گان از لحاظ نژاد
همبسته گردیده بودند ،یعنی پشتون ها از کرزی و تاجک ها از عبداهلل
حمایت می نمودند اما پاسخ دهنده گان در مصاحبه های خویش اظهار
نمودند که حمایت یا مخالفت از دولت فعلی همراه با مسایل دیگر سیاست
محلی در قسمت تعیین بیعت رای دهنده گان نقش عمده داشت .تنش ها
میان دو کاندید اساسی ریاست جمهوری در این ساحه با این حقیقت که
روسای ستاد انتخاباتی کرزی و عبداهلل که در این منطقه تعیین شده بودند،
دو تن از قوماندانان اسبق این منطقه بودند ،و رای دهنده گان نظریات شانرا
بر اساس اینکه این دو تن از کدام کاندید نماینده گی می کردند استوار نموده
بودند .بر عالوه این دو کاندید در مورد  39کاندید دیگر نیز صحبت می شد،
اما در حالیکه آنها مذاکرات سیاسی را براه انداخته بودند بطور مستقیم این
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دشت برچی دارای تعدادی زیادی کاندیدان برای انتخابات شورای والیتی
سال  1388بود .تعداد دقیق آن معلوم نیست و مشکل است تا تعیین گردد
که واقع ًا این کاندید ها مربوط به این ساحه می شدند یا خیر (یعنی اکنون در
آن بود و باش دارند) یا اینکه آنها هزاره های دیگر مناطق بوده و خواهان
حمایت از این منطقه بودند .با اینکه دشت برچی به محل سکونت هزاره های
شناخته می شود ،برای هزاره های مناطق دیگر معقول بود تا کمپاین های
شانرا در این منطقه متمرکز نمایند .مردم در مصاحبه ها یاد آور شدند که از
میان  524کاندید در والیت کابل به تعداد  100تن آن باشنده این منطقه
بودند و  50یا بیشتر از آن با این منطقه پیوند نژادی داشتند.
یکی از مشخصات عمده انتخابات شورای والیتی در دشت برچی این بود که
کاندید ها استراتژی های متفاوتی را در کمپاین های شان بکار می بردند.
یک تعدادی ازکاندید های جوان از کمپاین های گسترده رسانه ای استفاده
نموده و جهت ایجاد رای دهنده گان گروهی بر اساس قومیت و والیت اقدام
نمودند .بسیاری از کاندیدان مانند انیسه مقصودی که عضو شورای والیتی
است در تالش شبکه سنتی رای دهنده گان با هدف قرار دادن اعضای قوم
خود شان یا آنانیکه سوابق مشابه داشتند بود .خانواده مقصودی بخاطر فعالیت
های سیاسی شان شناخته می شوند و اص ً
ال مربوط به ولسوالی ناهور غزنی
می شود (بخصوص از ساحات جرغی و برجگی این ولسوالی هستند) .قبل از
موافقت وی جهت کاندید نمودن برای بار دوم در شورای والیتی وی اصرار
ورزید که بزرگان اقوام جرغی و برجگی مطمئن گردند که کاندید دیگری
از این خانواده یا موقعیت اصلی آنها اجازه کمپاین نمودن را نداشته باشد.
این امر خیلی استراتژیک است که تمایل سیستم رای غیر قابل انتقال جهت
تسهیل تقسیمات آرا میان افراد در آن معین است .وی نیز حمایت رای دهنده
گان را در محل سکونت خویش (جابر خان) با فراهم سازی خدمات مانند

رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

سرک های هموار از طریق ارتباطات موسسۀ غیر دولتی خود بسیج ساخت.
یکی از حمایت های دیگر وابستگی او با حزب وحدت اسالمی می باشد که
مربوط به خلیلی معاون رئیس جمهور می گردد .در این انتخابات بخصوص
برای کاندید ها معمول بود تا از جانب احزاب سیاسی حمایت گردند البته
اساس ًا جهت ایجاد بودجه برای کمپاین ها این کار صورت می گرفت.

کاندید های دیگر حرف می زدند متوجه بودند که کسی دیگری این صحبت
های شانرا نشنود .با تقویت حقیقت که انتخابات بطور خالص یک موضوع
محلی است قانون شفاهی وجود داشت که بچه ها از طرف شب می توانستند
پوستر های کاندید های را که خارج از استالیف یودند پاره نمایند ،بدین معنی
که پوستر های که در شهر باقی ماندند فقط از کاندید های محلی بودند.

مشخصه انتخابات شورای والیتی در قره باغ این بود که کاندید های شورای
والیتی خود را با کاندید های ریاست جمهوری یا شخصیت های با نفوذ دیگر
وابسته نموده بودند تا بتوانند رای دهنده گان را در مورد توانایی شان برای
خدمت به اجتماع قناعت داده بتوانند .طور مثال یکی از کاندیدان به اسم
حاجی گل افغان در جریان دوره کمپاین ها با پوسترهای کرزی در یک موتر
در گرداگرد شهر می گشت .در بدل این حمایت بطور مشابه ستاد انتخاباتی
کرزی نیز از پوسترهای حاجی گل پوشیده بود .هرچند حاجی گل بطور ساده
نفوذ اش را از وابستگی با کرزی دریافت نکرده و گاهی شکایات ضد دولت را
جهت جلب رای دهنده گان که به رای دهی برای عبداهلل تمایل داشتند براه
می انداخت .همچنان وی منحیث ملک قریه مهم ،عضو شورای ولسوالی
و شخص که منحیث یک مبارز مجاهدین شناخته می شد در این منطقه از
شیوه های محلی جهت بسیج سازی حمایت استفاده نمود .پدر او نیز در این
ساحه ملک بود و در قره باغ خویشاوندان مهمی دارد و بیشتر از جانب اقوام
خود حمایت می گردد.

در نتیجه موضوع مذکور وضعیت متناقض را در ایجاد نمود که در آن کاندید
های متعدد برای یک ساحه کوچک وجود داشتند که هریک از آنها ادعا
داشتند تا استالیفی ها را متحد گردانند و مرز های محلی را بهتر سازند در
حالیکه حمایت شانرا از گروه های رای دهنده گان بر پا کسب می کنند.
چون اقوام در استالیف نزدیک به هم بود و باش می کنند این گروه های رای
دهنده اغلب ًا با مرز های جغرافیایی مصادف می شوند .بسیاری مردم که در
مرکز این شهر زنده گی می کنند از داکتر حیدر حمایت نمودند وی مربوط
به آن ساحه می شد و در بازار دواخانه داشت ،زیرا که بسیاری از همسایگان
او نیز از خویشاوندانش بوده و مربوط به یک قوم می شدند .با وجود این
همه وی به درخواست پایگاه وسیعتر رای دهنده گان نیز اقدام نمود .سه
کاندید دیگر در استالیف از مناطق دورتر بودند و خود را در مخالفت با حیدر
و کسانیکه او را حمایت می نمودند معرفی می کردند.

کاندیدان دیگر در قسمت تالش برای ارائه روابط شان با شخصیت های
سیاسی و محلی فعال بودند .طور مثال قوماندان اکاخیل برادر یکی از نماینده
گان فعلی در ولسی جرگه می باشد .قسمیکه طرفداران وی اشاره نمودند،
او از این پیوند جهت فراهم سازی “خدمات” در ساحات متعدد در قره باغ
استفاده نموده است .این خدمات شامل خدمات دولتی و اقدامات غیر رسمی
در مسایل اجتماعی بشمول مباحثات اخیر با ولسوالی شمالی می شود که
منتج به آبیاری های فراوان برای استالیف گردید .در حالیکه کاندیدان دیگر
بخاطر موقف مذهبی که داشتند حمایت می شدند ،قوماندان اکاخیل بیشتر
“سخی” پنداشته می شد و این کار سبب افزایش حمایت وی در کمپاین ها
گردید .او با دادن دوا از جیب خود به یک مرد مسن که برای رای دهی در
روز انتخابات رفته بود به اثبات رسانید که قابلیت کمک به اجتماع را دارد .در
حالیکه بیانات کمپاین های وی بر فراهم سازی خدمات مبنی بود ،بسیاری از
این خدمات از طریق شبکه های حمایوی بر اساس نژاد ،قوم و خویشاوندی و
موقعیت بود که گروه های اجتماعی و سیاسی را در قره باغ حمایت می کردند
فراهم می گردیدند .این تاکتیک ها موفق گردیدند زیرا قوماندان اکاخیل در
قره باغ موفق گردید تا در شورای والیتی کابل کرسی بدست آورد.

بطور خالصه رقابت ها برای انتخابات کرسی های شورای والیتی در هر سه
این ساحه مذکور دارای مشخصات متفاوت بود ،در دشت برچی تعداد زیادی
از کاندیدان و استراتژی های کمپاین دیده می شد ،رقابت کننده گان در
قره باغ باالی نفوذ ارتباطات برای تسهیل خدمات تمرکز داشتند و کاندیدان
استالیفی از تقسیمات موجوده اجتماعی و سیاسی استفاده می نمایند .با این
حال در هر سه این ساحه که مطالعه صورت گرفت واضح است که تمایالت
توسل به بسیج گروه های “سنتی” یعنی اقوام جهت کسب حمایت وجود
داشت .در حالیکه بعضی از کاندید ها اقدام نمودند تا از این گروه ها فراتر روند
آنها هنوز هم باالی این آرا متکی بودند تا آنرا اساس قرار داده و از طریق آن
وسعت یابند .بنابراین اکنون باید این گروه ها را به تفصیل بیشتر بررسی کرد.

