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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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در مورد نویسنده
داکرت انتونیو گیستوزی تحقیقات گسرتده ای را در زمینه های مختلف و خاصتا درباره افغانستان انجام داده است .وی برای واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان ،تحقیقات ذیل را به رشته تحریر درآورده است.
 .1سی سال منازعه ( .2 ،)2012انحصار کلی انعطاف پذیر :وضعیت اقتصادی – سیاسی شامل افغانستان  2001و بعد از آن (،)2012
 .3اردوی ملی افغانستان :چالش های پایداری فراتر از مسائل مالی ( .4 ،)2014سیاسی سازی لیسه های افغانستان (.5 ،)2015
رسیدن به نقطه غلیان :فعالیت گرایی لیسه ها در افغانستان ( )2015و  .6اردوی ملی افغان بعد از نیروهای کمک امنیتی بین املللی
(.)2016
داکرت گیستوزی دوکتورای خویش را از پوهنتون اقتصاد لندن در رشته روابط بین امللل و لیسانس خود را در رشته تاریخ معارص از پوهنتون
بولنیا بدست آورده است.
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پیشگفتار
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افتخار داردکه به خواننده گان خود مقاله تحقیقی را در مورد " نوع شناسی منازعه کوچی -جایی در
افغانستان تقدیم مینامید که توسط محقق این واحد داکرت انتونیو گیستوزی و به همکاری سخاومتندانۀ مالی مناینده گی اتحادیۀ اروپا
در افغانستان تهیه گردیده است .این مقاله بخشی از پروژۀ بزرگ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که از جانب اتحادیۀ اروپا
متویل گردیده است :تالش سه جانبه در مورد ساحات رضوری مدیریت منابع طبیعی .تاریخ باشنده گان جایی و کوچی افغانستان
دارای قدامت ،مغلق و ناگزیر با هم آمیخته است .منازعه میان این گروپ ها از نسل ها بدینسو یک ویژه گی متداوم میباشد .به هر
صورت ،از طریق تحقیقی که درین اوراق بدست آمده است ،به انواع جدید منازعاتی که بروز کرده است ،پی میربیم .ما همچنان ازین
یافته ها در مییابیم که به موجودیت پالیسی ها در رابطه به اختصاص ساحات بخاطر توسعۀ شهری یا زراعت ،رضورت است تا این امر
بدینرتتیب به پایداری و انکشاف اقتصاد وسیعرت کمک مناید .عدم موجودیت یک چهارچوب مستحکم پالیسی در حال حارض ،عموم ًا
نتیجۀ ماهیت مغلق این چالش ها میباشد .در واحد تحقیق و ازریابی افغانستان ،توقع داریم که از طریق تحقیق موجود و گفتگو های
باز با مستفید شوندگان کلیدی و همچنان مراجع پالیسی در سطح ملی به این کار ادامه داده تا تحقیق خود را روی این موضوع توسعه
دهیم .با حامیت رشکایی مانند اتحادیۀ اروپا از طریق طرزالعمل واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای تهیه و پخش هدف و تحقیق
به اساس شواهد ،این پیچیده گی ها به پالیسی ها و عملکرد های بیشرت روشن توضیح و ترشیح خواهد گردید.
با احرتام

داکرت اورځال نعمت
رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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مقدمه
پروژه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد منازعه کوچی /ده نشین در اواخر سال  2016آغاز گردید .این نخستین مقالۀ مفصل
تحقیقی میباشد که در نتیجه این پروژ ه بدست آمده است.
در حالیکه منازعه روی رسحدات و زمانبندی مهاجرت یک ویژگی دیرینهء روابط کوچی /ده نشین در افغانستان میباشد ،این پروژۀ واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان که در حال اجراء قرار دارد ،دریافته که انواع منازعات جدیدی بروز کرده است .احزاب ،سازمان ها و البی
های سیاسی نقش بزرگرتی را امروز در افغانستان نسبت به زمان قبل از جنگ بازی میکنند و جمعیت افغانستان در اقدامات جمعی،
توانایی بسیار زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است .یک نتیجۀ مستقیم این انکشاف منازعه روی دسرتسی به علفچر ها میباشد :فقط
در موجودیت ظرفیت سازماندهی اقدام ،مردم میتوانند مانع دسرتسی کوچی ها به یک ساحۀ وسیع گردند طوریکه این امر در هزاره
جات به وقوع میپیوندد.

به هر صورت ،از نقطۀ نظر عمومی ،شکل بسیار مهم ( از نقطه نظر نتایج بالقوه) منازعۀ کوچی /ده نشین فع ً
ال روی سوء استفاده از
زمین دولتی معمو ً
ال چراگاه ها است ،هردو یعنی کوچی های که جایی شده اند و ده نشینان در نتیجۀ فشار نفوس و توسعۀ شهری ،تالش
میکنند تا بر چراگاه ها ساختامن بسازند یا آنرا کشت کنند .این امر منجر به بروز منازعات میان باشنده گان جایی و آنانیکه میخواهند
جایی شوند ،یا میان جایی ها/آنانیکه میخواهند جایی شوند و مردم کوچی که مواشی خود را به چراگاه هایی که غصب گردیده است
میربند ،میگردد .منازعه روی رسحدات و تجاوز به زمین زراعتی منحیث یک موضوع باقی میامند ،که این امر زارعین را تشویق میکند
تا مانع دسرتسی کوچی ها گردند ،ولی برخورد های خشن ندرت ًا در نتیجۀ تجاوزات مستقیم صورت میگیرد .سفارشی را که این پروژه
دراین مرحله در مورد پالیسی اساسی مطرح میکند اینست که مقامات افغان دیگر منیتوانند طرح پالیسی را بخاطر تخصیص علفچر ها
به توسعۀ شهری یا زراعت بیشرت ازین به تاخیر اندازند.
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1.1معرفی :دیدگاه سنتی در مورد منازعاتی که کوچی ها در آن دخیل اند

1

در دسامرب سال  2016واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه ای را که توسط اتحادیۀ اروپا متویل میگردید روی مدیریت منابع طبیعی
به راه انداخت .این یک پروژۀ سه بعدی تحقیقاتی میباشد که یک جزء آن مربوط به منازعۀ کوچی – ده نشین است .این پروژه در ظرف
سه سال طی مراحل مختلف گسرتش خواهد یافت .مقالهء حارض برایند مرحلۀ نخست این پروژه است که شامل به راه انداخنت مطالعۀ
هشت قضیهء منازعۀ کوچی – ده نشین که در اطراف و اکناف افغانستان پراگنده اند ،میباشد .همچنان این مقاله شامل مصاحبه ها با
مقامات حکومتی ،رهربان محلی و سایر کسانیکه شاهدان این منازعات بوده اند در والیات کابل ،بامیان ،خوست ،غزنی ،فراه ،لوگر و
وردک ،میباشد .این مقاله منعکس کننده یافته های مرحلۀ اول میباشد که در نتیجۀ مطالعۀ هشت قضیه بدست آمده است.
به تعداد  46مصاحبۀ مطالعۀ قضیه در هشت موقعیت ( نقشۀ شامره  1و جدول های  1و  2دیده شود) صورت گرفته است ،جایی که
منازعه میان کوچی ها و ده نشینان در یک نقطه و یا نقطۀ دیگر بوقوع پیوسته است .با تعداد مشابه کوچی ها و ده نشینان یا در هشت
موقعیتی که در نقشه نشان داده شده است (با عده ای ده نشینان و بسیاری از کوچی ها) مصاحبه صورت گرفته و یا در کدام محل
دیگری در امتداد مسیر مهاجرت شان با ( بعضی از کوچی ها) ۱۵ ،مصاحبه دیگر در کابل بطور انفرادی با کسانی صورت گرفته است که
در مورد منازعۀ کوچی-ده نشین معلومات کافی داشتند ،مانند کسانیکه در وزارت ها با کمیسیون کوچی ها یا منحیث منایندگان کوچی
کار میکردند و غیره .سه مصاحبه با کسانی انجام شده است که با وضعیت در بامیان آشنایی داشته اند ،جائیکه زمین ها ملکیت کوچی
ها بودند و گزارش شده که غصب گردیده اند .در مجموع  64مصاحبه تا سپتمرب  2017صورت گرفته است.
منازعه میان کوچی و ده نشین در افغانستان یک پدیدۀجدید نیست ،و نه اینطور بوده که توجه علمی و اکادمیک را بخود جلب نکرده
باشد .توجه مطالعات پیشین روی منازعه میان هزاره ها و کوچی های پشتون در حومه های جنوبی هزاره جات بوده است که یگانه
منازعه ای بوده که توجه بسیار زیاد مطبوعات ( در حقیقت همه مطبوعات) را بخود جلب منود 2.در اثر این توجه و همچنان با در نظر
داشت تاریخ منازعۀ سیاسی و نژادی میان این دو گروه که در مراحل مختلف از جانب دولت یا گروه های سیاسی حامیت میگردیدند،
منازعۀ هزاره/کوچی این امر را مشکل میساخت تا منابع اجتامعی ،زراعتی ،اقتصادی و نفوسی این منازعه را پنهان کرد .مطالعات قضیۀ
منازعۀ هزاره/کوچی درین مطالعه گنجانیده شده است زیرا اینها یک بخش مهم منازعۀ وسیع کوچی – ده نشین را منعکس میسازد ،ولی
چندین مطالعۀ قضیۀ منازعه میان کوچی ها و سایر مردم محل نیزگنجانیده شده که در جدول  1نشان داده است .گرچه اکرثیت بزرگ
کوچی ها پشتون اند ،اما ازبیک ها ،پشه یی ها ،ایامق ها ،بلوچ ها ،ترکمن ها و گوجرها نیز مردم کوچی دارند .هشت مطالعۀ قضیه که
انتخاب گردیده یکی آن کوچی های ازبیک و دیگری کوچی های بلوچ را شامل میگردد .منونه ای از مطالعۀ قضیه که انتخاب گردیده
منایندگی از منازعات عام کوچی – ده نشین کرده منیتواند ،زیرا نقشه برداری دقیق و درست از این گونه منازعات صورت نگرفته است.
مطالعۀ قضایایی که انتخاب گردیده مبنی بر ملحوظات ذیل به اساس ليست منازعات شناخته شده که از جانب شوراهای مختلف کوچی
ها در کابل تهیه گردیده است ،میباشد:
•

•مسایل مربوط به لوجستیک برای رسیدن به موقعیت مصاحبه کننده گان

•

•شامل ساخنت انواع مختلف محیط های اجتامعی ،نژادی و اقتصادی

•

•شامل ساخنت یک آمیخته ای از قطعنامه های موفقی که در نتیجۀ گفتگو ها به میان آمده و همچنان منازعات موجود و جاری.

•شامل ساخنت آنعده منازعاتی که اکرث ًا در مناطقی که نسبت ًا دارای نفوس مرتاکم اند ،جائیکه تأثیر خشونت و درگیری بزرگرت میباشد.

•

1

در رسارس این مقاله اصطالح/کوچی که مورد استفاده قرار گرفته به همه انواع کوچی ها راجع میگردد ،در حالیکه اصطالح کوچی (پشتون) فقط به کوچی های پشتون بر میگردد.