مشخصه برجسته انتخابات در استالیف اهمیت تقسیمات موجوده سیاسی در
این ولسوالی می باشد .تمرکز بیشتر این منطقه به انتخابات شورای والیتی
حیرت این شهر را بازتاب می دهد که در قسمت انتخاب کاندید در ولسی
جرگه سال  1384موفق نگردیده بودند .نگرانی های سیاسی محلی در
استالیف نیز نسبت ًا بیشتر است که در آن چندین قوماندان و بزرگان برای
قدرت محلی رقابت می کردند .این عداوت های پر جوش و خروش تقریب ًا
تضمین نمودند که زمانیکه یک قوماندان از یک کاندید حمایت کند پس
رقبای وی از کاندید دیگر حمایت خواهند کرد .رای دهنده گان خود شان
می خواستند تا در گروه ها کاندیدی را که ملک یا قوماندان از آن پشتیبانی
می نمایند حمایت کنند .چند تن از مردان جوان که در مورد رای دادن به
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 .2انتصاب والیان و ولسواالن
گروه بندی های سیاسی بر اساس قوم ،نژاد ،اصل و نسب و رابطه مذهبی
از دیر زمان اساس قدرت در سیاست افغانستان بوده است .با وجود مباحثات
تلویزیونی ،عالمات کمپاین ها ،و راه پیمایی های که در هر سه ساحه مذکور
صورت گرفت مصاحبه شونده گان فکر می کردند که اکثریت قدرت سیاسی
در انتخابات بر شیوه های که توده های آرا میان کاندید ها و معامله گران
سیاسی محلی معامله می گردید مبنی بود .چنین گروه بر حلقه های متحد
وفاداری های سیاسی که بیشتر افغان ها در آن قرار دارند مبنی است .اینها
شامل واحد کوچک مانند خانواده ها و یا وسیعتر یعنی اقوام می گردد .همین
مشکل که در قسمت مشخص نمودن این گروه ها وجود دارد آنها را در
راستای اداره کاندید ها خیلی مهم و موثر نمود.
در انتخابات شورای والیتی جاییکه مسایل سیاسی باالی مباحثات تسلط
داشت ،اقوام محلی اغلب ًا به قسم گروه های بزرگ رای دادند .از آن جاییکه
این گروه ها از لحاظ انتخابات مهم اند“ ،معامله گران سیاسی” که چگونگی
عملکرد گروه ها را در انتخابات شکل دادند بازی کنان مهمی در هر دو
انتخابات گردیدند .این معامله گران سیاسی افراد یا گروهی می باشند که
با کاندید ها در مورد توانایی شان جهت فراهم نمودن 10دسته آرا معامله
می کنند .در حالیکه توقع می رود که رهبران و بزرگان اجتماع این نقش
را به عهده گیرند این تحقیق دریافت که مردان جوان نیز در قسمت تعهد
رساندن نتایج تضمین شده شامل بودند .این بخش رای دهی گروهی را به
تفصیل با بررسی انواع گروه ها که در این سه منطقه دریافت گردیده اند،
اقدامات تنظیم رای دهی گروهی و شیوه های که در آن گروه های بطور
الزم منسجم یا ثابت نمی باشند بررسی می نماید.
 1,2انواع گروه ها در سه منطقه مذکور
قسمیکه ذکر گردید اقوام سنتی یا گروه های خانواده ها در هر سه این
مناطق یعنی دشت برچی ،قره باغ و استالیف مورد مطالعه قرار گرفت ،اما
شکل گروه ها در هریک از این مناطق اندکی متفاوت بود .گروه ها در دشت
برچی بر اساس سکونت اصلی بود اما بنابر ضرورت اموال و خدمات بر اساس
موقعیت موقتی یا فعلی نیز بود .عالوه بر آن تا حد بیشتر نسبت به دو منطقه
دیگر در این ساحه نیاز رای دهی خارج از این گروه ها یاد آوری گردید در
حالیکه از نفوذ آن قدر دانی می گردید .قسمیکه یک دکاندار گفت،
به فکر من کاندید های که قوم بزرگ و شناخت بیشتر با مردم دارند بیشترین
آرا را دارند...اما شخص ًا خودم به کسی رای دادم که از قوم خودم نیست .او
برای مردم کار کرده می تواند و به قوم یا موقعیت جغرافیایی عالقمند نیست.
او تحصیل کرده است و دارای سوابق خوب در اجتماع است.
در بسیاری موارد رای دهنده گان نه تنها به نژاد مشترک یا خویشی بلکه به
نیاز های عاجل اجتماع که اکنون در آن بود و باش داشتند تمرکز نمودند.
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روند شهری سازی در قسمت حرکت بسوی نماینده گی دموکراتیک تاثیراتی
دارد که تا حدی موانع قوم و نژاد را بهتر می سازد.
در قره باغ تفاوت های نژادی میان قریه ها برای بسیاری مردم مهم است ،در
آنجا مهمترین گروه های رای دهنده بر اساس نژاد و قریه بود و باش بود که
ملک و بزرگان در آن نفوذ بیشتر داشتند .برعالوه ،چندین قوماندان به اعمال
نفوذ ادامه دادند ،و پیروی از قوماندانان مشخص رای دهی گروهی را ایجاد
نمود که در سراسر قریه ها امتداد داشتند .از میان دو ساحه دیگر در استالیف
رای دهنده گان به قسم گروهی رای دادند که با گروه بندی های قومی که
سیاست و زنده گی روزمره را تشکیل می داد روی هم قرار داشت .این آمیزه
بزرگان ،ملک ها و کارمندان محلی دولت سبب ایجاد سیستم نسبت ًا مبهم
گردیده که ملک ها و بزرگان حمایت شانرا از کاندید های معین آزادانه آشکار
نمیساختند در عوض تظاهر می نمودند که از کاندید های زیادی حمایت می
کنند و با چنین کار شرط های شانرا پنهان می نمودند .بسیاری از بزرگان
کاندید والیتی را حمایت نمودند که با وی خویشی داشتند هرچند این کار
خاموشانه صورت می گرفت.
 2.2اقدامات تنظیم گروه رای دهی گروهی
جهت تنظیم و حد اکثر استفاده از رای دهی گروهی معامله گران سیاسی
اقدام به کاهش تعداد کاندید ها در هر سه منطقه نمودند .در دو منطقه شورا
های محلی در این اقدامات نقش عمده ی داشتند .از لحاظ نظری یکبار
کاندید ها در اجتماعات معین یا گروه توسط توافق عامه انتخاب گردند تهدید
نداشتن تایید شورا یا فشار اجتماع اغلب ًا جهت جلوگیری از ایستادن کاندیدان
ناموفق و رد شده کافی می باشد .در دشت برچی شورای قومی 11در این
رابطه نقش اساسی داشت .این کار در بسیاری از اقوام عمده و در بعضی از
اقوام کوچکتر دریافت گردید .هرچند یک باشنده شرح داد که عامل عمده که
از تصمیم گیری های این شورا ها جلوگیری نمود نفوذ احزاب بود:
آنها در مورد کاهش تعداد کاندیدان تصمیم می گیرند ،اما بعضی مردم کاندید
های احزاب اند -بعضی را خلیلی و بعض را محقق حمایت می کند .به همین
علت ما تعداد را کاهش داده نمی توانیم زیرا که هر رهبر می خواهد اعضای
شورای والیتی خود را داشته باشد.
این سناریو به نفوذ کاندیدان ریاست جمهوری نیز وابسته گردیده بود ،که به
ذات خود منحیث معامله گران کار می کردند .این نفوذ های خارجی اغلب ًا
جلوگیری می کنند که شورا ها نتایج را تقویت کنند.
اگرچه بعضی تصامیم را که شورای قومی اتخاذ نموده بودن موفق گردید،
بشمول تصمیم که شورا برای قوم بهسود گرفتند که توانستند از میان شش
کاندید دو آن را برای حمایت در انتخابات شورای والیتی حمایت کنند .مانند
بسیاری از تصامیم سیاسی در افغانستان این نوع گزینه ها در آخرین دقایق،
هفته ها و یا روز ها قبل از انتخابات اتخاذ می گردند .در این مرحله نا ممکن
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رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

است تا نام های کاندید ها را از ورقه های رای دهی حذف شوند و بنابراین
حتی اگر پیام های واضح قب ً
ال به اجتماع فرستاده شوند مردم هنوز هم به
کاندید های رد شده رای خواهند داد –خواه اشتبا ًه یا بطور عمدی.
تقریب ًا تمام شخصیت های عمده سیاسی در قره باغ اعضای شورای بزرگ
و با نفوذ بودند .این شورا متشکل از  70عضو بوده که بسیاری آنها ملک
ها قریه های متعدد در این ولسوالی می باشند با اینکه نماینده گی کام ً
ال
سیستماتیک نیست .12شخصیت های دیگر سیاسی مانند قوماندان ها و
بعضی از شخصیت های شناخته شده مذهبی نیز عضو یا نماینده فرستاده
شده در جلسات شورا می باشند .این ساختار رسمی اما غیر سیستماتیک
سیاسی جهت شکل دادن سیاست قره باغ کار های زیادی نمود و بسیاری
از فعالین کلیدی این شهر اعضای شورا بوده و تناتنگ با آن کار می کنند.
مانند دشت برچی یکی از نگرانی های عمده میان بزرگان در قره باغ همانا
تعداد کاندید ها برای شورای والیتی از این منطقه بود .در واکنش به این
موضوع شورا سلسله جلساتی را در هفته های نزدیک به انتخابات دایر نمود
که کاندید ها در آن زمان کمپاین های شانرا ارایه می نمودند ،که بعداً شورا
باید شایستگی بعضی از کاندید ها را مورد بحث قرار داده و دو یا سه کاندید
را برای نماینده گی از قره باغ انتخاب می نمودند در حالیکه دیگران بطور
غیر رسمی کناره گیری می نمودند .در واقع اعضای شورا در قسمت طرح این
جلسه تاخیر نمودند و در مورد انتخاب تعداد کاندید ها و یا پروسه انجام این
کار کدام تصمیم نگرفتند .در نتیجه در جلسه شورا که قرار بود تمامی کاندید
ها اشتراک کنند ،فقط چهار آن از میان دوازده کاندید از این ولسوالی حضور
داشتند که کاندید های که بیشتر مشهور بودند اشتراک ننمودند شاید از ترس
اینکه اگر اشتراک نمایند از ایشان خواسته خواهد شد تا استعفا دهند .بالخره
به کدام نتیجه نرسیدند .با وجود این همه ملک ها و اعضای شورا به تشویق
بعضی از کاندید ها پرداختند تا استعفا دهند درحالیکه با دیگر کاندید ها اقدام
به بحث معامالت نمودند .در روز های نزدیک به انتخابات رای دهنده گان در
مورد یک تعداد کاندید فکر می کردند که قوی اند اما هدف پیش قرار دادن
دو یا سه کاندید به منظور تقسیم ننمودن آرا کسب نگردید.
روابط میان شخصیت های محلی ،شورا ها ،کاندید های شورای والیتی و
ریاست جمهوری عمل متقابل بعضی از این گروه ها را بیشتر مغلق ساخته
است .طور مثال عبداهلل و کرزی در قره باغ دارای دفاتر کمپاین بودند که
برعالوه شورای ولسوالی مراکز مهم برای تنظیم یافتن از لحاظ سیاسی می
باشد .دو دفتر کمپاین مذکور در مرکز این شهر قرار داشتند ،دفتر کرزی در
یک چای خانه مشهور و از عبداهلل در خانه یکی از قوماندانان اسبق پولیس
قرار داشت .بسیاری از کاندیدان والیتی کوشش می کردند تا خود را با کرزی
یا عبداهلل وابسته سازند .در بدل این کار آنها از دفاتر مربوطه حمایت بدست
می آوردند .بدین ترتیب بسیاری از کاندیدان شورای والیتی عم ً
ال به کاندید
های ریاست جمهوری معامله گر شدند .در عین زمان بسیاری از کاندیدان
والیتی کوشش نمودند تا خود را بیشتر با کاندید ریاست جمهوری وابسته
نسازند تا حمایت کسانیکه به کاندید دیگر رای می دادند از دست ندهند.
قسمیکه قب ً
ال ذکر گردید دو رئیس ستاد انتخاباتی دو کاندید مذکور قوماندان
های اسبق این منطقه بودند .در مجموع کسانیکه یکی از این دو قوماندان
ها را حمایت می نمودند همچنان می خواستند تا همان کاندید را که این
 12بعضی از قریه ها بیشتر از یک ملک را به جلسات شورا می فرستند در حالیکه ملکان دیگر بیشتر ازیک قریه

را نماینده گی می کنند.

قوماندان ها نماینده گی می کردند حمایت کنند .عکس این موضوع نیز دیده
شد و بعضی از رای دهنده گان باالی کمپاین حامد کرزی انتقاد کردند که
بخوبی پیش نمی رود زیرا بعضی فکر می کردند که رئیس کمپاین کرزی
شخص فاسد است ،این موضوع بیانگر است که در بعضی از موارد حمایت
توسط معامله گران معین می تواند زیان آور باشد.
یک موضوع نیز قابل مالحظه است که در مقایسه با نقش معامله گر که شورا
های قومی در دشت و شورای ولسوالی در قره باغ داشت ،در استالیف چنین
نهاد عامه وجود نداشت که این وظیفه را اجرا نماید .در عوض شایعات وجود
داشت که یکی از قوماندانان عمده در شهر هر چهار کاندید عمده را یکجا
خواسته و از ایشان خواسته بود که کنار روند .گفته شده بود که وی پیشنهاد
نموده بود که کاندید برنده آنچه را که هر یک از کسانی که کنار رفته بودند
در کمپاین خود مصرف نموده بودند جبران نماید .یکی از کاندید ها تایید
نمود که از وی خواهش شد تا منصرف شود و نیز خواهان این اند که دیگر
کاندید ها به یک بحث آزاد موافقت نماید .این چنین بحث عامه هیچگاهی
برگزار نگردیده بود و از چهار کاندید عمده در استالیف هیچ یک جداً در مورد
منصرف شدن فکر ننمودند .چنین به نظر می رسد که یک تعداد افراد با نفوذ
مانند این قوماندان با صحبت با کاندیدان بطور جداگانه نقش معامله گری
را بعهده گرفت .در نتیجه این معامله گران بیشمار و عدم نشست های عامه
نیاز برای انصراف کاندیدان به اندازه ای که در قره باغ و دشت برچی منسجم
و عمومی بود در استالیف نبود.
در هریک از این ساحات تحقیقاتی مذاکرات در رابطه با کاندید ها و گروه
ها ترکیبی از بحث های عمومی در جاهای مانند جلسات شورا و بحث های
شخصی میان شخصیت های با نفوذ بود .این مذاکرات و بحث ها در قسمت
کاهش تعداد کاندید ها اغلب ًا ناموفق بودند اما در بعضی موارد به نظر می
رسید که مفکوره های بسیاری از گروه های رای دهنده را محکم می نمود.
 3.2گروه ها متحرک بوده و همیشه منسجم نمیباشند

درحالیکه یقین ًا اتکا باالی عملکرد گروه ها می باشد و در قسمت کاندیدان
توانایی معامله گران برای جهت فراهم سازی توده های منسجم آرا به هیچ
وجه ک ً
ال تضمین شده و ثابت نمی باشد .مذاکرات میان کرزی و رهبران
هزاره به سطح بلند قدرت گروه های سیاسی قومی را نشان می دهد ،هر
چند رای دهنده گان زیادی در مصاحبه ها تذکر دادند که آنها به این قدرت
ها رای ندادند .در حالیکه رای دهنده گان تمایل داشتند تا بصورت گروهی
رای دهند ،هیچ یک از معامله گران از آرای کسانی که ادعا داشتند عضو
همان گروه اند نظارت ننمودند .بسیاری از پاسخ دهنده گان اشاره نمودند که
خانواده ها می خواستند بصورت گروهی رای دهند هرچند استثناات مخصوص ًا
میان جوانان وجود داشت .این انعطاف پذیری بدین معنی بود که گروه های
سیاسی بطور ساده قضیه ای معامله گران است که رای دهنده گان را اداره
می کنن و شواهد زیادی وجود دارد که رای دهنده گان واقع ًا هم کاندید ها
و هم معامله گران را که ادعا داشتند آرا فراهم می کنند اداره می نمودند.
تقریب ًا تمامی رای دهنده گان دشت برچی که از آنها مصاحبه صورت گرفت
مشتاق به تاکید این موضوع بودند که انتخابات این سال از انتخابات سال
 1384-1383متفاوت تر خواهد بود زیرا “آگاهی” بیشتری میان مردم وجود
دارد .یک دکاندار شرح داد که “در حالیکه در انتخابات گذشته احزاب یا
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رهبران شان تعیین نموده بودند که مردم به کی رای دهند ،این سال مردم
در مورد پروسه و کاندید ها آگاهی دارند و آنها کاندیدی را انتخاب خواهند
نمود که توانایی و تجربه کاری داشته باشند ”.برعالوه آن آشکار است که
بخصوص در دشت برچی گروه های رای دهنده تغییر می کنند .دکاندار
دیگری این موضوع را مشرحتر بیان نمود“ ،ما می بینیم که بسیاری از مال
ها و ریش سفیدان در مساجد گپ می زنند با یکدیگر مکالمه می نمایند و
کاندید ها را حمایت می نمایند .این کار ها در والیات نقش مهمی دارند و در
کابل چندان از اهمیت برخوردار نمی باشد”.
منحیث بخشی از پروسه های شهری سازی به نظر می رسد که باشنده گان
دشت برچی در یک نقطه تحول قرار داشته باشند که با بعضی از اشکال
پیروی های که در ساحات روستایی مروج اند ترک همبستگی نمودند -این
وفاداری شامل زادگاه و قوم می گردد ،و همبستگی های جدیدی را بر
اساس نیاز های مبرم در محل فعلی سکونت شان تشکیل می دهند .نقش
معامله گران برای گروه های قومی و وطن اصلی یا زادگاه به نظر می رسد
که ضعیف می شود چون رای دهنده گان نگران های عاجل را اولویت می

دهند .هرچند چیزیکه برای رای دهنده گان مهم است آشنایی با کاندید است
زیرا که می تواند آنها را قادر سازد که کاندید را مجبور سازند تا به وعده
شان وفا کنند .رای دهنده گان این پروسه را به گونه “از یخن گرفتن” یعنی
کسی را حسابده قرار دادن ذکر نمودند .چنین به نظر می رسد که منشأ این
آشنایی انعطاف پذیر است و بنابر این اگر یک رای دهنده با یک کاندید در
یک کوچه زنده گی میکند یا در یک کورس انگلیسی درس می خواند پس
با او آشنایی الزم پیدا میکند تا به وی رای دهد .در مقایسه با این موضوع
در ساحات روستایی مانند استالیف جاییکه مردان هنوز هم به مردان بزرگتر
اتکا می کنند تا ازدواج را تنظیم کنند یا در قسمت سرمایه برای آغاز تجارت
یا پرداخت مصارف ازدواج با آنها کمک کنند ،و مخالفت با خواست های
بزرگان سبب واکنش جدی آنها می گردید .قسمیکه نتایج کمیسیون مستقل
انتخابات از چندین محل رای دهی نشان می دهد که در این ساحات گروه
ها بر اساس قومیت و موقعیت شدیداً وابسته میگردند ،با اینکه تقریب ًا تمامی
آرا در یک ساحه مشخص به کاندید می روند که توسط گروه های همان
منطقه حمایت می شدند.

 .3را گروه ها پایداری می نمایند و به تجسم انتخابات ادامه می دهند
رای دهی گروهی باالی شیوه که سیاست در این سه ساحه که مورد مطالعه
قرار گرفت پیش رود خیلی اثر گذار می باشد و با بررسی مشرح این گروه ها
الزم است تا دریابیم که چرا این گروه ها در اجتماعات پایدار اند و چگونه
پروسه انتخاباتی را شکل می دهند .آگاهی در مورد اینکه چگونه سیستم
انتخابات شکل گیری می نمایند و اداره می شوند میان رای دهنده گان،
کاندیدان ،معامله گران گروه های سیاسی از انتخابات سال  1383بدینسو
بطور چشمگیر افزایش یافته است .شیوه چشمگیر که فعالین از طریق آن
سیاست محلی افغان را به سیستم انتخاباتی می کشاند اینست که گروه های
سیاسی را وادار می کنند به صورت گروهی رای دهند یا حد اقل با آگاهی
مفکوره گروهی رای دهند .این بخش چهار یا پنج موضوعی را مشخص می
سازد که از معلومات بخش های  2و  3بدست آمده بودند:
•گروه ها پایدار اند بخاطریکه فعالیت انفرادی سرمایه سیاسی را ضایع
می کند
•فساد و پیروان آن توسط کاندید ها و گروه ها مورد استفاده قرار گرفته
می شوند
•ابهامات سیاسی مطلوب است
•تهدید برای استفاده خشونت یا ترک سیستم در عوض بازی انتخاباتی
یک وسیله با ارزش معامله می باشد
•اجتماعات که در راستای کنترول کاندیدان یا گروه ها موفق اند میان
افراد عالیرتبه منتخب به خوبی از ایشان نماینده گی صورت گرفته است
این موضوعات به دانستن دالیل در قبال اثرات اتکای گروه ها میان سیستم
انتخاباتی در افغانستان مهم است و در قسمت آماده گی ها برای ولسی جرگه
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سال  1389نقش عمده را ایفا خواهد کرد.
 1,3گروه ها پایدار اند بخاطریکه فعالیت انفرادی سرمایه
سیاسی را ضایع می سازد
یکی از پیامد های عمده رای دهی گروهی در افغانستان اینست که برای
مفکوره های انفرادی و انتخاب که اغلب ًا با تصور غربی در مورد انتخابات
دموکراتیک نماینده گان وابسته است یک عامل بازدارنده است .این کار
بخاطری است که در افغانستان برای اجتماعات و معامله گران معمول است
که رای خود را در بدل کمک مادی از جانب دولت و یا منابع دیگر انتقال
دهند .رای دهی گروهی سبب ایجاد سرمایه سیاسی بشکل حمایت می
گردد که هر قدر که تعداد آرای وعده شده و جمع آوری شده بیشتر باشد
همانقدر امتیازات برای آن اجتماع بیشتر می باشد .بنابراین گروه سیاسی و یا
اجتماع که آرای شانرا تقسیم می کنند و بطور دسته جمعی فعالیت نمیکنند
امتیازات را از دست می دهند .برعالوه دادن رای به کاندید که فکر می کردند
انتخابات را می بازد از دست دادن توانایی رویکرد اداره بعدی برای بودجه
عامه اجتماع می باشد .بخصوص در قره باغ و استالیف چنین پنداشته می
شد که بسیاری از تاجک های که در انتخابات سال  1383به قانونی رای
داده بودند توسط اداره کرزی برای این حمایت شان مجازات شدند در حالیکه
مناطق دیگری که به کرزی رای داده بودند بیشتر تمویل گردیدند .قسمیکه
مردی از استالیف شاکی بود که “در انتخابات گذشته بیشتر به قانونی رای
دادیم و در نتیجه آن کرزی ما را با کمک نکردن به استالیف مجازات نمود”.
این اصل در سیاست محلی نیز اجرا گردیده البته به اندازه کمتر :در سال
 1388پاسخ دهنده گان در مورد منافع حمایت نمودن کاندید های شورای
والیتی حرف زدند که کاندید ریاست جمهوری که احتمال می رود برنده
شود آنها را حمایت می کنند .بنابراین منفعت زیادی وجود دارد که نه تنها با

رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

کاندید ها معامله کنند بلکه با کسانیکه بیشتر احتمال برنده شدن شان است
نیز معامله کنند.

 2.3فساد سیستماتیک باالی قدرت سیاسی گروه ها اثر می
تواند

در حالیکه سیستم رای دهی سِ ری بدین معنی است که رای دهنده گان فشار
کمتر اجتماع را بخاطر رای دهی گروهی متحمل می شوند ،بسیاری افغانان
باالی غیر جانبداری و ابهام این سیستم اعتبار ندارند ،قسمیکه در سال های
 1383و  1384واضح گردید .یک مرد با نفوذ شاکی بود که در انتخابات سال
 1384وی در مظهر عام از قانونی حمایت نمود ،اما بعداً تصمیم گرفت تا به
کرزی رای دهد بخاطریکه به نظر می رسید که او برنده می شود .همینکه او
ورقه ای رای دهی اش را در صندوق می انداخت مردی که در عقبش بود آنرا
دید و گرفت و ریاکاری او را به اجتماع برمال کرد .این نگرانی ها در روشنی
تصریحات سال  1388جدی تر گردید ،فرمان صادر شده بود که شمارش
آرا به عوض مراکز والیات در مراکز رای دهی صورت گرفته و نتایج در آن
به نمایش گذاشته شود .این موضوع با حقیقت که اجتماعات سیاسی متمایل
اند تا یکجا باشند و در یک مرکز رای دهی رای دهند کار را برای کاندیدان
آسان می سازد تا مشخص سازند که اساس حمایت هایشان در کجا بود و
مهمتر از آن در کجا نبود.

یگانه راه کسب رای بیشتر نزد کاندیدان از طریق توانایی داشتن کنترول
باالی گروه های رای دهنده و یا هم از طریق فساد گسترده می باشد.
فساد یک پدیده مشکلی است که بتوان آنرا تعریف کرد و در حالیکه ناظرین
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان شاهد واقعات تخطی های کوچک از قانون
انتخابات بودند مانند تحت فشار قرار دادن رای دهنده گان از سوی بزرگان
در یک مرکز رای دهی ،این اعمال در شورای والیتی پدیدار می شوند تا نفوذ
کمتری بر نتایج داشته باشند .موضوع که نسبت ًا زیاد مورد نگرانی قرار گرفت
فساد سیستماتیک در پروسه شمارش در مراکز رای دهی بود و در کابل نتایج
که در مراکز رای دهی نصب شده بودن عوض گردیدند .اندازه کم “ فساد”
جهت انحراف نفوذ برخی از گروه های رای دهنده کار کمی را انجام داد ،در
حالیکه رشوه دادن در پروسه شمارش از تعداد حامیان یک کاندید که ظاهراً
پرقدرت به نظر می رسید کاسته می توانست .این نوع فساد بیشتر بخش
سیستم سیاسی افغانستان می باشد ،تا حدیکه ادعای فعالیت متقلب موثق
گردد و منحیث یک وسیله عمده سیاسی برای بسیاری از گروه ها باشد چه
خود شان متقلبانه عمل کرده باشند یا خیر .گروه های مناطق که شکست
خورده بودند ادعا داشتند که فساد زیادی در انتخابات وجود داشته و قدرت
شان بطور قانونی در شمارش آرا نشان داده نشد .زمانیکه بعد از انتخابات
قدرت میان گروه های کلیدی دوباره مذاکره می گردد ،تعداد آرای شمرده
شده و اندازه ای قدرت سیاسی گروه مشخص اندازه قدرت واقعی گروه های
دیگر را که می خواهند تسلیم شوند تعیین می کند .بنابراین با ادعای اینکه
انتخابات فاسد بود یک گروه با اساس بزرگ قدرت می توانند بحث کنند که
بدون درنظر داشت آنچه که شمارش نهایی می گوید به آنها باید نماینده گی
بیشتر در دولت داده شود.

از این موضوع داللت بر این نمی کند که تمامی گروه های رای دهی واقع ًا
به همان اندازه که معامله گران به کاندیدان ادعا می کنند منسجم می باشند.
قسمیکه در بخش دوم خالصه گردید ،تمامی اعضای یک گروه قسمیکه از
ایشان توقع می رود رای نمی دهند .بعالوه ،این به نفع معامله گران است تا
کاندید ها را در رابطه با اندازه و قابل اطمینان بودن شان معتقد نمایند تا به
حد امکان سرمایه بدست آورند .واقعیت که معامله گران کوشش می کنند که
با چندین کاندید ها همزمان مذاکره نمایند بیان می کند که واقع ًا احساسات
و درک گروه رای دهنده است که به خود گروه و معامله گران که با آن
وابسته اند نیرو می بخشد .این کار در روز انتخابات در دشت برچی به اثبات
رسید زمانیکه یک تعداد بزرگان خارج از یک مرکز رای دهی بیعت شانرا را
از کاندید که از آنجا بازدید می نمود بطور شفاهی اظهار نمودند ،فقط بخاطر
اظهار وفاداری شان به کاندید دیگر بعداز مدت چند دقیقه زمانیکه کاندید از
آنجا رفت .این کار به سطح رای دهنده گان انفرادی نیز صورت می گیرد
که به چندین کاندید وعده ها می کنند .طبق گفته یک کاندید مایوس بعد از
انتخابات ،این یک ویژه گی عمومی در افغانستان می باشد:
افغان ها عادت دارند که به هر کس وعده رای را بدهند اما مطابق به خواست
خود عمل می کنند .طور مثال اگر عبداهلل برنده شود یا کرزی ببرد مردم
می گویند که آنها هردو را حمایت نمودند در حالیکه ما میدانیم هیچ کس
عبداهلل را حمایت نخواهد کرد .عین کار باخودم صورت گرفت ،من وعده های
زیادی از مردم دریافت کردم اما می بینم که نتیجه چیزی دیگری است .در
واقع اندازه نفوذ گروه رای دهنده و معامله گران به مهارت شان برای ترغیب
نمودن و به اندازه ای که می توانند کاندید ها را در رابطه با اعتبار گروه
شان تشویق کنند وابستگی دارد .ظاهراً اگر وعده های که در انتخابات
صورت گرفته اند به آرای واقعی مبدل نشوند ،ممکن است کاندید ها از این
موضوع آگاهی حاصل نمایند و قسمیکه در فوق ذکر گردید اجتماعات ممکن
مشکالت را متحمل شده و حمایت و خدمات را از دست دهند .در نتیجه
بسیاری از رای دهنده گان از جانب اجتماع تحت فشار قرار می گیرند تا
بصورت گروهی رای دهند اما عموم ًا به نفع شان تمام می شود تا در حاالت
فعلی بدین شیوه رای دهند.

بستن اتهامات فساد و یا تقلب به گونه طریقه برای وسعت قدرت و نفوذ بطور
آشکارا استراتژی بود که کاندیدان و گروه های رای دهنده در انتخابات سال
 1388بخصوص مخالفین کرزی استفاده می کردند ،قسمیکه ادعای فساد
بعد از رای دهی افزایش یافت .چند روز بعد از رای دهی کمیسیون شکایات
انتخابات به تعداد  24گزارش فساد را دریاف نمود .آشکار گردید که عبداهلل
در شمارش ابتدایی عقب کرزی بود ،تعداد اتهامات که مرحله وار از جانب
کمیسیون مستقل انتخابات نشر گردید به بیشتر از  2000رسید .این شکایات
بیانگر تایید شکست عبداهلل است و از سوی دیگر اقدام به کسب نفوذ سیاسی
تا حد امکان است و این کار از طریق توصیه اینکه موفقیت کرزی غیر
مشروع بوده صورت می گیرد.
شیوه های مشابه در انتخابات شورای والیتی نیز آشکار بودند .یک کاندید
شورا شیوه را که از فساد جهت منفعت کاندیدان استفاده می شد در این
ضرب المثل خالصه کرد“ ،آب را گل آلود (خت) کرده ماهی گرفتن” .یک
کاندید در استالیف که به اندازه کافی دارای آرای مطمئن نبود ادعا کرد که
در یک مرکز رای دهی پولیس مردم را مجبور کرد تا به رقیب وی رای دهند
و صندوق های رای دهی پر گردیده بود .حامی یک کاندید دیگر ادعا نمود
که ناظرین انتخابات از رای دهنده گان بزرگ سال که بی سواد یا نابین
بودند سؤ استفاده نمودند .با اظهار این چنین بیانات کاندید های که شکست
خورده بودند توانستند تمامی پروسه انتخابات را تحت سوال قرار دادند و
اظهار نمودند که اگر انتخابات عادالنه می بود ممکن آنها برنده می شدند.
9