 2برای نرشات سابق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد این موضوع مدارک ذیل را ببینید " :جستجو برای صلح بر علفچر ها :ارتباطات زمین های محل در افغانستان نوشته لیز الدین ویلی"
کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2004 ،؛ مارین پرتسن " ،علفچر های شیوا :2003 – 1978 ،تغییرات اشغال زمین در شامل رشق بدخشان ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2004 ،؛ ای
گیستوزی" ،ترسیم کردن منازعۀ کوچی -ده نشین در افغانستان" ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.2017 ،
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هشقن1:

جدول اول :رسوی محالتی که در منازعه اند
مالستان ( غزنی)

ده نشینان هزاره در مقابل کوچی های پشتون

بهسود ( وردک)

ده نشینان هزاره در مقابل کوچی های پشتون

ازره ( لوگر)

ده نشینان پشتون در مقابل کوچی های پشتون

دیری( ولسوالی متون ،خوست)

ده نشینان پشتون در مقابل کوچی های پشتون

فراه

ده نشینان بلوچ در مقابل ده نشینان پشتون

فراه

کوچی های بلوچ در مقابل کوچی های پشتون

ده سبز (کابل)

ده نشینان تاجیک و پشتون درمقابل کوچی های پشتون

امام صاحب( کندز )

کوچی های ازبیک در مقابل ده نشینان پشتون
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این سلسلۀ مطالعۀ قضیه در بر گیرندۀ همه انواع منازعات کوچی /ده نشین در افغانستان نیست .قضیه هایی از منازعاتی گزارش داده
شده که بطور مثال3میان پشه یی ها و پشتون هاصورت گرفته است .بطور عمومی هشت مطالعۀ قضیه ،مناینده گی از اکرثیت منازعات
کوچی – ده نشین مینامید نه از اقلیت ،زیرا این منازعات در اکرث مناطق افغانستان که کوچی ها مهاجرت مینامیند ،بوقوع میپیوندد.
جدول دوم :خالصۀ مصاحبه هائیکه صورت گرفته است
بزرگان قریه

بزرگان کوچی

مقامات

بهسود

3

4

مالستان

3

2

ده سبز

3

3

خاک جبار

3

3

ازره

3

3

فراه

4

2

امام صاحب

2

2

خوست

3

3

حکومتی

سیاسیون و مناینده
گان در کابل

تحلیل گران

سایر موقعیت ها

2

1

6

7

2

مجموعه

26

23

6

7

2

مجموعه

64

این مقاله مشتمل بر پنج بخش است .بخش اول (کوچی ها و ده نشینان در افغانستان) عنوان تحقیق را از طریق باز نگری یکعده
ویژگی های تعامل کوچی /ده نشین قبل و بعد از جنگ در افغانستان معرفی مینامید .سه بخش بعدی ،سه نوع عمدۀ منازعه را که در
نتیجۀ مصاحبه های انجام شده آشکار گردیده ،بررسی مینامیند:
•

• مامنعت ده نشینان از دسرتسی کوچی ها

•

•مقاومت روی عدم موجودیت عالمه گزاری و تخطی از رسحدات

•

•غصب زمین و اشغال غیر قانونی زمین های دولتی

بخش پنجم و آخری به عوامل اساسی انواع منازعاتی که در سه بخش قبلی توضیح گردیده است نظر میاندازد .بخش نتیجه گیری
عواقب یافته های این مقاله رااز نقطۀ نظر ساخنت پالیسی و تحقیق بیشرت پیگیری مینامید.

3

ارتباط با اعضای شورای کوچی (پشتون) ،مارچ .2016

3
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2.2کوچی ها و ده نشینان در افغانستان

در حالیکه تعداد واقعی کوچی ها در افغانستان معلوم نیست ،موجودیت ایشان هنوز هم مهم بوده و اقتصاد روستایی را متأثر میسازد .بررسی
ای که در سال  2004صورت گرفته است تعداد کوچی هائی را که عم ً
ال به کوچ کردن میپردازند  1,5ملیون تخمین منوده است (شامل هردو
ً
یعنی خانوار های کوچی و آنعده اعضای خانوار های کوچی جایی شده که عمال به کوچ کردن و مهاجرت میپردازند) ،ولی بدون در نظر داشت
صحت این تعداد ،امروز بطور یقینی تعداد کوچی ها پائینرت از آن است .تعداد واقعی کوچی ها در افغانستان هر چه باشد ،تعداد مواشی فعال
به  4ملیون تخمین زده شده است که از تخمین  17ملیون در سال  2004پائینرت است .گرچه حد اوسط اندازۀ رمه ها بطور یقینی در جریان
این سال ها پائین آمده است ،چنین یک کاهش گسرتدۀ مواشی داللت بر کاهش رسیع تعداد کوچی ها مینامید 4.یافته های مقالۀ ابتدایی
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیز حاکی از رسعت جایی گرایی است 5.این کاهش باید تا یک مقدار در تعداد در حال کاهش کوچی ها
منعکس میگردید ،گرچه رضوری نبود تا به عین تناسب صورت میگرفت .به نظر میرسید که در سال  2004تقریبا  365,000کوچی جایی
گردیده باشند ،در حالیکه کم و بیش  0,5ملیون خانوار مربوط به کوچی هایی میگردیدند که به مهاجرت موسمی با مواشی منیپرداختند.
ال کوچی ،که در خیمه ها زنده گی میکنند و خانۀ ثابت ندارند ،امکان دارد که فع ً
خانوار های کام ً
ال به تعداد کمی وجود داشته باشند 6.بسیاری
ً
از جمعیت کوچی قسام جایی گردیده اند ،که باعث ایجاد جمعیت چند گانه و نیمه جایی گردیده است جائیکه یکعده از اعضای این جمعیت
در خانه ها زنده گی میکنند و به مهاجرت های موسمی منیپردازند در حالیکه یکعدۀ دیگر شان با مواشی در علفچر های رس سبز همه ساله
مهاجرت مینامیند .گروپ های به اصطالح نیمه کوچی نیز وجود دارند که دارای منازل میباشند ولی هنوز هم خانواده های شانرا همه ساله به
مسیر مهاجرت موسمی باخود میربند .منابع حکومتی هنوز هم تعداد کوچی هایی را که قس ً
ام جایی گردیده اند به یک ملیون تخمین میزنند،
که یک قسمت از خانوار های خویش را در جاه های ثابت نگه میدارند و متباقی را در مهاجرت های موسمی با خود میربند7 .
نقشۀ  2بررسی اخیر مسیر های مهاجرت کوچی ها را نشان میدهد که توسط پروژۀ ( شبانی،تطابق و افزایش ظرفیت) که از جانب
 USAIDمتویل میگردید ،آماده گردیده است .در نقشه این امر آشکار است که اکرثیت کوچی ها جانب علفچر های هزاره جات (
بلندی های مرکزی) مهاجرت میکردند که از نظر کوچی ها در موسم تابستان بهرتین محل تلقی میگردید ،اما در مسیر های طوالنی
این مهاجرت ها علفچر هایی وجود دارد که همیشه توسط کوچی ها مورد استفاده قرار میگیرند 8.بنابرین بسیاری از اطراف و اکناف
افغانستان از این مهاجرت ها متأثر میگردید.

ارتباط میان کوچی ها و ده نشینان امریست پیچیده .قبل از جنگ معمو ً
ال حد اقل عنرص همزیستی وجود داشت :کوچی ها با خود
کاالهائی که بدست آوردن آن از راه های دیگر برای ده نشینان مشکل بود ،برای فروش به قریه جات دور افتاده میربدند ،و همچنان
در بسیاری از ساحات گوشت تازه فراوان و محصوالت لبنی را حد اقل در بخشی از سال در بسیاری از ساحات مهیا میساختند .بطور
عمومی ،تخمین گردیده است که دو سوم حصۀ همه حیواناتی که در افغانستان به فروش میرسند توسط کوچی ها پرورش می یابند
به هر صورت ،با توسعه شبکۀ رسک ها در افغانستان  ،فعالیت های تجارتی کوچی ها برای یک بخش در حال رشد نفوس روستایی9
افغانستان بطور فزاینده بی مثر گردیده است 10.در عین وقت تشنج میان کوچی ها و ده نشینان بطور ویژه در بعضی مناطق وجود داشت.
این تشنج ناشی از دو علت بود:
•

•

•تحت نظام سلطنتی ،قطعات بزرگ زمین بر اساس فرمان حکومت به کوچی ها -به قیمت جمعیت مسکونی ،بطور ویژه هزاره ها،-
منتقل گردید .هزاره ها بطور خاص اعتبار حکم یعقوب خان ،والی کابل ،در مورد تسلیمی قطعات وسیع زمین رابه کوچی ها در دسامرب
 – 1878فربوری  1879که بی ثباتی سیاسی و بی نظمی در افغانستان حکمفرما بود ،تحت سوال قرار دادند.

•رمه های کوچی اکرث ًا در علفچر ها و زمین های زراعتی ( بدون عالمه گذاری) قریه تجاوز میکردند که به حاصالت صدمه وارد میکردند
و مانع سعی ده نشینان برای پرورش مواشی شخصی خودشان میگردید.

تالش های حکومت جهت منظم کردن روابط کوچی – ده نشین بطور سطحی جای پا پیدا کرد .قوانین چرا گاه ها که از سالهای 1960
معرفی گردید ،حق ده نشینان را در چرا گاه های خود شان در اطراف قریه جات به رسمیت شناخت ،اما این قوانین بطور ضعیف تعریف
4

5

6

مصاحبه با داکرت عصمت الله خوستی ،مشاور رئیس عمومی ریاست عمومی مستقل کوچی ها (پشتون) ،اکتوبر .2017
ای گیستوزی « ،ترسیم منازعه کوچی -دهقان در افغانستان» ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.2017 ،

فروک دی وییجیر " ،بررسی چند جانبه ملی کوچی ( "،کابل)2005 ،غ فرکی دی ویجر " ،رمه داران کوچی افغانستان :تغییر و تطابق "،مردم کوچی ،جلد  ،11طبع .37 – 9 :)2007( 1

ایام گراهام – هاریسون " ،صدمات پنهان جنگ افغانستان :دهاقین کوچی بیشرت با زنده گی جایی تطابق میکنند "،گاردین 9 ،جنوری 2013؛ لیز ایدلن ویلی " ،در جستجوی صلح بر علفچر ها"
7
( کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.)2004 ،
8

9

برای یک اندازه معلومات در مورد پس منظر منازعه میان کوچی ها و دهاقین هزاره در وردک « ،ارتباطات شکستۀ» نوشتۀ کی نوابی ( کابل :کاپاو 2010.