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

این استراتژی کاندید های برنده و کارمندان دولتی را تشویق نمود تا به نفوذ
کاندید شکست خورده احترام گذارند و نیز آبروی گروه که به آن کاندید رای
داده بودند حفظ کنند.
این روند در ساحاتی حایز اهمیت بوده که در انتخابات شورای والیتی آن
باالی تعادل قدرت تالش صورت می گرفت .اکر یک گروه در انتخاب
کاندید موفق نشدند در حالیکه دیگری موفق گردیده بود ،این کار سبب تغییر
چشمگیری در قدرت هردو گروه می شد .در برخی از واقعات در استالیف رای
دهنده گان پیشنهاد نمودند که بهتر است هیچ کس انتخاب نگردد از اینکه
یک گروه نسبت به دیگران قویتر شود .زمانیکه یک کاندید موفق می شود
اتهامات فساد وسیله مهم جهت تضعیف قوت جدید گروه موفق می باشد.
یک مقایسه جالب با این مثال ها در دشت برچی است که رای دهنده گان
و کاندیدان در روز انتخابات مصاحبه شدند و بعد از آن مقاوم بودند که هیچ
فسادی صورت نگرفته بود .یک کاندید که از پیروزی خود اطمینان داشت
هنوز هم مطمئن بود که هیچ فسادی در انتخابات وجود نداشت“،من توقع
نمی کردم که پروسه انتخابات به این اندازه خوب باشد-این پروسه شفاف
بود و هیچ فسادی در آن وجود نداشت .حتی یک مثالی را دیدم که کمیسیون
مستقل انتخابات از فساد جلوگیری می کرد ،که یک رای دهنده می خواست
به دیگری نشان دهد که به کی رای دهد و از این کار وی ممانعت صورت
گرفت ”.برای این کار دالیل زیادی موجود است .او ًال در انتخابات ریاست
جمهوری اکثریت مردم این منطقه به کرزی یا به بشردوست رای دادند .رای
دهنده گان دشت برچی بیشتر توقع می نمودند که کرزی بطور قانونی یا غیر
آن پیروز گردد -پیروزی کرزی به نفع مردم هزاره تمام می شد ،بطور عموم
بنابر معامالت که او با رهبران هزاره نموده بود .اتهام فساد علیه عبداهلل بیشتر
مهم نبود آن هم زمانیکه نتایج ابتدایی اعالن گردیده بود و او تهدید پنداشته
نمی شد .بشردوست یک کاندید مخالف نگریسته می شد و بطور عموم توقع
نمی رفت که موفق گردد .هرچند خودش شکایات نموده که این شکایات وی
با نگرانی های باشنده گان دشت برچی پی گیری نگردید ،و نشاندهنده این
است که تاکید بر چنین ادعا یک اولویت سیاسی برای شان نبود.
هرچند این نتیجه گیری انحراف کننده خواهد بود که تمام اتهامات فساد
فقط اتهام بودند و مبنی بر قضایای واقعی خالف کاری در انتخابات نبودند.
شواهدی را که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جمع آوری نموده سطح بلند
فساد را در انتخابات شورای والیتی بخصوص در استالیف شدیداً بیان می
کند .13یک عامل نشان دهنده فساد اینست که نتایج ابتدایی حضور بیشتر
رای دهنده گان را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری نشان می داد .قابل
تعجب است که یک تعداد پاسخ دهنده گان این مطالعه پالن رای دهی در
انتخابات شورای والیتی را نداشتند .بطور مشابه با پیچیده گی های ورقه
های رای دهی شورای والیتی به نظر می رسید که بیساری از رای دهنده
گان آنرا خالی می گذارند .گزارشات از ناظرین این اداره در مراکز رای دهی
می گویند که این تعداد با فساد سیستماتیک توسط برخی از کاندیدان و
کسانیکه آنها را حمایت می کردند تشریح گردید.

13مشکل است تا مثال های نمایان فساد را در نتایج دشت برچی دریافت کرد شاید بخاطر اینکه به مرکز نزدیکتر

بوده بنابراین کاندیدان فکر کردند که دقیق ًا بررسی گردیده اند .در بعضی موارد رای دهنده گان بدون تعادل به
نظر می رسند اما نتایج آن به اندازه نتایج از استالیف متفاوت نبود.
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طورمثال در یک مرکز رای دهی در استالیف سواالت برانگیخته شد زمانیکه
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را اعالن نمود و اظهار نمود که به
تعداد  1710رای به انتخابات شورای والیتی و فقط  622رای به انتخابات
ریاست جمهوری رسیده بود .ناظرین روز رای دهی چیزی را مشاهده ننمودند
که چنین تفاوت را حمایت کرده باشد .در این مرکز رای دهی دو کاندید مهم
شورای والیتی از استالیف  227و  274رای بدست آوردند .آرای مذکور در
اتاق های مرکز رای دهی شمارش شدند که یکی آن دیر تر باز گردیده بود،
بدین ترتیب آرای هر دو کاندید به ترتیب در اتاق ها تقسیم شده بود از اولی
 11 ،75 ،70 ،71و از دومی  .11 ،77 ،93 ،93اگرچه کاندید دیگری که به
منطقه نا آشنا بود به تعداد  800رای کسب نمود که در هر اتاق به تعداد ،200
 400و  200تقسیم شده بود .رهبران استالیفی که همرایشان مصاحبه گردید
ورقه های شمارش را قبل از اینکه به کابل فرستاده شوند دیده بودند و گفتند
که این  800رای بعداً در کابل یا در راه بطرف کابل اضافه شدند .نگاه ژرفتر
بر یک کاندید خارج از این منطقه برمال نمود که وی نیز به تعداد  100رای
در تنگی منیانه و  200رای را در بوتک و  800رای در دو اتاق در میر بچه
کوت و  401رای که به دسته های  50 ،100 ،100 ،100و  51تقسیم شده
بودند در پغمان بدست آورده بود .در واقع از میان  2629رای که این کاندید
اخذ نمود فقط  129آن از طرق مبهم بدست نیامد.
این موضوع مبهم باقی می ماند که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
شکایات با این مثال های پر سرو صدا چه خواهند کرد .درحالیکه پروسه
مذکور ادعای شفافیت را می کند ،نتایج انتخابات شورای والیتی در 3410
صفحه متردد کننده در وبسایت اعالن شد .بعد از این اعالن استالیفی ها
حتی خبر نداشتند که ادعا صورت گرفته که شخصی خارج از این منطقه تعداد
زیادی آرا بدست آورده است .همینکه اتهامات جدی فساد عام می شوند دیده
می شود که چگونه اجتماعات به اصالح این آرا واکنش نشان می دهند.
چیزیکه واضح است اینست که فساد در ابهامات مذاکرات فعلی سیاسی که
صورت می گیرند افزوده است.
 3.3قدرت ابهامات
مفکوره ابهام سیاسی در سیاست افغانستان موضوع مهم است که فضای
بیشتر بحث را دارد .جهت حفظ راز اینکه به کی رای دادند گروه های
سیاسی و معامله گران می توانند از بیشتر از چند کاندید منتخب درخواست
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انعام کنند.
کاندید های شورای والیتی نیز از این ابهام سو استفاده کردند .اگرچه بسیاری
افراد کمپاین های شانرا با کاندید های ریاست جمهوری وابسته می نمودند
این ارتباط معمو ًال شکل فعالیت های ماهرانه چون نصب پوستر ها را اختیار
می کرد که هیچگاه مشروع نشده بود .طورمثال در دشت برچی کاندید
موفق بنام غالم رضا رمضان زاده مقاوم بود که احزاب یا کاندید های ریاست
جمهوری وی را حمایت ننمودند هرچند در آن ساحه مشهور بود که پدر وی
روابط خوبی با احزاب دارد .این نوع فعالیت بدون تعهد بدین معنی است که
اگر کاندید ریاست جمهوری شکست یابد ،کاندید شورای والیتی به آسانی
می تواند به سمت کاندید پیروز قرار گیرد .وابستگی احزاب با کاندیدان بُعد
 14یقین ًا این موضوع توسط حقیقت که راه ها برای کاندیدان وجود دارد تا دریابند که کدام گروه ها در کدام موقعیت
به آنها رای دادند خنثی شده می تواند.

رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

دیگری بر آن دارد ،بسیاری از رای دهنده گان در افغانستان احزاب را بنابر
سابقه فعالیت های خشونت آمیز شان در زمان جنگ با شک و بی اعتمادی
می نگرند .بنابر بی اعتمادی وابسته ساختن خود با احزاب سیاسی در رابطه با
از دست دادن رای دهنده گان عمده یک خودکشی سیاسی بوده می تواند –
هرچند بعضی از کاندیدان چنین کار را انجام دادند .بنابراین با برقرار نمودن
روابط غیر رسمی با احزاب و دریافت حمایت از ایشان اما آشکار ننمودن این
حمایت درمظهر عام کاندیدان می توانند بودجه ایجاد نمایند بدون اینکه
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حمایت گروه رای دهنده را به مخاطره بیاندازند.
فرهنگ ابهام سیاسی وضعیت معامله گران و رای دهنده گان را تا حدی
بهتر می سازد که آنها فرصت می داشته باشند که نفوذ خود را که بکار می
برند افزایش دهند .طور مثال در قره باغ با وجود اینکه کرزی در بسیاری از
نقاط تقدم داشت حامیان عبداهلل اصرار می ورزیدند که احتمال دارد عبداهلل
آرای بیشتر را بدست آورد .بنابر واقعیت که اندکی از معلومات “موثق” و قابل
بازبینی می باشد ،برای معامله گران آسان بود تا در مورد تعداد رای دهنده
گان که کاندید مشخصی را حمایت نمودند در زمان معامله با همان کاندید
مبالغه نمایند .این امر دارد در مقایسه با پنداشت موثق بودن گروه ها و اساس
منسجم حمایت که قب ً
ال تذکر داده شد با جریان واقعی گروه ها رابطه دارد.
در استالیف با نیروی گسیخته نفوذ محلی ،و نگرانی های که گرد نقش
بزرگان محلی و قوماندانان در مسایل چون منازعات ارضی می چرخد،
سیاست و معامله گران سیاسی خیلی مغلق می باشد .محققین ما در یافتند
که استالیفی ها کمتر مایل بودند تا بگویند چرا کاندید مشخصی را حمایت
می نمودند و در بیشتر از یک موقع آنها آواز شانرا آهسته می نمودند تا مطئن
گردند که کسی حرف های شانرا قبل از اینکه آنها واقع ًا آغاز به صحبت می
نمودند نشنود .این کار با مردان جوان صدق می کرد ،قسمیکه در موارد فوق
ذکر گردید در چنین ساحه روستایی جاییکه مردان جوان تا هنوز متکی به
روابط خویشاوندی بنابر دالیل اقتصادی و اجتماعی اند بخصوص تنظیم
ازدواج مخالفت با خواست های بزرگان عواقب جدی را در پی داشته می
تواند .بنابراین بسیاری مردم حمایت و وفاداری شانرا با یک کاندید اعالن می
کنند در حالیکه خموشانه کاندید دیگری را مورد بحث قرار می دهند .بطور
مشابه قوماندانان به نشان دادن فشار در سیاست محلی ادامه دادند و بزرگان
و ملک ها نیز در قسمت علن ًا اظهار نمودن مفکوره که مخالف با نظریات
شخصیت قویتر می بود تردید می ورزیدند .حتی به سطح ریاست جمهوری
شخص بزرگسال محلی ادعا نمود که چهار کاندید ریاست جمهوری با وی
به تماس شده و وعده نمودند تا در بدل رای به این شهر کمک نمایند.
قوماندان دیگری در شهر علن ًا از کرزی حمایت می کرد در حالیکه بطور
نهانی به پیروان خود می گفت که به هیچ یک از گرد هم آیی های که از
جانب کمپاین کرزی تنظیم می شوند اشتراک نورزند .به محققین ما گفته شد
که بدین ترتیب او واقع ًا نمی خواست کرزی پیروز گردد اگر وی پیروز شود
قوماندان مذکور از دولت می خواهد تا وفاداری وی را تالفی کند.
ابهام در معامالت سیاسی منحصر به انتخابات نمی باشد و تمایل برای
تغییر بیعت در بسیاری مطالعات در مورد سیاست افغان ها دیده شده است.