"کاهش خطر برای مردم افغانستان" ( یو اس اید :پروژۀ صلح افغانستان)Klaus Ferdinand 10 /http://afghanpeace.org

" 10توسعۀ کوچی و تجارت در افغانستان مرکزی"فولک .1962 ،4
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گردیده و رضورت ًا تنفیذ هم نگردید 11.تصور کلی حد اقل میان هزاره ها این بود که حکومت از کوچی ها حامیت میکرد و این چنین
پنداشته میشد که شکایت کردن از تجاوز بر زمین های زراعتی و علفچر ها فقط باعث مشکالت بیشرت برای ده نشینان میگردید12 .
حکومت های افغانستان همیشه بطور کامل از کوچی ها حامیت منیکرد؛ قاچاق که توسط آنها در امتداد مرز پاکستان صورت میگرفت
به جمع آوری مالیه صدمه وارد میکرد و گروپ های مخالف میتوانستند به این طریق از آنها برای انتقال سالح به داخل کشور استفاده
منایند.انتقال بدهند .به هر صورت ،زمانیکه پالیسی های انکشافی از  1950به بعد مشهور گردید ،برنامه های مختلف برای اسکان
کوچی ها مورد بحث قرار گرفت و در بعضی اوقات حتی برای تطبیق آن تالش هم صورت گرفت .در نتیجۀ پروسه های متداخل رسمایه
دار شدن کوچی ها ( از طریق تجارت و تصاحب زمین) ،آشنایی باتعلیم و تربیه ،تأثیر جنگ ( از  1978به بعد) و مسدود گردیدن مسیر
های مهاجرت و غیره موقعیت آنها کاهش یافت13 .
تا سال  ،2001کوچی ها و ده نشینان دیگر دو طبقهء متامیز نبودند .طوریکه در صفحات بعدی این امر واضح خواهد گردید ،کوچی
های خالص اقلیتی است که شاید یک سومی از تقریبا سه ملیون نفوس تخمین شده کوچی را تشکیل دهند .جمعیت نیمه جایی و
مخلوط کوچی ها یک طبقه بزرگی است که تعریف های سنتی را به چالش میکشد :مردان کالن سال و یکعده دیگری از اعضای
جمعیت که به مهاجرت های موسمی ادامه میدهند ،در جستجوی علوفۀ بهرت که حیوانات شان را فربه خواهد کرد ،اما نوزادان ،اشخاص
ناتوان ،مریضان ،اطفالی که در مکتب میروند و سایر اعضای جمعیت در منازل ثابتی که در یک طرف آخر مسیر مهاجرت قرار دارند،
باقی میامنند .بخش مسکون شدۀ جمعیت امکان دارد که مشغول بعضی کار های زراعتی گردند هرچند اگر دامداری هنوز هم مورد
عالقۀ شان باقی مباند .در میان ده نشینان ،بسیاری شان قب ً
ال کوچی بوده اند که در سالهای اخیر زندگی به شیوه کوچی را ترک کرده
اند ،اما امکان دارد که رمه های تقریب ًا کالن را حفظ کرده و هنوز هم خویشاوندان نزدیکی داشته باشند که بطور موسمی با مواشی شان
مهاجرت منایند .این متایز که در حال محو شدن میباشد کار تحلیل منونه های منازعات را بیشرت پیچیده میسازد ،اما نویسنده تصمیم
گرفته تا منونۀ این منازعات را حفظ مناید حتی اگر قضایای منازعات میان کوچی -ده نشین بسیار روشن هم نباشند ،زیرا این تصویر
که در حال محو شدن میباشد واقعیتی است که پالیسی سازان و آنانیکه در رسیده گی این وضعیت دخیل اند واقع ًا با آن مواجه خواهند
گردید.

مصاحبه با کارمند اراضی،کابل ،سپتمرب 2017؛ مصاحبه با کارشناس اشغال زمین ،کابل ،سپتمرب  .2017همچنان نوشتۀ آقای رشیف و آقای صفر"،اداره مدیریت زمین در افغانستان" را ببنید.
11
بلو موندس :تیرا انستیتیوت ،جون .2008
12

همه هشت تن از هزاره ها که همراه شان درین پروژه مصاحبه صورت گرفته این احساس را تائید کرده است.

 13فابریزوی فوشینی « ،رسگردانی اجتامعی کوچی ای افغان» ( برلن؛ ای ای ان)2013 ،؛ دی ویجری « ،بررسی چند جانبه ملی» .در بررسی سال  2005به رهربی دی ویجری ،از دست دادن
مواشی دلیل بسیار مهم کوچی ها (پشتون) برای تصمیم گرفنت برای جایی شدن نشان داده شده بود.

5

AREU

ناتسناغفا رد نانیشن هد و اه یچوک

2017

هشقن2:

نوع شناسی منازعۀ کوچی -ده نشین در افغانستان

6

2018

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

3.3نوع شناسی منازعه

منابعی در ریاست کوچی ها انواع ذیل منازعات را شناسایی منوده اند که کوچی ها در آن دخیل میباشند:
أکوچی ها از دسرتسی به علفچر ها بازداشته شده اند؛

.

 .بمنازعه روی رسحدات علفچر های مخصوص قریه جات و علفچر های عمومی برای کوچی ها؛
 .جکوچی ها در علفچر ها ساختامن میسازند؛
.

دده نشینان چراگاه ها را بخاطر زراعت تصاحب میکنند؛

.

هده نشینان از وارد شدن صدمه بر محصوالت توسط رمه های کوچی ها شکایت میکنند؛

.

ومنازعه میان جمعیت های مختلف کوچی؛

.

زمنازعه میان کوچی ها و مقامات حکومتی

14

غصب زمین و تصاحب غیر قانونی علفچر ها امروز به نظر میرسد که انواع مهم منازعاتی را تشکیل میدهند که کوچی ها در آن دخیل اند
وانواع منازعات سابقه مانند کشمکش روی رسحدات و زمانبندی را تحت الشعاع خویش قرار داده است 15.مناینده گان کوچی ها با لستی
که در باال ذکر شد تقریب ًا موافق اند و بر اهمیت غصب زمین منحیث منبع منازعه در مقایسه با انواع دیگر منازعات پا فشاری میکنند16 .
این مقاله انواع منازعات را ذی ً
ال بازنگری کرده و آنانرا تحت سه کتگوری دسته بندی مینامید:
•

•از دسرتسی به علفچر ها بازداشته شده اند (انواع الف و واو)؛

•

•تجاوز از رسحدات ( انواع ب و ج)؛

•

•غصب زمین و اشغال غیر قانونی زمین ( انواع ج و دال)؛

منازعۀ نوع "ز" که در باال ذکر گردید در محدودۀ این مطالعه که متمرکز بر منازعۀ کوچی /ده نشین است ،قرار منیگیرد.

14

15
16

مصاحبه با داکرت عصمت الله خوستی ،مشاور رئیس عمومی ریاست عمومی مستقل کوچی ها (پشتون) ،اکتوبر .2017

مصاحبه با داکرت عصمت الله خوستی ،مشاور رئیس عمومی ریاست عمومی مستقل کوچی ها (پشتون) ،اکتوبر .2017
مصاحبه با حاجی خان وزیر ،رئیس شورای خامری خیل برای ده سبز و قره باغ ،پوزۀ خروتی باریکاب ،اکتوبر .2017
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4.4انواع منازعه :دهاقین مانع دسرتسی کوچی ها میگردند
1 11 1بهسود

مسدود کردن مسیر های مهاجرت توسط جمعیت زراعت پیشه به نظر میرسد که اکرث ًا در حومه های جنوبی هزاره جات ،بطور خاص در
ولسوالی بهسود والیت وردک به وقوع پیوسته ،ولی در بخش هایی از والیت غزنی نیز چنین کاری صورت گرفته است .بهسود یکی از
مسیر های عمدۀ دسرتسی به علفچر های مرکزی افغانستان میباشد که با مسدود کردن آن هزاره ها مانع رسیدن کوچی ها به علفچر
های هزاره جات میگردند17 .یک دلیل که برای مامنعت از دسرتسی کوچی ها به علفچر ها ارایه میگردد ،جلوگیری از صدمه رساندن
به حاصالت و علفچر های قریه میباشد:
در سال  )10-2009( 1388بود که کوچی ها برای اولین بار در دوران حکومت کرزی بار دیگر تالش کردند تا با حیوانات
خویش وارد والیات مرکزی افغانستان شوند .این برای ما بسیار دشوار بود که هزاران رأس مواشی ایشان بر زمین های
زراعتی مایان بگذرند .درگیری در قریۀ دهن برک ساحۀ کجاب مربوط حصۀ دوم ولسوالی بهسود آغاز گردید .هنگامیکه
کوچی ها از قریۀ دهن برک با هزاران رأس حیوانات شان از زمین های زراعتی عبور میکردند و میخواستند به سفر شان تا
والیت بامیان ادامه بدهند ،توسط یک دهقان متوقف گردیدند که منیخواست کوچی ها از زمینش عبور مناید ،ولی کوچی ها
بر آن دهقان آتش کشودند و وی را کشتند .بعدا ًدرگیری میان مردم هزاره و کوچی ها آغاز گردید .زیرا والیت وردک دروازۀ
کوچی برای داخل شدن به والیت های بامیان و غور میباشند ،ولی آنان با هزاران رأس مواشی خود عبور مینامیند ،آنان از
زمین های ما عبور مینامیند و زراعت ما را تخریب میکنند18.

این منازعه ریشه های عمیق تاریخی داشته و دولت نو ظهور افغانستان در اواخر قرن  19از کوچی ها جهت مطیع کردن هزاره ها،
استفاده کرده است19 .
حکومت گذشته یک حکومت پشتون گرا بود و سایر نژادها بخصوص جامعۀ هزاره تا سال  1358تا آنکه گروپ های
مجاهدین در ساحات مختلف ظاهر گردیدند ،ارزش زیادی برای حکومت گذشته نداشتند .هنگامیکه یعقوب خان والی کابل
بود ،وی فرمانی را صادر کرد که به کوچی ها اجازه میداد تا از علفچر های والیات مرکزی افغانستان استفاده کنند .چونکه
مقابل هزاره ها مرتکب جنایات بسیار زیاد میگردیدند .ما به
ما بی قدرت بودیم ،آنان از علفچر های ما استفاده میکردند و در
ِ
کوچی ها اجازه میدادیم که هر کاری را انجام بدهند و ما خاموشی اختیار میکردیم ،و این امر باعث میشد که درینجا کدام
جنگ صورت نگیرد .نقش حکومت حبیب الله خان ،ظاهر شاه و سایرین مانند نقش طالبان بود20.

از زمان آغاز این منازعه در  ،2009تغییرات بسیار ناچیز درین زمینه صورت گرفته است .منازعۀ بهسود دو الیه دارد .ده نشینان هزاره در
بهسود احتامال آنانی باشند که بیشرتین صدمه را از ناحیه مهاجرت موسمی کوچی ها متقبل میگردیدند ،زیرا این نقطۀ عمدۀ دسرتسی
بود که آنان با هزاران هزار رأس حیوان از آن عبور میکردند .صدمه به چراگاه ها و حاصالت غیر محدد و غیر محافظت شدۀ قریه قابل
مالحظه بوده و شاید در مقایسه با دیگر مناطق بیشرت میبود که بعد ًا کوچی ها در امتداد مسیر های مختلف از هم متفرق میگردیدند21.
در حالیکه بسیاری از کوچی ها هر گونه نظریۀ وارد کردن خساره به حاصالت و علفچر های قریه را رد میکنند ،22حتی یکعده از کوچی
هائیکه با ایشان مصاحبه صورت گرفته است ،میپذیرند که امکان دارد این مشکالت وجود داشته باشد:
حکومت باید سالح ها را از نزد این قوماندانان و هزاره ها و همچنان سالح های ما را جمع آوری کند و به آنان بگوید تا به
کوچی ها به کوه ها اجازه بدهند و به کوچی ها بگوید تا به مزارع هزاره ها تجاوز نکنند ،ولی بدبختانه که نه حکومت و نه هم
هزاره ها میخواهند تا این مشکل حل و فصل گردد23.

17

18

مصاحبه با یک کارمند بخش علفچر ها

مصاحبه با بزرگ محلۀ دهاقین از قریۀ لته بند در منطقۀ کجاب ولسوالی بهسود ،فربوری ..2017

اس.ای .موسوی ،هزاره های افغانستان ( لندن :کرزون)1998 ،؛ حسن کاکر ،تاریخ سیاسی و دیپلوماتیک افغانستان  (1901 – 1863لیدین :بریل)2012 ،؛ مصاحبه با بزرگ محلۀ دهاقین
19
از قریۀ لته بند در منطقۀ کجاب ولسوالی بهسود ،فربوری .2017

20

مصاحبه با کالن قریه ،قریۀ کاریوانی ای منطقۀ رسچشمه ،فربوری .2017

21

مصاحبه با کالن محلۀ ده نشینان ساحۀ کجاب ،حصۀ  2ولسوالی بهسود ،قریۀ گنداب ،فربوری 2017؛ مصاحبه با کالن قریۀ کاروانی منطقۀ رسچشمه 15 ،فربوری .2017

23

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) از قبیلۀ خیروخیل در والیت میدان وردک 22 ،نومرب .2016

22

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) از قبیلۀ خیروخیل در والیت میدان وردک 22 ،نومرب .2016
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از ده نشینان هزاره بطور عام شنیده می شود که هزاره جات در سالهای  1980و نصف اول سالهای  1990تحت کنرتول احزاب و ملیشه
های هزاره بود .این گروه ها و سازمان ها از اوایل  1980به بعد به کوچی ها اجازه ورود به هزاره جات را منیدادند .این هامن زمانی
است که اولین منازعۀ خشونت بار آغاز گردید.