16یک مثال معاصر شیوع این نوع ابهام در پارلمان کنونی می باشد ،که
اعضای پارلمان رسم ًا خود را با احزاب یا گروه های سیاسی وابسته نمی
سازند بلکه در عوض مصلحت سیاسی را در نگهداشت گزینه های بطور باز
و محدود نساختن فرصت های عمده برای دریافت حمایت تالش می کنند.
این کار تاثیرات زیادی دارد :اول اینکه ،هیچ گروه نیرومند در مورد مسایل
عمده در پارلمان تشکیل نیافته اند (و نخواهند تشکیل یافت) بدین معنی
که برای هر قانون ارایه شده یک تعداد معامالت با افراد آغاز گردیده اند و
دوم اینکه احزاب خود شان تالش می کنند تا اعضای پارلمان را مشخص
سازند که منحیث نماینده شان باالیش حساب می توانند17 .سیستم رای
غیر قابل انتقال باالی این کار تاکید می کند که باالی کاندید های مستقل
که درخواست وابستگی به کدام حزب را نمی کنند متمرکز می باشد .این کار
عواقب چشمگیر را برای انتخابات پارلمانی سال  1389در پی دارد که امکان
دارد در این انتخابات کاندید ها دوباره این ابهام را به نفع خود استفاده کنند،
تا حدیکه مشکل خواهد بود تا تعیین شود که وفاداری ها با کی ارتباط دارد.
اگر رئیس جمهور تصمیم گیرد که کمپاین های این کاندید ها را حمایت می
کند او ممکن انگیزه های موفق و چشمگیری را پیشنهاد نماید تا از حمایت
آنها زمانیکه منتخب شوند مطمئن شود.
 4.3تهدید خشونت و انصراف از سیستم
تهدید خشونت و اضطراب یا هر نوع رد سیستم فعلی نیز سبب ایجاد سرمایه
سیاسی به گروه ها می شود -بخصوص در سیستم که مبنی بر ابهام باشد.
در شرایط افغانستان که دولت در آن باالی خشونت انحصار ندارد و اخیراً
خشونت در این دولت منحیث وسیله عمده سیاسی مورد استفاده قرار گرفته،
کاندید های مخالف و ناراضی تهدید شورش را واقعی نشان می دهند .در
واقع اگر مخالفین فکر می کنند که نیاز ها و منافع شان به معیار که توقع
داشتند بر آورده نگردیده پس “نیروی” مهم برایشان اینست که با سیستم
انتخابات همکاری ننمایند و شورش و ناآرامی را برپا کنند.
این تهدید بخصوص وابسته به رابطه میان کرزی و عبداهلل است ،چون
بیشتر سرمایه کرزی در این است که وی با داشتن رهبران هر قوم در کابینه
خود باالی نگرانی های قومی حاکمیت داشته است .میان رای دهنده گان
هزاره در دشت برچی این موضوع بنیاد اساسی برای رای دهی به کرزی بود.
قسمیکه یک دکاندار بیان می کند“ ،من به کرزی رای دادم بخاطریکه می
ترسم اگر او برنده نشود وضعیت امنیت بدتر خواهد شد” .همچنان به بسیاری
از افغان ها آشکار است که گروه های که یکجا رای می دهند یکجا بطور
خشونت آمیز رفتار می توانند .در قسمت تهدید به خطرانداختن تعادل ضعیف
قومی با شورش های خشونت آمیز عبداهلل می تواند پایه خوب سیاسی بدست
آورد با اینکه در اذهان مردم شک و تردید را جا دهد که کرزی یک معامله
گر ماهر است.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

چنین تهدید های ماهرانه خارج از شهر کابل به سطح والیات نیز معمول
اند .در بعضی واقعات تهدید خشونت به مسایل ملی ربط دارد .یک کاندید
شکست خورده که حامی عبداهلل بود ادعا نمود که شواهد قابل مالحظه فساد
نزدش است و گفت که وی با این شواهد کدام کاری ندارد بخاطریکه “او
منتظر فرمان از باال است” ،بدین معنی که عبداهلل میان استراتژی اعتراض
نمودن باالی انتخابات و تنظیم شورش میان تاجک ها تصمیم می گرفت
که کاندید مذکور و حامیان وی به آن شرکت می نمودند .در جای مانند قره
باغ که قوماندانان اشتراک کننده گان فعال در بسیاری از کمپاین ها بودند
باید دیده شود که کاندید ها با قوماندانان که کاندید های مخالف را حمایت
نمودند چه عملی را انجام می دهند اما از گفتگو های ابتدایی معلوم می شود
که کاندید های موفق با نماینده گان کاندید های شکست خورده مذاکره
خواهند نمود تا ثبات نسبی ساحه حفظ گردد.
بالخره سوال اینجاست که آیا سیستم انتخاباتی به کار خود ابداً ادامه خواهد
داد .بسیاری از پاسخ دهنده گان بدین باور بودند که فرصت خوبی وجود
داشته که جامعه بین المللی بخصوص ایاالت متحده امریکا بکلی نتایج
انتخابات را بیرون بیاندازد و حکومت ائتالفی را ایجاد کند .این موضوع با
دوره طوالنی بعداز انتخابات این مفهوم را می رساند که به برخی از رای
دهنده گان امکان سقوط تمامی پروسه انتخابات واقعی به نظر می رسد.
همراه با تهدید های مبهم خشونت بدین معنی خواهد بود که در حالیکه
بسیاری افراد و اجتماعات در پروسه انتخابات اشتراک می نمایند آنها می
توانند آنرا در یک زمانی نیز ترک کنند.
 5.3گروه های رای دهنده مهم بوده و خواهند بود
سوال مهم را که این گزارش بدان توجه می کند اینست که دسته بندی
سیاسی و گروه های رای دهنده به اعمال نفوذ در سیاست ادامه می دهند.
طرق مختلف که از طریق آن انتخابات شورای والیتی در دشت برچی ،قره
باغ و استالیف صورت گرفت نتایج آزمایشی را در این رابطه ارایه می نمایند.
در محالت شهری تر به نظر می رسد که دسته بندی سیاسی و گروه های
رای دهی مجدداً تشکیل می یابند .حتی این گروه ها در ساحات شهری
مانند دشت برچی بطور باور نکردنی سازگار به اثبات رسیدند .این کار بطور
جزئی بنابر واقعیت است که نگرانی های سیاسی و اجتماعی اقتصادی به
سطح کوچک بر اساس حمایت می باشند و شبکه ها و گروه هایکه همراه
با این حمایت ها تشکیل می یابند بخش مهم زنده گی روزمره را بشمول
ازدواج و تنظیم کارو بار شکل می دهند .بدین ترتیب رای دهی -لزوم ًا یکی
دیگری ازین فعالیت ها -تقریب ًا مشابه این ساختار ها صورت می گیرند.
ساختار های حمایوی به سطح وسیعتر نیز قابل اجرا می باشند ،بدان شیوه که
رابطه میان فرد و دولت به گونه رابطه شهروند -دولت پنداشته نمی شود اما
به گونه تسهیل کننده خدمات به گیرنده آن تلقی می شود .بنابراین قسمیکه
در سراسر تاریخ معاصر افغانستان این قضیه وجود داشته دولت منحیث توزیع
کننده منابع کار می کند و باید با آن بمنظور تامین خدمات برای گروه
مشخص یا اجتماع معامالت صورت گیرد.
در عین زمان آشکار است که ساختار های صالحیت سیاسی در دشت برچی،
قره باغ و استالیف خیلی متفاوت می باشند .در حالیکه شورا ها در هر ساحه
موجود می باشد ،آنها وظایف مختلفی را ایفا می نمایند و دارای صالحیت
های متفاوت می باشند .طورمثال در قره باغ یک شورای مهم مرکز تصمیم
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گیری بوده و تقریب ًا مشمول  70عضو مهم در ولسوالی بوده و شورای ولسوالی
در استالیف کوچکتر بوده و برجسته نمی باشد .برجسته ترین شورا در دشت
برچی شورای قومی می باشد که تصامیم اقوام مربوطه را اتخاذ می کند
اما سیستم وکالی گذر نیز به شیوه اتخاذ این تصامیم در اجتماعات محلی
اهمیت دارد .تفاوت ها در انواع قدرت در زمان درک راه های که ساختار های
فعلی حکومتداری با ساختار های که جدیداً وضع می گردند مانند شورای
ولسوالی که در پیش است خیلی با اهمیت می باشد.
در حالیکه بعضی رای دهنده گان ادعا داشتند که آنها کاندید شانرا بر اساس
امید هایشان برای انکشاف و خدمات موثر دولت انتخاب نمودند ،آشکار می
گردد که بالخره بعضی رای دهنده گان میان گروه قومی شان رای دادند .این
تفاوت توسط واقعیت که شبکه های حمایوی در دولت هنوز تمایل کار همراه
با سلسله قومی و منطقی را دارند بیشتر واضح می گردند .تا زمانیکه رای
دهنده گان احساس کنند که از جانب رهبران مشخص بخصوص رهبران که
قوم و نژاد مشترک با آنها دارد چیزی برایشان تدارک می شود پس آنها به
رای دهی در این گروه ادامه خواهند داد.
جالب است که برای بسیاری افغان ها نفوذ چنین گروه ها پروسه انتخابات را
غیر مشروع نمی سازد؛ این بطور معمول سیاست است .اگرچه با تاکید اخیر
باالی سیستم رای غیر قابل انتقال ممکن است دسته های که به درستی
گروه های رای دهی را در اجتماع شان اداره می توانند در میان کارمندان
منتخب بهترین نماینده خواهند بود .در آینده ممکن است که اگر چنین گروه
ها مانند هزاره ها در قسمت اداره گروه های رای دهنده و بدست آوردن
مقامات دولتی نسبت به دیگر اجتماعات کارا باشند ،رنجش ها بیشتر گردیده
و دولت و پروسه انتخابات را بیشتر غیر مشروع میسازد .قسمیکه گروه ها در
سیاست افغانستان نقش دارند ممکن است به شیوه شفاف اشتراک کنند و به
گونه گروه شهروندان با نگرانی های مشابه عمل نموده با مفهوم جامعه مدنی
بیشتر نزدیک می شوند .اگرچه ممکن است با اندازه زیاد فساد بی چون و
چرا ،اتکا باالی مذاکرات و درک اداره بین المللی و افغانی از پروسه انتخابات
این گروه ها می توانند به اشکال مختلف منسجم گردند -و در شرایط خراب
به تجدید خشونت قومی کمک می کنند.

رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

 .4نتیجه گیری ها و راه های پیش رو
 1,4انتخابات محلی مهم اند
باوجود اینکه بعضی افغان ها و بسیاری از فعالین بین المللی عالقمندی
اندکی به انتخابات شورای والیتی نشان دادند ،مطالعه مذکور دریافت که
برای بسیاری از اجتماعات این انتخابات راه های عمده را فراهم نموده تا
تعادل قدرت در یک ساحه مشخص تغییر یابد .هرچند تمامی اجتماعات
نتوانستند ازین موقع استفاده کنند ،اقدام انجام این کار در هر سه ساحۀ مورد
مطالعه بیشتر بود .ممکن شورا های والیتی در راستای داشتن صالحیت های
تصمیم گیری و مالی نهاد خیلی پرقدرت نباشد ،اما باالی سیت های شورای
والیتی کابل رقابت های جدی صورت گرفت .این کار بخاطری بود که با
اخذ کرسی شورای والیتی تلقی می شود که دسترسی به خدمات و منابع
دولتی صورت گرفته که در غیر آن چنین منابع در منطقه اختصاص داده
نمی شود .بعالوه ،از نظر یک کاندید انفرادی جایگاه در شورای والیتی کابل
سبب حمایت و ایجاد منفعت شخصی می گردد .درجا های مانند استالیف
جائیکه نگرانی های سیاسی اغلب ًا در زنده گی روزمره قصداً پوشیده می شود،
انتخابات شورای والیتی نیز به گروه های سیاسی عرصه فراهم نمود تا قدرت
شانرا نشان دهند در حالیکه به بحث مجدد توزیع قدرت و صالحیت به سطح
محلی می پرداختند.
فساد در انتخابات شورای والیتی نیز با تاثیر بیشتر بر افراد نسبت به انتخابات
ریاست جمهوری می انجامد .اکثراً با وجود اتهامات زیاد فساد یک تعداد
کارشناسان بدین باورند که هر کاندیدی می توانست بطور مشروع از کرزی
کرده رای بیشتر بدست آورد .اگرچه ،نماینده گان شورای والیتی وجود دارند
که به نظر می رسد کرسی هایشانرا از طریق فساد سیستماتیک بدست آورده
اند .همینکه گروه ها به فساد متهم شدند و خود این پروسه مورد سوال قرار
گرفت شیوه که رهبران به بعضی از این ناپایداری ها رسیده گی می کنند می
تواند سیاست محلی را در سراسر کشور شکل دهد.
 2.4انتخابات سال  1388به گونه یک “موفقیت”؟
منتقدین افغان و بین المللی یکسان انتخابات سال  1388را مورد انتقاد قرار
داده اند .اما آیا واقع ًا این انتخابات یک شکست بود؟ بسیاری از تخمین ها
چنین ارایه می کنند که تقریب ًا  300میلیون دالر امریکایی جهت سپری شدن
این انتخابات بطور “آزاد و عادالنه” مصرف شدند .در جریان کمپاین ها و در
روز انتخابات هزاران ناظر به مراکز آمدند و چهار کاندید شورای والیتی فوت
نمودند .با وجود این همه تحقیق مذکور نشان می دهد که افغان ها ساختار
های موجوده فعالیت سیاسی را با سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که جدیداً
معرفی گردیده است آمیخته تا بتوانند سیستم انتخاباتی غیر شفاف ،مختلط
و اغلب ًا متقلب را ایجاد کنند.
در عین زمان هدف اساسی انتخابات مذاکره مجدد قدرت میان گروه های
عمده سیاسی به شیوه مسالمت آمیز می باشد .بعضی قدرت ها در این
انتخابات معامله نمودند ،برنده گان هزاره که در شورای والیتی ساحه مورد
مطالعه این تحقیق از طریق معامله ریاستی قدرت کسب نمودند و شکست
خورده گان که بطور عموم تاجک های پنجشیری بودند در هردو این ساحات