بعد ًا قدرمتند شدن کوچی ها در زمان امارت اسالمی طالبان (  )2001 – 1996منتج به این گردید که نه تنها آنها به هزاره جات دسرتسی
پیدا کنند ،بلکه در جریان مهاجرت با هزاره ها بطور بی بندوبارانه برخورد منایند ،زیرا هزاره ها دیگر شکست خورده ،خلع سالح گردیده و
بیشرت ازین مخالفت کرده منیتوانند .براساس اظهارات ده نشینان ،بعد از سقوط امارت اسالمی کوچی ها تالش کردند تا با رسکشی به
مهاجرت های شان ادامه دهند ،اما با عکس العمل مردم و سازمان های هزاره مواجه گردیدند.
قبل از طالبان دوران مجاهدین بود ،و مردم هزاره در والیات مرکزی افغانستان قدرت کافی داشتند و کوچی هامنیتوانستند
بعد از  1358به هزاره جات بیایند .منازعه در اوایل حکومت کرزی آغاز گردید ،زیرا کوچی ها تحت حکومت طالبان قدرت
زیادی داشتند و مردم هزاره فاقد قدرت بودند .در دوران چهار سال قدرت طالبان در افغانستان،کوچی ها بر اکرثیت زمین
های زراعتی ما کنرتول داشتند و ما قادر به ایستاده گی در برابر آنان نبودیم .هنگامیکه حکومت کرزی تأسیس گردید،
کوچی ها دوباره تصور کردند که آنان عین قدرتی را که در زمان طالبان داشتند دارند و میتوانند که هزاران رأس مواشی شانرا
از طریق قریه جات ولسوالی های بهسود و دایمرداد با خود گرفته و به والیات مرکزی افغانستان مانند بامیان و غور بربند.
ولی ما دیگر ناتوان نبودیم طوریکه در زمان طالبان بودیم و هنگامیکه کوچی ها برای بار اول در جریان حکومت کرزی در
سال  1386در قریه جات ما با هزاران رأس مواشی آمدند ،بلی هنگامیکه هزاران رأس مواشی از زمین های زراعتی ما عبور
میکنند ،آنان حاصالت را بطور کامل تخریب میکنند .ما در برابر کوچی ها ایستادیم ،آنان بر ما حمله کردند .در آن زمان ما
سالح زیاد نداشتیم ولی به هر صورت با آنان جنگیدیم و بسیار مردم از هر دو جانب کشته شدند .جنگ در اوایل حکومت
کرزی آغاز گردید ،بعد ًا ما دانستیم که حکومت مایل به حل و فصل این مشکل نیست ،بنا ًء ما حیوانات ( گاوها و گوسفند
ها)ی خود را فروختیم تا اسلحه خریداری منائیم و در برابر کوچی ها جنگ کنیم24 .

ده نشینان محلی هزاره اکرث ًا از این امر انکار میکنند که از سایر حصص هزاره جات و از جانب احزاب و گروپهای هزاره کمک دریافت کرده اند؛ آنان
در عوض ادعا میکنند که حیوانات خود را فروخته اند تا بدین ترتیب اسلحه خریداری کنند ،طوریکه در باال نقل قول گردید 25.این امر غیر ممکن به
نظر میرسد که دهاقین محلی بدون احزاب هزاره و قوماندانان ملیشه های پیشین که طبق گزارشات صد ها تن را به حامیت از هزاره های بهسود
بسیج منوده اند ،در برابر کوچی ها مقاومت بتوانند .بطور مشابه ،کوچی ها نیز از دریافت کمک های خارجی انکار میورزند ،ولی بطور مکرر متهم به این
گردیده اند که بعضی اوقات طالبان واحیان ًا کوچی های متنفذ با ایشان همکاری میکنند که این کارمنتج به برخورد های خشن میان کوچی ها و هزاره
ها گردیده و ساالنه منجر به قربانی گرفنت ده ها تن میگردد 26.منابع کوچی ها حد اقل میپذیرند که آنان از شورا های قومی کمک دریافت مینامیند27:
ما قبیلۀ خیروخیل یک شورا داریم .در صورتیکه آنها همرای ما کمک نکنند پس حامیت ما را از دست خواهند داد .محلۀ
ما با ما کمک پولی مینامیند و هنگامیکه ما با قبیلۀ دیگری منازعه داشته باشیم خواه این قبیله در خوست ،ننگرهار ،لوگر،
قندهار و یا در سایر نقاط حضور داشته باشند این شورا نیز با ما از طریق فرستادن افراد کمک میکنند28 .

منابع کوچی ها همچنان پذیرفته اند که آنان از یکعده سیاسیون ملی و غیر کوچی پشتون نیز کمک دریافت مینامیند 29.حد اقل دو
فردیکه همرایش مصاحبه صورت گرفته است پذیرفته اند که از دو تن کوچی متنفذ کمک دریافت کرده اند 30.یکنت دیگر قبول کرد که
یک سازمان شورشی یکمقدار اسلحه در اختیار آنان گذاشته است 31.یکنت پذیرفت که در بعضی مقاطع طالبان با کوچی ها قبل از آنکه
آنانرا ترک کنند ،کمک کرده اند32.
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منازعه در بهسود صدمۀ اقتصادی قابل مالحظه ای به کوچی ها که قادر نیستند از علفچر های هزاره جات مرکزی استفاده منایند ،وارد
کرده است .در بعضی قضایا کوچی ها مسیر های خویش را به جانب سایر علفچر ها در بخش های مختلف افغانستان ،تغییر داده اند ،در
بعضی قضایا کوچی ها یکعده مواشی خود را از دست داده اند .در نتیجه ده نشینان محلی نیز به پیامنهء کوچی ها مترضر گردیده اند33.
در واقع با اجازه ندادن کوچی ها ،ما در زمین های خود چیزی کشت کرده منیتوانیم  ،زیرا هر سال درین جا جنگ بوقوع
میپیوندد و هر باری که جنگ صورت میگیرد زمین های زراعتی و خانه ها تخریب میگردند34 .

احزاب و البی ها نیز برای گروپ های در گیر در جنگ حامیت سیاسی فراهم می منایند ،که این امر منجر به سیاسی سازی و "ملی
سازی" این منازعه ،که بطور وسیع تحت پوشش مطبوعات قرار میگرد ،میگردد .بطور تدریجی عوامل محلی منازعه اهمیت خود را از
دست داده و تحت الشعاع یک تقابل وسیع سیاسی قرار گرفتند .یک مقام رسمی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری چنین اظهار نظر کرد:
این منازعه بیشرت یک مسئله سیاسی است تا اینکه یک مشکل علفچر باشد .این مشکل امکان ندارد که توسط قانون
اراضی در رابطه به استفاده از علفچر ها حل و فصل گردد .کمیسیون حل و فصل این منازعات نزد ما نیامده اند حتی یکدفعه
هم از ما در رابطه به قانون علفچر ها نپرسیده اند .این یک موضوع سیاسی است؛ مقامات بسیار بلند پایه و حتی کشور های
خارجی درین منازعه مداخله میکنند35.

در حالیکه منازعه در بهسود به یک مسئله بسیار خشونت بار میان کوچی ها -ده نشینان در افغانستان مبدل گردیده است ،امکان دارد که
در صورت برداشنت موانع از مسیر مهاجرت کوچی ها ،منازعه در سایر نقاط مرتفع گسرتش یابد ،البته به یک شکل ضعیف .بطور مثال،
افرادیکه در مالستان با ایشان مصاحبه صورت گرفته است ،ندیده اند که از زمان ایجاد موانع در مناطق شان کوچی ها آمده باشند ،اما
آنها خاطر نشان کردند که در صورت آمدن کوچی ها آنها با ایشان خواهند جنگید36 .
در نتیجه کوچی های زمیندار منیتوانند به زمین های خویش در هزاره جات برسند ،یک سلسله منازعات روی زمین ها نیز ظهور کرده
است که منازعۀ کوچی -ده نشین را متأثر منوده است .دهاقین محلی و ظاهر ًا یکعده مردمان متنفذ کوچک محلی که همیشه توسط
مقامات محلی حامیت شده اند ،زمین های کوچی ها را تصاحب منوده اند و اندک دلچسپی دارند که بینند کوچی ها دوباره به ارتفاعات
مرکزی دسرتسی پیدا کرده اند؛ به همین دلیل آنها با ده نشینان بهسود و دایمیرداد کمک میکنند 37.یک منبع محلی در والیت بامیان
تائید کرد که یکمقدار زمین هایی که ملکیت کوچی بودند ،توسط قوماندانان هزاره تصاحب شده اند ،در حالیکه سایر زمین ها توسط
ده نشینان تصاحب گردیده و آنان آن زمین ها را کشت میکنند .مطابق اظهارات این منبع 80 ،فیصد زمین هائیکه ملکیت کوچی هادر
بامیان بود تصاحب یا غصب گردیده است .اکرث این قوماندانان زمین ها را به عین دهاقینی که این زمین ها را از کوچی ها به کرایه
میگرفتند ،به اجاره میدهند38.
آنعده هزاره هائیکه با ایشان در مورد تصمیم آنها در رابطه به بیرون نگهداشنت کوچی ها مصاحبه صورت گرفته ،تذکر داده اند که این
موضوع مربوط به این اتهام می شود که کوچی هاارتباط با سازمان های شورشی دارند .طبق گزارشات ،بسیاری از هزاره ها هراس دارند
که در صورت اجازه دادن به کوچی در داخل هزاره جات ،این کوچی ها بی ثباتی ای را که نوار پشتون نشین را متأثر ساخته و تا حال
هزاره جات از آن در امان بوده است ،با خود به هزاره جات خواهند آورد39 .
از جانب دیگر ،کوچی ها میرتسند که اگر از هزاره جات رصف نظر کنند ،بزودی آنان از سایر علفچر ها در رسارس کشور نیز رانده خواهند شد ،زیرا هر
جمعیت کشاورز چنین فکر خواهد منود که در صورت مواجه گردیدن با منابع غیر کافی ،به چالش کشیدن کوچی ها یک گزینۀ ممکن خواهد بود.
ما با آنان جنگ میکنیم زیرا اگر ما این کار را انجام ندهیم و آنان به ما اجازه ندهند ،فردا در شامل مردم به ما اجازه نخواهند
داد و زمان دیگر مردم در جنوب نیز به ما اجازه نخواهند داد40.
33

مصاحبه با کالن قریۀ گنداب ،کجاب حصۀ  2ولسوالی بهسود ،فربوری .2017
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مصاحبه با کارمند بخش علفچر وزارت زراعت 2 ،فربوری .2017
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مصاحبه با کالن کوچی ،قریۀ کاروانی  ،در منطقۀ رسچشمۀ والیت میدان وردک ،فربوری .2017
با سه تن از ده نشینان هزاره در مالستان مصاحبه صورت گرفت و همه نظریات مشابه ارایه کردند.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بزرگان جامعۀ هزاره بعضی اوقات میگویند که آنان تحت رشایط مشخص به کوچی ها اجازه خواهند داد ،بطور مثال ،در صورتیکه آنان
مواشی شانرا توسط موتر های بار بری انتقال دهند .استفاده از موتر های بار بری برای انتقال حیوانات کار غیر معمول در میان کوچی
ها نیست ،ولی همه کوچی ها قادر به این نخواهند بود که به این منظور موتر های باربری را به کرایه بگیرند41.