قدرت از دست دادند .این انتقال نسبت ًا عاری از خشونت بوده بخصوص با
درنظر داشت واقعیت که افغانستان کشوریست که تا هنوز در حال جنگ
است ،با بیشتر از  80000عساکر بین المللی که اکنون در کشور موجود اند از
سقوط طالبان در سال  1380به بعد جنگ های شدیدی را تجربه می کند.
در جریان انتخابات تمامی گروه های عمده در پروسه مذاکره نمودن ساختار
دولت افغانستان مشغول بودند ،حتی اگر به شیوه معمول غربی که اجتماع
بین المللی تصور آنرا می کردند نباشد .این مطالعه به سطح محلی نشان می
دهد که سران ،قوماندانان ،شخصیت های مذهبی و رای دهنده گان عادی
در والیت کابل در مورد مسایل که به آن ها بیشتر مهم است بخصوص در
مورد کاندید های شورای والیتی داخل بحث شدند.
 3.4نیاز مبرم برای بازرسی مجدد توقعات و آماده گی برای
انتخابات 1389
آشکار است که توقعات بین المللی در رابطه با انتخابات  1388در افغانستان
خیلی غیر واقع بینانه بود .نهاد های دموکراتیک مانند انتخابات بطور مستقل
از عرصه های سیاسی و فرهنگی خویش عمل نمی کند .در شرایط که
شورش جاری بدین معنی باشد که حضور مردم در رای دهی کمرنگ بود
و در روشنی پروسه ناقص ثبت نام رای دهنده گان جاگزین ضعیف برای
توافق معتبر بود ،توقع اینکه انتخابات سال  1388یک تجربه “دموکراسی”
بود گمراه کننده بود .بعالوه ،انتشار عملکرد های “فاسد” در سیاست روزمره
به سطح ملی و محلی در افغانستان اندازه فساد انتخاباتی را تعجب آور نمی
سازد .تنها از این عامل آشکار است که انتخابات تولید جامعه بوده و یک
بخش آن می باشد که از آن جدا شدنی نیست.
قسمیکه این گزارش نشان داد قدرت سیاسی هنوز هم بیشتر بر اساس گروه
های متمرکز سیاسی اند .بنابراین واقعیت که بسیاری از کاندیدان صحنه ها
را ایجاد ننموده اند و اینکه مباحثات میان کاندید ها بطور عموم واقعی نیستند
نیز منطقی است با اینکه آرای کسب شده اساس ًا سوال استفاده در خواست
های شخصی و انگیزه های مادی جهت تامین گروه های رای دهنده است.
بدین دلیل یک تعداد اقدامات که توسط فعالین بین المللی جهت ایجاد
فرهنگ سیاسی میان کاندیدان صورت گرفته اند طورمثال با تشویق کردن
تشکیل گروه های مبنی بر موضوع و صحنه های احزاب صورت گرفته اند
موفقیت محدودی داشته است .بطور مشابه اقدامات برای توسعه و تشویق
“جامعه مدنی” در افغانستان تاثیر اندکی داشته ،بخاطریکه گروه های سیاسی
مبنی بر قبیله و قوم از قبل موجود است که عین کار را جامعه مدنی در
اجتماعات غربی انجام می دهند18.
در زمان فکر در مورد آینده افغانستان ،و انتخابات  1388از لحاظ سیاسی
چگونه به کار خود دوام خواهد داد و بخصوص انتخابات ولسی جرگه اجتماع
بین المللی می توانست با دوباره شکل دادن توقعات شان و در نظر گیری
واقعی اهداف شان در شرایط افغانی منفعت زیادی برد .بعالوه توقعات سازگار
این مطالعه راه های ذیل را برای افغان ها و فعالین بین المللی در رابطه با
 18مراجعه شود به کابرن ،کالالن و جنگ ساالران
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انتخابات ولسی جرگه که به سال  1389در نظر گرفته شده است پیشنهاد
می کند.
الف .کمیسیون شکایات انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات باید یکجا کار
کنند تا فعاالنه از عهده فساد و اداره رای دهنده گان به سطح محلی و ملی بر
آمده بتوانند .هرچند بسیاری از فعالین افغان و بین المللی شورا های والیتی
را منحیث نهاد های بدون قدرت مرخص می کنند ،واقعیت که بعضی کاندید
های برنده از طرق غیرقانونی رای بدست آوردند باید در مظهر عام بدان
رسیده شود .پنداشت اینکه کاندید های معین و گروه های رای دهنده قادر
به استفاده غیر قانونی ارتباطات سیاسی بودند تا نتایج را اداره کنند اعتماد را
در سیستم انتخاباتی کاهش داده و امکان استفاده از خشونت به گونه وسیله
موازنه این نفوذ را افزایش داد .این یک پروسه طوالنی خواهد بود اما در
انتخابات ولسی جرگه به موفقیت آغاز شده می تواند.
ب) به تعقیب آن اجتماع بین المللی  ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
شکایات باید برای انتخابات در پیش و دور انتخابات آینده از همین اکنون
با تعدیل طرزالعمل های انتخابات و با آموختن از اشتباهات انتخابات 1388
پالن و طرح نمایند .کمیسیون مستقل انتخابات برای  1388طرزالعمل های
روز انتخابات را قبل از انتخابات مورد آزمایش قرار دهد (مانند رنگ پاک
نشدنی در انگشتان رای دهنده گان و وسایل سوراخ کننده کارت ثبت نام)
تا تعجبات کمی در روز انتخابات برای کاندید های شکست خورده موجود
باشد تا پروسه مذکور را غیر مشروع نسازند .اگر به آینده نگاهی بیاندازیم
آشفتگی که توسط تعداد زیادی کاندید های بوجود آمده می توان با بازدید
قوانین انتخابات و مشکل سازی ثبت نام برای کاندید ها بدان رسیده گی
کرد .درحالیکه قوانین انتخابات را نمی توان در این مرحله قبل از انتخابات
( 1389بنابر ماده قانون اساسی که تغییرات یک سال قبل از انتخابات را منع
قرار داده) تغییر داد ،معیاری وجود دارد که از قبل برای دور انتخابات آینده
به این موضوعات رسیده گی گردد .تعداد کمی کاندیدان نیز تشکیل اتحاد
سیاسی را که قومیت و محلیت را باال می برد تشویق خواهند کرد.
ج) کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات باید ساحاتی را پیگیری
کنند جائیکه کاندید ها و بخصوص گروه های با نفوذ قادر به استفاده فساد
در  1388بودند و بطور مستقیم از این موضوعات نظارت کنند .در بعضی
موارد سال  1388رهبران محلی می توانستند از مکانزم های حمایوی منفعت
ببرند تا نتایج را در مراکز رای دهی تغییر بدهند .رسیده گی بدین موضوع به
این معنی است که مراکز رای دهی که بیشتر دچار اشکال بود باید پیگیری
گردند ،ناظرین همان مراکز شناسایی شوند و تضمین گردد که آنها به سال
 1389ناظر مقرر نگردند .کمیسیون مستقل انتخابات باید باید پروسه انتخاب
و آموزش ناظرین را بدقت بررسی کند و کوشش کند تا توانایی افراد و شبکه
های حمایوی را جهت اداره ناظرین محدود سازد .باید ناظرین بیشتر هم بین
المللی و هم افغان های خارج از ساحه به ساحات مشکل زا گماشته شوند.
بعالوه کمیسیون مذکور باید به فساد و تنظیم شمارش آرا در کمیسیون
مذکور با تاکید بر استقالل خویش اداره نماید .کارمندان فاسد باید در مظهر
عام شناسایی شده و مرخص گردند .اجتماع بین المللی باید در قسمت اداره
این مسئله همکاری کند و درک کند که پروسه مذکور دولت و تالش های
بین المللی را در افغانستان غیر مشروع ساخته و اینکه برای خشونت واقعی
بالقوه موجود است بخصوص در اجتماعات که فکر می کنند بنابر پروسه فاسد
انتخابات از ایشان نماینده گی صورت نگرفته است .از آنجائیکه خشونت و
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انصراف از سیستم هنوز هم شیوه های واقعی در سیاست انتخابات افغان ها
می باشد ،پس الزم است تا طرزالعمل ها این گروه ها را بیشتر حمایت کند
تا اینکه گروه های رای دهی نتوانند بسوی خشونت برگردند.
د) این انتخابات نباید به گونه یک فاجعه برکنار شوند .مشروعیت سیاسی
در افغانستان مسئله دستنوشته نیست و اقدامات دولت افغانستان و اجتماع
بین المللی میان حال و انتخابات  1389نظریات انتخابات  1388و دولت که
صاحب قدرت شد را شکل خواهد داد .بخصوص اجتماع بین المللی باید درک
کند که انتخابات همیش در عرصه فرهنگی و سیاسی وجود دارد .فرهنگ
سیاسی که دور حمایت و ابهام ساخته شود و در آن فساد و خشونت وسایل
در دسترس می باشند ممکن است انتخابات را داشته باشد که دارای واقعات
مختلف فساد می باشد .رابطه میان رهبران فاسد و رای دهنده گان ثابت
نمی باشد .اگر انتخابات شفاف و عادالنه به رای دهنده گان ارایه شود آنها
به اشتراک متمایل می شوند .اگر رای دهنده گان احساس کنند که انتخابات
با مذاکرات پس پرده متقلب بوده آنها مایل می شوند تا به رهبران که به
ایشان منابع فراهم کند برگردند با وجود اینکه چنین رهبران مایل به استفاده
از تقسیمات قومی باشند و فقط منابع عامه به پیروان شان به طور پاداش
دهند .اجتماع بین المللی و دولت جدید باید فعاالنه قوماندانان و کارمندان
فاسد را از همین اکنون الی انتخابات بعدی مورد هدف قرار دهند .به عوض
اینکه به قوماندانان اجازه داده شود که با مصونیت عمل نموده بخشیده
شوند و گروه های سیاسی را اداره کنند جامعه بین المللی و دولت جدید باید
اقدامات جدی بر علیه شان اتخاذ نمایند .انتخابات آینده وسیله موثری برای
انجام چنین کاری است و از آنجائیکه ولسی جرگه نهاد با نفوذتری نسبت
به شورای والیتی می باشد پس احتمال دارد تعداد بیشتر قوماندانان دوباره
برای انتخابات رقابت کنند .اگر چنین ارزیابی ها صورت نگیرد باید دانست
که انتخابات صحنه ای را برای مذاکره و اعمال سرمایه سیاسی فراهم خواهد
کرد .قوماندانان افراد با نفوذ در اجتماع محلی باقی می مانند و آنها به شکل
دهی هر نوع روند در افغانستان دوام خواهند داد مگر اینکه جامعه بین المللی
باالی دولت فشار آورد تا قدرت آنها محدود شود.
ﻫ) همچنان دولت افغانستان استفاده از سیستم رای غیر قابل انتقال را مد
نظر گیرد .در حالیکه این کار تقاضای تغییرات عمده ای را در قانون انتخابات
خواهد داشت ،سیستم فعلی ناهنجار بوده و از نماینده گی واقعی در افغانستان
ممانعت می کند .قسمیکه اجتماعات آموخته اند تا از سیستم رای غیر قابل
انتقال منفعت ببرند اجتماعات که به بهترین نحوه در دولت نماینده گی
می شوند لزوم ًا بزرگترین نمی باشند .در عوض اخیراً سیستم به آن عده
اجتماعات پاداش می دهند که در اداره گروه های رای دهی و کاندید ها
مهارت دارند تا تضمین شود که یک تعداد کاندیدان دلخواه از اجتماع شان
رقابت می کنند .اگر بتدریج بدین اختالفات رسیده گی نگردد احتمال دارد
برخی از اجتماعات نماینده گی نامتناسب را در دولت کسب خواهند کرد در
حالیکه اجتماعات که کمتر منظم اند در مجموع از دولت فاصله می گیرند.
و) انتخابات پارلمانی سال  1389به اندازه انتخابات ریاست جمهوری 1388
دارای شهرت بیشتر نخواهد بود و بنابر این دلیل در مورد آن بحث نشده
و چشمگیر نخواهد بود .هرچند این انتخابات فرصت خوبی را جهت آوردن
اصالحات به اشتباهات که در سال  1388رخ دادند ایجاد می کند .مهم است
که جامعه بین المللی ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات به
اندازه امسال به انتخابات سال آینده نیز توجه نمایند و از این انتخابات به گونه

رای دهی با هم چرا انتخابات سال  1388افغانستان یک فاجعه بود و (نبود)

راهی استفاده کنند تا بتوانند در قدم اول به مردم افغانستان و تمویل کننده
گان نشان دهند که انتخابات شیوه مهم و با ارزشی برای انتخاب دولت در
افغانستان می باشد .هرچند با انتخابات غربی مشابهت ندارد :گروه های رای
دهی پایدار خواهند بود اما آنها یک بخش این پروسه در افغانستان هستند
و باید توسط کسانیکه دموکراسی سازی را ترویج می دهند شناسایی شوند.

نشان رنگ پاک نشدنی در انگشت یک رای دهنده
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نشریات اخیر این اداره
سرطان ( 1388جون )2009

از دسترسی تا به تاثیر :قرضه های کوچک و معیشت روستایی در افغانستان ،پاال کانتور

سرطان ( 1388جون )2009

فراتر از عوامل فقر اثرگذار در تصمیم های استفاده از کار اطفال در مناطق روستایی و شهری افغانستان ،پامال هانتی

سرطان ( 1388جون )2009

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک :فرصت ها برای رشد زراعت افراد غریب ،لورین فلمنگ

سرطان ( 1388جون )2009

پالیسی نامه :بهبود بخشیدن حسابدهی متقابل برای موثریت کمک ،ربیکا رابرتس

جوزا ( 1388می )2009

برخورد با کار اطفال در افغانستان ،امیندا سِ م

جوزا ( 1388می )2009

پالیسی سازی در انکشاف زراعتی و روستایی ،ادم پین

جوزا ( 1388می )2009

والیات عاری از کوکنار :اندازه گیری یا کدام هدف؟ دیوید منسفیلد

جوزا ( 1388می )2009

تحقیق و انکشاف برای تولیدات بهتر مالداری ،ایوان تامسن

جوزا ( 1388می )2009

میان انضباط و اختیارات :پالیسی های انتصاب پست های عالیرتبه در والیات ،مارتین ون بجلرت

ثور ( 1388اپریل )2009

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک :چالش ها و فرصت ها برای تقویت معیشت قانونی زراعت ،الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

بازپرسی نابرابری های آبیاری :سیستم های آبیاری در ولسوالی انجیل ،هرات ،شرینیواس چاکوکوال

ثور ( 1388اپریل )2009

آب ،تریاک و مالداری :یافته های ارزیابی سال اول مزرعه و خانواده ها ،الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

خبرنامه تحقیقات افغانستان ،شماره ( 21دری و پشتو)

ثور ( 1388اپریل )2009

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت محلی است ،کای ویگیریچ

ثور ( 1388اپریل )2009

منازعات زمین در افغانستان :ارتقای ظرفیت جهت رسیده گی به آسیب پذیری ،کولن دیچمپس و الن رو

ثور ( 1388اپریل )2009

عکس العمل ها در مورد توافقنامه پاریس و موثریت کمک در افغانستان ،ربیکا رابرتس

ثور ( 1388اپریل )2009

پالیسی سازی در زراعت و انکشاف روستایی در افغاستان ،ادم پین و سید محمد شاه

ثور ( 1388اپریل )2009

حسابدهی متقابل در افغانستان :ارتقای مشارکت ها در انکشاف کمک؟ مریکی دنیسین

ثور ( 1388اپریل )2009

دیدگاه تاریخی در مورد سیستم میراب :مطالعه موضوعی کانال جنگروک ،بغالن ،ونسنت توماس و مجیب احمد

حمل ( 1388مارچ  )2009احزاب جدید سیاسی افغانستان :روش برای تنظیم دیموکراسی؟ ،انا الرسن( ،دری)
حوت ( 1387فبروری )2009

خبرنامه تحقیقات افغانستان ،شماره ( ،20دری و پشتو)
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