2 22 2مالستان

قضیۀ مالستان نسبت به قضیۀ بهسود تا اندازه ای بیشرت مشکل است که بررسی گردد .کوچی های مالخیل ادعا دارند که از سال 2008
بدینسو آنان نتوانسته اند به علفچر های مالستان و ولسوالی های علیا مانند ناهور و جاغوری دسرتسی پیدا کنند .به هر صورت ،بزرگان
محلی هزاره ادعا دارند که میان آنان و کوچی ها کدام منازعه ای وجود ندارد و بعد از سال  2001کوچی ها تالش نکرده اند تا به این
ساحه دسرتسی پیدا کنند 42.کوچی ها ادعا دارند:
هنوز مردم هزاره جات با ما کدام مشکل ندارند؛ ما نزد آنان میرویم و آنان نزد ما میآیند و به ما میگویند "ما با شام کدام مشکل
نداریم ،این زورگویان هستند که حضور شام را منیخواهند .آنان بر ما فشار وارد میکنند تا به شام اجازه ندهیم ".مردم عام با
ما کدام مشکل ندارند ،این مردم قدرمتند و مافیا هستند که برای ما مشکل میسازند43.

جالب اینکه در مطابقت با آنچه در بخش بهسود در باال در مورد هراس هزاره ها از بی ثبات سازی اشاره گردید ،طبق منابع کوچی ها
هزاره ها در اعطای دسرتسی در مناطق شان میان کوچی ها از تبعیض کار میگرفتند .در حالیکه یکعده قبایل کوچی مانند نارص ،دولتزی
و اسامعیل خیل اجازه داشتند تا به علفچرها برسند ،قبیلۀ مالخیل اجازه نداشتند ،البته بر اساس اتهامات ارتباط داشنت آنها با طالبان و
داعش .گرچه این ساحه از بهار  2017به اینسو آرام بود ،یک منبع مالخیل ادعا کرد «اگر مشکل ما حل و فصل نگردد ،ما آماده هستیم
از هر نوع خشونت کار بگیریم ».این منبع تهدید کرد در صورتیکه گفتگو ها روی دسرتسی کدام پیرشفت نداشته باشد ،با شورشیان
ارتباط خواهند گرفت44.
مانند بهسود ،کوچی ها ارصار میورزند که آنان نیاز به دسرتسی به علفچر های هزاره جات دارند تا علوفه برای رمه های بزرگ شان
داشته باشند .یک منبع کوچی هااظهار داشت« :اگر هزاره ها به ما اجازه ندهند ،ما مجبور هستیم از خشونت کار بگیریم ،زیرا ما کدام
راه دیگری نداریم .در هزاره جات علوفهء خوب میباشد45».
حتی اگر هزاره هائیکه با آنان مصاحبه صورت گرفته از موجودیت منازعه با کوچی ها انکار میورزند ،آنان این موضوع را با این استدالل
توضیح میدهند که مسیر دسرتسی مسدود شده است .بطور ساده ،کوچی ها انسداد راه ها را به چالش منیکشیدند .طبق اظهارات
بزرگان هزاره ها ،این واقعیت می تواند انسداد راه ها را توجیه کند که هیچگاهی چنین یک زنده گی افسانوی ای وجود نداشته که مردم
هزاره خوشحال بوده باشند که کوچی ها از علفچر های هزاره جات استفاده کنند46 .

3 33 3بیرون از هزاره جات

در خارج از هزاره جات ،مثال هائیکه جمعیت زراعت پیشه مانع دسرتسی کوچی ها گردد کم است ،زیرا مناطقی که دارای باشندگان
متجانس زراعت پیشه که منافع مشرتک داشته باشند تا کوچی ها را از ساحه دور نگهدارند ،وجود ندارد .به هرصورت ،ما در منونۀ خود
یک مثال دیگر از دهاقینی را داریم که مانع دسرتسی کوچی ها به علفچر ها میگردند و آن عبارت از ساحۀ کالم گذر در والیت قندوز
میباشد .درین ساحه ده نشینان خروتی ،اکاخیل و اندری تالش کرده اند تا کوچی های ازبیک را از رسیدن به علفچر هائیکه آنان تا
سال  2013از آن استفاده میکردند ،محروم منایند .اینجا نیز شیوۀ معمول توسل هر جانب به سیاسیون و افراد قدرمتند ازبیک و پشتون
جهت حامیت و کمک تکرار گردیده است 47.ده نشینان پشتون نیز از صدمه وارد کردن کوچی ها به حاصالت شان ،ملوث کردن آب
آشامیدنی شان و اسکان در آن جا شکایت کرده اند48.
41
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بعضی قضایای دیگر همچون مانع شدن دسرتسی کوچی ها توسط ده نشینان محصول جانبی منازعۀ میان کوچی ها و ده نشینان میباشد
و ماهیت دیگری دارد ،معموال منازعات روی تبدیل علفچر ها به زمین های زراعتی و رهایشی ( پائین را ببنید) .بعد از آنکه دیده شود
که کوچی ها قصد دارند در یک منطقۀ خاص مسکن گزین شوند ،ده نشینان در بعضی قضایا مانع دسرتسی آنان میگردند حتی آنانرا از
درو کردن علوفه منع مینامیند .تیم تحقیق چنین منازعات را در خاک جبار ،بسیار نزدک به شهر کابل دریافت منوده بودند:
قب ً
ال ،ما در منطقۀ چاروازگی للمی کشت میکردیم ولی حاال کشت منیکنیم که این وضع باعث خسارۀ مالی ما گردیده است.
عالوه بر این ،ما تقریبا  100تن را تعیین منودیم که این منطقه را کنرتول منایند و به کوچی ها اجازه ندهند تا درین منطقه
بیایند .در نتیجهء منازعه این مردم نیز کار کرده منیتوانند .بعد ازین ما منیخواهیم که به کوچی ها اجازه دهیم حتی اگر آنان
بخواهند که حیوانات شان را برای چراندن درین جا بیاورند .آنان میخواهند ما را فریب دهند :اولرت از همه آنان میگویند که
آنان فقط حیوانات خود را برای چراندن درینجا میآورند ،ولی بعد ًا دعوا میکنند که این منطقه مربوط آنان است .اگر ما به آنان
محلی را بدهیم آنان در آنجا خیمه میزنند و زمین را از ما تصاحب می کنند49.

فع ً
ال مشکل میان کوچی های قدرمتند و مردم خاک جبار حل و فصل گردیده است ،چرا مردم خاک جبار به ما و به حیوانات
ما اجازه منیدهند؟ بنابرین ما گفته میتوانیم که در عقب این مردم مافیا و مردم قدرمتند وجود دارد .فعال حکومت نیز از آنان
حامیت میکند ،چرا آنان به کوچی ها اجازه منیدهند؟ این دشت ها متعلق به آنان نیست ،این دشت ها متعلق به حکومت
است؟ این ها درین دشت ها شهرک ساخته و بیشرت از  20000خانه در آن جا وجود دارد .این شهرک باعث ایجاد مشکالت
میان ما و مردم خاک جبار میگردد؛ آنان میگویند که این مردم میخواهند چنین شهرکی در دشت چاروازگی نیز بسازند .ما
در چاروازگی شهرک و خانه منیسازیم ،ما تنها حیوانات را برای چریدن اینجا میآوریم ،این ظلم است که این مردم در حق
کوچی ها میکنند زیرا این مردم با کوچی های متنفذ مشکل دارند و این مردم به هیچ کوچی اجازه منیدهند50.

(کوچی متنفذ) کوچی آباد را ترصف کرده است و وی همچنان میخواست چاروازگی خاک جبار را نیز تحت ترصف خود
در آورد و بعد از آن مردم خاک جبار ما کوچی ها را از وارد شدن در آن منطقه متوقف ساختند .این مردم بر ما شک دارند
که میخواهیم این منطقه را مترصف شویم ،ولی این موضوع حقیقت ندارد .ما فقط میخواهیم حیوانات خود را به علفچر
بیاوریم51 .

در نتیجۀ منازعه میان جمعیتی از کوچی ها و باشنده گان محل در خوست ،کوچی ها از دسرتسی به علفچر محروم ساخته شده بودند.
مردم دولتزی ما با مردم خوستی کدام منازعه نداشتند؛ کوچی های نیازی با مردم خوست مشکل داشتند .ولی خوستی ها به
ما نیز اجازه ندادند تا حیوانات خویش را درین علفچر ها بچرانیم .هنگامیکه منازعه میان مردم نیازی و خوستی آغاز گردید،
مردم از هردو جانب کشته شدند .بعد ًا مردم خوستی به ما اجازه ندادند حیوانات خویش را به این علفچر ها در دیری بعد
از  2003بربیم .ما به مردم خوستی گفتیم که منازعۀ شان با کوچی های نیازی است ،و اینکه ما فقط میخواهیم حیوانات
خود را درین منطقه بچرانیم .در سال  2005این مردم بر ما حمله کردند و مردم ما را هدف قرار دادند؛ از طرف ما یک تن
کشته شد و دو تن دیگر مجروح گردید و آنان  200رأس حیوان را از ما دزدیدند .یک سال قبل منازعۀ ما با مردم خوستی
حل گردید .قب ً
ال ،اگر دولتزی های ما هر جا مانند لکند ،چینو ،شمل خوار ،دیری و سایر مناطق میرفتند هیچ مشکل وجود
نداشت ،ولی هنگامیکه نیازی ها خواستند تا گندم ،جواری و دیگر چیزها را درین ساحه کشت کنند و در آنجا خانه بسازند،
منازعه صورت گرفت52.

یک مثال دیگری که ده نشینان مانع دسرتسی کوچی ها گردیدند در والیت فراه در قریه جات کوه دنک ،قلعۀ غالم سخی ،کاریزک و
قلعۀ شورابک ،بود که در آن جا ده نشینان الکوزی تالش کردند مانع رسیدن کوچی های بلوچی به علفچر های محلی شوند53 .
با آنهایی که مصاحبه صورت گرفته گزارش از واقعات محروم سازی از دسرتسی به علفچر ها در موقعیت های مختلف داده اند ،گرچه
این رسوی آن ساحات را تحت پوشش قرار نداده بود:

49

مصاحبه با کالن قریۀ ،قریۀ ملنگ ،فربوری .2017

50

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ اکرب خیل ،مارچ .2017

52

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ دولتزی ،دیری والیت خوست ،اپریل .2017

51
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ برب ،ولسوالی ازره ،لوگر ،جنوری .2017

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،بلوچ ،فراه  ،جون .2017

نوع شناسی منازعۀ کوچی -ده نشین در افغانستان

12

2018

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

به عین شکل ،مردم رسوبی به ما و به حیوانات ما در کوه ها اجازه منیدهند .همچنان ما در والیات شاملی با مشکالت زیاد
مواجه هستیم؛ حیوانات ما کشته شدند و آنها از پذیرش مریضان ما در شفاخانه ها انکار ورزیدند .یک کوچی باید بتواند
تذکرهء خویش را از هر جای بدست بیاورد ،ولی در شامل به ما تذکره توزیع منیکنند54.
ما تنها در والیت فراه مشکالت نداریم؛ ولی در بسیاری از مناطق مانند والیت میدان وردک ،والیت غزنی و در شامل
افغانستان با مشکالت مواجه هستیم و حکومت افغانستان هم مشکالت ما را حل و فصل منیکند .به این دلیل ما باید از
سایر سازمانها یعنی طالبان حامیت بدست آوریم55 .

بطور خالصه ،چنین بنظر میرسد که ایجاد موانع در برابر دسرتسی کوچی ها به علفچر بطور فزاینده یک اسرتاتیژی عام در میان جمعیت
جایی میباشدو شاید هم از قضیۀ اصلی بهسود الهام گرفته باشد .آنعده کوچی هایی که استدالل مینامیند که رصف نظر کردن از علفچر
های هزاره جات ممکن سایر مردم را تشویق مناید که مانع دسرتسی آنها گردند ،ممکن تا اندازه ای بخوبی مفهوم داشته باشد.

4 44 4کوچی ها مانع دسرتسی سایر کوچی ها میگردند

یک قضیۀ خاص کوچی هائیکه در دسرتسی شان به علفچر ها با محدودیت مواجه میگردند هنگامی میباشد که آنان از رسیدن به علفچر
های هزاره جات محروم میگردند و مجبور میشوند تا مسیر شان را تغییر داده و در رقابت با سایر کوچی ها به علفچر ها داخل گردند .این
قضیۀ علفچر هایی است که در نزدیکی مرکز والیت فراه قرار دارد ،جائیکه کوچی های بلوچ عادت داشتند که زمستان را در آنجا سپری
منایند و دفعت ًا با رقابت کوچی های نارص (پشتون) از والیت زابل مواجه گردیدند .در سال  2007نارصی ها مانع این تصمیم بلوچ ها
گردیدند که رمه های شانرا به هزاره جات بیاورند؛ در حالیکه نارصی ها قادر نبودند که به هزاره جات دسرتسی داشته باشند پس کوشش
کردند مواشی شانرا به فراه بیاورند و این بار نوبت بلوچ ها بود که مانع دسرتسی آنان گردند56.
یکی از بزرگان نارص واقعات را چنین رشح منود:
منازعۀ ما با بلوچ ها در سال  2015هنگامی صورت گرفت که آنان ما را در دشت خرملوک متوقف کردند .آنان به ما اجازه ندادند که
به آن مناطق برویم .ما به آنان گفتیم که ما نیز کوچی هستیم و شام هم کوچی هستید .شام باید حیوانات تانرا برای چراندن به این
علفچر ها بربید و ما هم این چنین خواهیم کرد .کوچی های بلوچ به ما گفتند که آنان یک توافقی با قبیله های نورزی و الکوزی کرده
اند که در نتیجه آنان از این ساحه منحیث علفچر استفاده میکنند و به ما اجازه منیدهند .ما کوچی های نارص به کوچی های بلوچ
گفتیم که شام با نورزی ها توافق کرده اید که حیوانات تانرا به زمین های زراعتی آنها زمانی بربید که در آنجا محصوالت نباشد ،ولی
این توافق نارص ها را از بردن مواشی شان در آن جا محروم می سازد .این زمین ها به آنان متعلق نیست .آنان ما را منع کرده اند و
چند دفعه میان ما و آنان جنگ صورت گرفته است57 .

در حالیکه کوچی های نارص ادعا دارند که بلوچ ها از قاچاقربان و شورای طالبان درکویته کمک دریافت میکنند ،یک کوچی بلوچی
پذیرفت که آنان در پی دریافت کمک از احزاب مختلف بودند ولی موفقیت زیاد نداشتند58.
اولرت از همه ما تالش داریم که حکومت منازعۀ ما را حل و فصل مناید؛ در صورتیکه حکومت منازعۀ ما را حل نکرد بعد ًا ما
مجبور هستیم تا به مردم محلی مراجعه منائیم .اگر مردمان محلی منازعۀ ما را حل نکرد ،بعد ًا درین صورت ما به طالبان
خواهیم رفت تا منازعۀ ما را حل و فصل منایند .درصورتیکه طالبان به ما کمک نکردند که منازعۀ ما را حل کنند بعد ًا ما به
داعش خواهیم رفت تا با ما کمک کنند و منازعۀ ما را حل منایند ،زیرا درین روز ها داعش هم در افغانستان حضور دارد.
اساس ًا ،ما میخواهیم تا منازعۀ خود را حل و فصل منائیم اگر هر فرد ،گروپ ،یا سازمان مشکل ما را حل و فصل مناید دیگر
این امر برای ما اهمیت ندارد که کدام گروپ منازعۀ ما را حل و فصل مینامید59.
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ اکربخیل ،مارچ .2017
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ نارص ،والیت فراه ،جون .2017
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مصاحبه با کالن کوچی ،قبیلۀ نارص ،والیت فراه ،جون .2017
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مصاحبه با کالن قبیلۀ براهوی در والیت فراه ،جون .2017
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یک بزرگ نارص پذیرفت که آنان تالش کردند و حامیت قوماندانان حزب اسالمی ،شورای رسول طالبان و یکنت از قدرمتندان کوچی
را بدست آوردند60.
منازعۀ کوچی در مقابل کوچی حاکی ازین است که کمبودی منابع در واقع یک عامل عمدۀ منازعه میباشد ،البته برخالف هر گونه تفاوت
میان سبک های متفاوت زندگی .تحرک به جای خود ،جمعیت مختلف کوچی ها متوسل به کسب حامیت خارجی از احزاب ،گروپ های
شورشی و متنفذین میشوند که بسیار زیاد شباهت به موضوعاتی دارد که قب ً
ال درمورد منازعۀ جایی -کوچی توضیح گردید.
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ نارص ،والیت فراه ،جون .2017
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5.5انواع منازعه :تجاوز کردن از رسحدات

در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،مقامات حکومتی قانون علفچر سال  1971را منحیث اصل فعالیت خویش تلقی میکنند .مطابق
اظهارات یک مقام رسمی« ،مطابق قانون علفچر ها ،علفچر ها متعلق به دولت است و هر شهروند افغانستان که حیوانات نگهداری کند
میتواند ازین علفچر ها استفاده کند 61».در اصول ،قانون علفچر افغانستان همیشه میان علفچر های شخصی ،محله و عامه فرق قایل
گردیده است ،و دسرتسی کوچی ها به علفچر های عامه محدود گردیده است .در عمل ،فرق میان انواع علفچر ها مبهم است :محدودۀ
علفچر های متعلق به هر قریه از طریق فاصله تعیین میگردد به این اساس که صدای چیغ کننده در قریه باید در آن فاصله شنیده شده
بتواند .این تعریف نادرست و عدم عالمه گذاری بین زمین های زراعتی ،علفچر های قریه و علفچر های عامه بروز منازعات را آسان
میسازد62 .قانون علفچر های سال  1970نه فقط مبهم بود ،بلکه آنقدر ضعیف تطبیق گردید که بسیاری از ده نشینان حتی منیدانستند
که آیا این قانون به ایشان حق استفاده از علفچر های مخصوص قریۀ شان را داده است یا خیر:
در رابطه به علفچر ها ،مردم ما موافقه منیکنند که علفچرهای شا ن را به کوچی ها بدهند .آنان میگویند که علفچر ها
محدوده و مرز جلو قریه های شان میباشد و حکومت حق ندارد آنها را به کسی بدهد .مطابق قانون جعفری و حنفی هر قریه
دارای رسحدات و حیاط میباشد و این محدوده ها و حیاط عبارت از علفچر ها میباشند63.

حتی اگر آگاهی از قانون هم وجود داشته باشد ،توافقی میان ده نشینان و کوچی ها روی اینکه این موضوع چگونه تفسیر گردد وجود
ندارد:
یک فرق میان علفچر شخصی و علفچر عامه وجود دارد .از علفچر عامه هر کسی میتواند بهره بگیرد خواه این کوچی های
پشتون باشد ،کوچی های ازبیک باشد ،کوچی های تاجک باشد و یا سایر کوچی ها ،ولی از علفچر های شخصی هیچ کسی
منیتواند بهره بگیرد .بنابرین ،این علفچر شخصی است؛ آنان در آن جا چیزی کشت منیکنند و آنان آن ساحه را برای علفچر
گذاشته اند .نه اینطور نیست ،هیچ توافقی با دهاقین روی این علفچر ها صورت نگرفته است64 .

گفتگو روی یک تعریف دقیق از چراه گاه های قریه و عامه از سالها بدینسو ادامه دارد؛ مسودۀ قانون جدید علفچر های سال های 2011
–  12طبق گزارشات چیزی در مورد علفچر های قریه متذکر نشده است .این انکشاف به نظر میرسید نتیجۀ البی کوچی ها با مقامات
دولتی باشد 65.نسخۀ موجود قانون علفچر های سال  2017بار دیگر علفچر های قریه را معرفی میکند ،که طول آن توسط مقررات ویژه
(امکان دارد تا سه کیلومرت از قریه) تعیین گردد66 .
گرچه عدم موجودیت عالمه گذاری و تعیین ضعیف رسحد میان علفچر های عامه و قریه هیچگاهی منحیث یک منبع عمدۀ منازعه
معرفی نگردیده است ،ولی این موضوع به مثابۀ یک منبع دایمی شکاف میان کوچی ها و دهاقین بوده است 67.عدم حضور پولیس در
مناطق روستایی منجر به حادثات نسبت ًا کوچک میگردد که به رسعت به خشونت مبدل میگردد .باری شخصی که با وی مصاحبه صورت
گرفت از حادثه ای حکایت کرد و گفت که در سال  2003کوچی ها پرس یکنت از زمینداران را کشتند که شکایت داشت کوچی ها در
زمین هایشان گندم می کارند .کوچی هاادعا میکردند که این زمین ملکیت خود شان بوده و آنرا در گذشته خریداری کرده بودند .بعد ًا،
ډګروال بر دهکدۀ کوچی ها یورش برد و هفت تن آنانرا کشت .دشمنی خونینی که به این ترتیب آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد و در
مقابل همه تالش هایی که از جانب بزرگان هردو طرف برای پایان دادن به این منازعه صورت گرفته است مقاومت میکنند ،حتی اگر
بزرگان موافقه منودند که کوچی ها ممکن از زمین های اشغالی بیرون شوند 68.منازعه گسرتش یافت زیرا ده نشینان محلی آغاز به حمله
بر همه کوچی ها بطور یکسان منودند نه فقط برکوچی های نیازی69.
اساس دیگر منازعه که ناشی از تطبیق ضعیف و مبهم قانون و مقررات میباشد موضوع زمانبندی مهاجرت کوچی ها میباشد:
61

مصاحبه با کارمند بخش علفچرها.

63

مصاحبه با عضو کمیسیون حل و فصل منازعات میان کوچی و کمیسیون هزاره ،دسامرب .2016

62
64

رشیف و صفر " ،اداره و مدیریت زمین".

مصاحبه با کالن قبیلۀ بیگ ازبیک ،ساحۀ کالم گذر ،اپریل .2017

65

لیز ایدین ویلی « ،جنگ بر رس علفچر ها :جنگ پنهان در افغانستان »،ریوی دیز موندیز موصوملنز ایت ال میدیرتانی ،133 :جون .2013

67

مصاحبه با کالن قبیلۀ الکوزی ،ساحۀ کوه دهنه ،جون .2017

66

مصاحبه با کارمند اراضی ،سپتمرب .2017

 68مصاحبه با کالن قریۀ قبیلۀ پاری در ساحۀ شمل دیری والیت خوست ،اپریل .2017؛ مصاحبه با کالن قبیلۀ مرک خیل در دیری والیت خوست ،اپریل 2017؛ مصاحبه با کالن قبیلۀ تیرون در
دیری والیت خوست 6 ،اپریل .2017

69

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) از قبیلۀ دولتزی در دیری والیت خوست 9 ،اپریل 2017؛ مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ازقبیلۀ نیازی در دیری والیت خوست 8 ،اپریل .2017
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آنان باید در علفچر ها حیوانات شانرا بچرانند و بعد ًا به زمین های ما نیز بیایند ،البته بعد از آنکه ما درو کردیم .برخالف،
اگر کوچی ها به زمین های ما زمانی بیایند که ما درو میکنیم ،یقینا که یک منازعه صورت خواهد گرفت و شاید ما از هرنوع
نیرو استفاده کنیم70 .

یکعده دهاقین ادعا میکنند که مهاجرت کوچی ها نسبت به سالهای قبل از جنگ ،بسیار غیر منظم گردیده که این امر منجر به وارد
گردیدن صدمۀ بیشرت به محصوالت و علفچر های قریه میگردد:
برای ولسوالی ما زمانبندی مهاجرت کوچی ها بدین ترتیب بود که کوچی ها همه ساله در اخیر آپریل میآمدند ،او ًال آنان
مجبور بودند که باید منتظر می ماندند که دهاقین هزاره در هر ولسوالی علوفه را از تپه ها و کوه ها قطع و جمع میکردند،
آنرا برای زمستان ذخیره میکردند ،بعد ًا کوچی ها میتوانستند با حیوانات شان آمده و حیوانات شان بطورآزاد در تپه ها و کوه
ها میچریدند .برنامه طوری بود که کوچی ها او ًال در ولسوالی بهسود میآمدند و برای  15 – 10روز در آنجا منتظر میامندند و
از علفچر های باقی مانده در کوه ها استفاده میکردند تا آنکه دهاقین در ولسوالی ناهور درو شان را متام میکردند ،و علوفه را
برای زمستان ذخیره میکردند .بعد ًا کوچی ها وارد ولسوالی ناهور میگردیدند و برای  15 – 10روز در آنجا میامندند و از علوفه
های متباقی در کوه ها و تپه استفاده میکردند تا آنکه دهاقین مالستان درو و قطع کردن علوفه را به پایان میرساندند و به
کوچی ها اجاز میدادند که حیوانات شان را به آنجا بربند71.

الاقل بعضی از مقامات حکومتی نیز از این نظریه حامیت میکردند.
 ...ما آمر اراضی به سطح والیت و یک مدیر به سطح ولسولی داریم که با حقوق هر یک آشنا هستند؛ وی علفچر ها،
جنگالت ،زمین های زراعتی را رهربی میکند تا هیچ کسی در حقوق فرد دیگری مداخله نکند .ما یک رسخیل ( کالن یک
گروپ از کوچی ها) برای هر گروپ یا قبیله داریم .رسخیل مسؤلیت رهربی گروپ را در رابطه به مهاجرت دارد واین رسخیل
ها را جمعیت کوچی ها انتخاب میکنند .بعد از آنکه این رسخیل نشانۀ انگشتان و کاپی تذکره های الاقل  200فامیل از
قبیله شان را آورد ،ما اسم وی را منحیث رسخیل آن گروپ و قبیله ثبت مینامیم و به وی یک کارت هویت و مهر میدهیم.
وی شخص ارتباطی یا ارتباط دهند میان حکومت و کوچی ها بوده و مسؤل گروپ یا قبیله در رابطه به مهاجرت و سایر امور
میباشد .ما در مورد هر قضیه فقط با وی در متاس میشویم یا وی با ما یا در صورت رضورت با ریاست والیتی ما متاس
میگیرد .بنابرین ،این نشان میدهد که طرزالعمل ها و زمانبدی های واضح برای مهاجرت کوچی ها از یک محل به محل
دیگر وجود دارد72 .

همگان با این موضوع موافق نیستند که چنین یک زمانبندی بطور مؤثر قبل از جنگ وجود داشته بوده باشد 73.بهر صورت ،حتی بعضی
از هزاره ها میگویند که این زمانبندی هیچگاهی تطبیق نگردیده بود74 .
قبل از انقالب ،یعقوب خان والی والیت کابل بود و به کوچی ها اجازۀ دسرتسی به علفچرهای مرکزی افغانستان ( اکرثا
مناطق هزاره) را مطابق زمانبدی یا تقسیم اوقات داده بود .به این معنا که تا آنکه ده نشینان در مسیر کوچی ها علوفه های
شان را درو منی کردند ،کوچی ها باید در آن قریه منی آمدند و از علف باقیامنده برای حیوانات شان استفاده منیکردند.
یعنی اول این حق ما بود که علوفه را درو کنیم و آنرا در کاهدان برای حیوانات خویش در زمستان آینده نگهداری کنیم و ً
علوفه های باقیامنده در ساحه برای حیوانات کوچی ها بودند .ولی بدبختانه ،کوچی ها قبل از وقت میآمدند و از علوفه های
ما قبل از آنکه ما آنرا قطع کنیم استفاده میکردند .زمانیکه ما بر آنها صدا میکردیم که از علوفه استفاده نکنند زیرا ما هنوز آنرا
درو نکرده ایم ،آنان به ما گوش منیدادند و در عوض سالح شان را به ما نشان میدادند75.

سطح تطبیق واقعی تقسیم اوقات ممکن از موقعیتی تا موقعیتی فرق میکرد.

70

مصاحبه با کالن قریه ،قبیلۀ نورزی ،قریۀ ننگ آب والیت فراه ،جون .2017
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مصاحبه با داکرت عصمت الله خوستی ،مشاور رئیس عمومی ریاست عمومی مستقل کوچی ها (پشتون) ،اکتوبر .2017
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مصاحبه با کالن هزاره از قریۀ بخارای ولسوالی مالستان 14 ،مارچ .2017
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

6.6انواع منازعه:غصب زمین و اشغال غیر قانونی زمین
1 11 1چه کسی عامل رش و فساد است؟

با در نظر داشت منونه منحیث کل ،عامل دیگر منازعۀ بین کوچی و جایی که بسیار عام است غصب ( تصاحب زمین دولتی بخاطر
کاروبار) و اشغال ( تصاحب زمین دولتی بخاطر استفادۀ شخصی) زمین است .حکایاتی را که ده نشینان در جریان مطالعۀ قضیه ده
سبز ،خاک جبار ،ازره خوست ارائه کرده اند همیشه بر میگردد به دوران قبل از جنگ ،هنگامیکه کوچی ها فقط رمه های شان را به
علفچر های عامه در کوه ها میربدند و به کار های ده نشینان مداخله منیکردند .بعد از  2001اوضاع تغییر کرد .طبیق اظهارات یکنت
از بزرگان جمعیت جایی در ده سبز:
قب ً
ال ،کوچی ها این جا برای یک دورۀ محدود میآمدند و حیوانات را برای چراندن اینجا میآوردند .بعد ًا آنان جانب والیات
ً
شامل میرفتند ،ولی فعال کوچی ها زمین ها و دارایی های ما را اشغال میکنند .آنان بر زمین های ما خانه میسازند ،زیرا این
زمین ها نزدیک کابل میباشند76.

قصۀ مشابه را دهاقین در خاک جبار نیز منوده اند:

قب ً
ال کوچی ها درین مناطق فقط خیمه میزدند و حیوانات را برای چراندن میآوردند ،ولی حاال کوچی ها اینجا میآیند و
میخواهند که زمین های ما را ترصف کنند و در مناطق ما خانه آباد کنند؛ بعد ًا منازعه صورت گرفت77.

از جانب دیگر کوچی ها از این انکار میکنند که زمین هایی که آنها میخواهند آنجا مسکن گزین شوند متعلق به ده نشینان میباشد:
این زمین های اجداد ما میباشد ،آنان ادعا میکنند که این زمین ها متعلق به آنها میباشند .ما به آنان اجازه منیدهیم که این
زمین ها را از ما بگیرند .آنان میگویند کوچی ها باید در کوه ها زنده گی کنند نه در این مناطق مانند شهرها .آنان به خانه ها،
خیمه ها و سایر اشیای ما صدمه وارد میکنند78 .

در واقعیت امر آنچه که صورت میگیرداینست که در ده سبز ،حد اقل هدف هردو یعنی باشنده گان محل و کوچی ها کسب کنرتول بر
بخش های علفچر های سابقه و ختم رقابت برای تصاحب آن میباشد:
منازعۀ ما با تاجک ها شش سال قبل آغاز گردید .تاجک ها منیخواهند که ما اینجا زنده گی کنیم .آنان به ما میگویند که
اینجا ساحۀ ما نیست ،حکومت به ما در باریک آب زمین داده پس ما باید در آنجا زنده گی کنیم .ولی ما به ایشان توجه
منیکنیم زیرا این ساحۀ علفچر ما است .حاال قیمت های زمین نیز بسیار بلند است ،بنا ًء آنان سایر مناطق را ترصف کرده اند
و بر آنها شهرک ها ساخته اند .حاال دیگر مناطق پر گردیده است و آنان همچنان میخواهند تا علفچر ما را نیز ترصف منایند.
این دلیل آغاز منازعه و وقوع درگیری میان طرفین میباشد79.

بنظر میرسد که بعضی گروپ های کوچی مصمم اند کنرتول بسیاری از علفچر های سابقۀ شان را بدست آورند تا در آنجا مسکن گزین
شوند ،طوریکه یکی از کوچی ها با مصاحبه کننده این موضوع را پذیرفته است:
کوچی های ما در بسیاری از ساحات مشکل دارند ،اولرت از همه هنگامیکه ما این ساحۀ کوچی آباد را ترصف میکردیم جائیکه
ما با بتخاکی ها جنگیدیم ،این ساحۀ علفچر ما بود و فع ً
ال ما در این ساحه شهرک ساخته ایم .ما همچنان با مردم قریۀ چنار
جنگیدیم ،به عین شکل که ما با مردم خاک جبار در ساحۀ چاروازگی خاک جبار جنگیدیم .ما همچنان با مردم گوسفند دره نیز
منازعه داریم ،زیرا اینهامناطق علفچر های ما میباشند و اجداد ما اینجا میآمدند .این منازعات در سال  2007با بتخاکی ها
هنگامی آغاز گردید که ما درین مناطق خانه آباد میکردیم .در سال  2009منازعۀ ما با قریۀ چنار آغاز گردید .ما میخواستیم
که آن مناطق را نیز ترصف منائیم .در سال  2013منازعۀ ما با مردم گوسفند دره و ملنگی آغاز گردید .در سال  2015ما یک
منازعه با مردم خاک جبار در چاروازگی داشتیم زیرا این مناطق از اجداد ما میباشند .در بعضی مناطق منازعات ما خامته پیدا
کرده است و در بعضی مناطق منازعۀ ما هنوز دوام دارد .این دشت های اجداد ما میباشند80 .
76

مصاحبه با کالن قریه ،ده سبز والیت کابل ،جنوری .2017
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ تره خیل ،ولسوالی ده سبز والیت کابل 13 ،جنوری.2017،
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79
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مصاحبه با کالن قریۀ چکری ،ولسوالی خاک جبار والیت کابل ،فربوری .2017

مصاحبه با کالن کوچی ،قبیلۀ کوچی (پشتون) تغر ،ولسوالی ده سبز والیت کابل ،جنوری .2017
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هردو جانب یکدیگر را متهم میکنند که از طرف بعضی از مافیای افغانستان و بعضی اوقات هم از سوی یک گروه و یا گروه دیگر شورشی
حامیت میشوند81.
منازعۀ ما با کوچی ها هنگامی آغاز گردید که آنان تصمیم گرفتند مناطق و مزارع ما را ترصف منایند؛ آنان همچنان مافیا را
در عقب خود داشتند ،طوریکه آنان هنگام ترصف بتخاک توسط مافیا حامیت میگردیدند .آنان میخواستند تا ده سبز را نیز
ترصف منایند بنابرین ما آنانرا متوقف ساختیم .این دلیل آغاز منازعۀ ما با کوچی ها بود.82
قبیلۀ تره خیل ما را تشویق میکند که با مردم مخالف جنگ منائیم .ولی در عقب گروه مخالف مردمان قدرمتند ،مافیا و
قوماندانان وجود دارند.83
مردمان مشخص میخواستند که این ساحات را بفروشند طوریکه آنان پلچرخی را فروختند .بعد ًا منازعۀ ما با ایشان آغاز گردید
و ما آنانرا متوقف ساختیم .در نتیجۀ این منازعه کدام چیزی واقع نشد ،فقط ما مردم خود را مسلح کردیم84.

در ساحۀ دیری (خوست) ،ده نشینان و کوچی ها در اوایل سال  2003جنگ را آغاز کردند .ده نشینان در برابر تالش های کوچی ها که
تصمیم مسکن گزین شدن در ساحه را داشتند ،مقاومت کردند:
کوچی ها یک مقدار کم زمین را در زمان ظاهر شاه و داود خان در ساحۀ دیری خریده بودند ،بعد ًا آنان با حیوانات شان
میآمدند و حیوانات را در علفچر ها میچراندند و سپس به پاکستان میرفتند.آنان در زمان طالبان پول دریافتند و در مناطق
شان منازل ساختند و سایر نیازی ها را از ننگرهار ،پکتیا و دیگر مناطق با خود آوردند .آنان بر زمین های ما حمله کردند و در
زمین های زراعتی ما حیوانات شان را آوردند .ما به آنان گفتیم که حیوانات شان را در آنجا نیاورند ،ولی آنان این پیشنهاد را
قبول نکردند .آنان رشوع به آباد کردن منازل در ساحات ما کردند .ما مانع آنان شدیم و به ایشان گفتیم که کار ساختامنی را
درین جا نباید رشوع کنند و چیزی کشت هم نکنند .بعد ًا کوچی ها یکنت از ما را با چاقو زدند و وی را شدید ًا مجروح کردند.
بعد از آن درگیری آغاز گردید .یک چند نفر توسط ایشان کشته شدند .کوچی ها با قبیلۀ صربی نیز مشکالت دارند و در نتیجۀ
درگیری بیشرت از  60تن از هردو طرف کشته و زخمی شدند.85

قب ً
ال کوچی ها در ساحات خودشان کار میکردند ،ولی فعال آنان ادعای  100 – 50هکتار زمین دیگر را دارند و از رسک عبور
کرده به این جانب دیگر رسک آمده اند .بنابرین فامیل کرنیل از قبیلۀ پیری آنانرا متوقف ساختند ولی کوچی ها مقاومت کردند
و گفتند که این زمین های خود ما میباشد و این علفچر های ما است و ما میخواهیم که اینجا گندم کشت کنیم .اما فامیل
کرنیل خوستی به آنان اجازه ندادند ،بنابرین درگیری آغاز گردید86 .

کوچی های نیازی مجبور بودند که خانه و زمین های خویش را ترک کنند ،تا آنکه بعضی ایشان در سال  2015دوباره بازگشتند .آنان
موافقه کردند که زمین و خانه ها را به یک نرخ مناسب به قبیلۀ همسایه شان منگل واگذارند87.

زمانیکه جایی ها و کوچی ها یکدیگر را منسوب به رشارت مینامیند ،اکرث ًا سعی مینامیند که عین کار را انجام دهند :یک بخش علفچر
ها برای انکشاف زراعتی یا شهر مناسب است .زیرا برنامه های حکومت جهت مهیا ساخنت زمین برای انکشاف بسیار ناچیز است،
محالتی که زیر فشار استند گزینه های بسیار اندکی دارند و بنابرین دست به کار های غیر قانونی میزنند و یا با غاصبین زمین همکاری
مینامیند .درین جریان ،فاصله و درز با سایر مردمی ایجاد گردیده است که در هیچ برنامۀ غصب یا اشغال زمین دخیل نیستند ولی به
ساده گی مشاهده میکنند که علفچر هایشان ناپدید میگردند.
یکنت از مناینده گان کوچی ها نقشی را که کوچی های متنفذ همراه با سایر متنفذین در قسمت غصب زمین بازی منوده اند پذیرفت.
وی در تاکید این امر ارصار ورزید که اکرث ًا کوچی ها قربانیان کوچی های قدرمتند هستند ،زیرا آنان دسرتسی به علفچر ها را از دست
میدهند88 .
81
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هنگامیکه هردو یعنی ده نشینان و کوچی ها تحت فشار قرار گیرند ،پس میپذیرند که از احزاب بیرونی ،بشمول مردمان قدرمتند،
سیاسیون کابل ،و شورا های قومی 89و محلی درخواست حامیت میکنند .یک منبع کوچی ها پذیرفت که آنان از طالبان سالح دریافت
کرده اند:
تشکر از طالبان ،آنان کوچی های مسلح اند ،هرکس از کوچی ها بهره برداری میکرد و حاال کوچی ها میتوانند از خود دفاع
کنند .طالبان با ما درقسمت اسلحه و سایر چیز ها کمک کردند و ما از آنان کمک بیشرت میخواهیم .اگر حکومت به ما گوش
ندهد ما راه دیگر نداریم ،ممکن از طالبان حامیت بدست آوریم90 .

در قضیۀ دیری نیز این اتهامات که افراد قدرمتند از جمعیت رقیب حامیت میکنند زیاد است 91.طبق اظهارات یکنت از بزرگان مردم
زراعت پیشه ،رساج الدین حقانی به ده نشینان یک مکتوب فرستاده و از آنان خواسته بود که به کوچی ها اجازه بدهند ،بخصوص تنها
نیازی ها را92 .
این حقیقت که مردم درگیر در منازعه ممکن حامیت بیرونی را دریافت کنند منیتواند به شکل اتوماتیک به این معنی باشد که حامیت
کننده گان خارجی محرک این منازعه میباشند .بخصوص در قضایایی که در مناطق اطراف شهر های بزرگ رخ میدهند ،به هرصورت،
اتهامات بطور دقیق چنین است که غاصبین زمین از مردم منحیث «لشکر» شان استفاده مینامیند که زمین را برای کاروبار و منفعت
خودشان ترصف کنند .بطور آشکار نقش غاصبین زمین مستحق مطالعۀ بیشرت میباشد .بخاطریکه نه تنها تأثیر آنانرا بر درگیری ها بررسی
منائیم ،بلکه همچنان به این منظور که آنان چگونه ساختار جوامع کوچی را دوباره شکل داده اند ( در پائین عوامل اساسی را نیز ببنید).

3 33 3کوچی های جایی شده با کوچی هائیکه میخواهند جایی شوند فرق دارد

در ازره (لوگر) و دشت رسخاب کشمکش بین کوچی ها و کوچی های سابقه که قب ً
ال ازین علفچر استفاده میکردند و در آنجا مسکن
گزین شدند صورت گرفته است:
منازعۀ ما با کوچی ها سه سال قبل در ساحۀ « یاد خواب شاهانه» آغاز گردید ساحه ای که کالن کوچی ها میخواست آنرا
ترصف کرده و در آن جا منازل مسکونی بسازد .ما به آنان اجازه ندادیم .قب ً
ال ،آنان حیوانات را برای چراندن درین جا میآوردند
و بعد ًا به والیات شاملی میرفتند ،ولی سه سال قبل ما دیدیم که آنان رشوع به ساخنت خانه درین جا کردند و بعد ًا نزاع میان
ما و ایشان آغاز گردید .آنان قبیله های نعیم خیل ،بابر و سلطان خیل هستند .آنان از مناطق مختلف آمدند و میخواهند
ساحات زراعتی مایان را ترصف منایند و ما اسناد قانونی همۀ این ساحات را بدست داریم .این منازعه در سال  2013آغاز
گردید و هنوز هم ادامه دارد؛ این منازعه تا حال حل وفصل نگردیده است93 .

چهار طایفه کوچی چندین سال قبل درین ساحه مسکن گزین گردیده و میان خود به توافق رسیده اند که چگونه علفچر ها را میان خود
رشیک سازند و آنها را به قریه جات و زمین های زراعتی تبدیل کنند:
این ساحه بیشرت از  2000هکتار زمین میباشد و همه قریه جات و قبیله ها مانند عیسی خیل ،عبدالرحیم زی ،افضل خیل
و ستانکزی در آن حصه دارند .همۀ این قبیله ها درین زمین حقوق دارند .طوریکه این زمین علفچر کوچی ها میباشد ،این
ال ما هم کوچی بودیم و ما حیوانات را در آنجا انتقال میدادیم .ولی فع ً
ال علفچر ماست زیرا قب ً
فع ً
ال ما زندگی به شیوه کوچی
را متوقف ساخته ایم94 .
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هنگامیکه جمعیت کوچی ها مانند بابر ،سلطان خیل و سالم خیل کوشش کردند که در عین ساحه مسکن گزین شوند ،جمعیت جایی
شده ی کوچی ها تصمیم گرفتند آنانرا ازین ساحه دور نگهدارند95:
ما به کوچی ها اجازه منیدهیم که در زمین های ما حیوانات خود را بچرانند یا بر آن ها خانه آباد کنند زیرا ما میخواهیم این
زمین را برای کشت آماده سازیم .ما میخواهیم درین دشت ها واتر پمپ نصب کنیم و بعضی چیز ها بکاریم ،زیرا تعداد مردم
ما روز بروز زیاد میشود .ما همچنان میخواهیم درین مناطق خانه بسازیم .ما منیخواهیم دیگر به کوچی ها اجازه بدهیم.
رضور نیست که این مناطق برای همیشه علفچر باشد تا کوچی ها در آنجا زنده گی کنند .منازعه مردم ما با کوچی های
بابر میباشد .این کوچی ها اینجا آمدند و بر زمین های ما خیمه زدند و زمین های ما را ترصف کردند و ادعا کردند که این
زمین متعلق به آنان میباشد .کوچی های سالم خیل از قریه رود والیت پکتیا آمدند .آنان نیز زمین های ما را ترصف کردند
و میگویند که اجداد شام این زمین ها را بر ما فروخته بودند .این منازعات دونیم سال قبل آغاز گردید .زمین های ما زمین
های خوبی اند .این ساحه شامل مالیم و عادی دارد ،و ساحۀ بسیار هموار است .این یک ساحه بسیار خوب برای حیوانات
شان میباشد ،زیرا درین جا علف زیاد است .همچنان این ساحه به شهر هم نزدیک میباشد96.

برخالف کوچی ها شکایت کردند که سایر جمعیت های کوچی که جایی شده اند دسرتسی به علفچر های سنتی شان را از دست داده
اند .توافقی که میان چهار طایفه کوچی ها روی جایی شدن درین علفچر ها صورت گرفته با سایر طایفه های کوچی روی آن گفتگو
نشده بود .منازعه به شکل تدریجی میان سالهای  2011و  2014بیشرت گردید 97.کوچی ها ازینکه در بیرون مانده اند شکایت میکنند:
ما با ده نشینان در ساحۀ خلیل آباد ،نزدیک کلنگار پل علم والیت لوگر منازعه داریم .منازعۀ ما با قبیلۀ ستانکزی است و آنان
مناطق علفچر ما را در آنجا ترصف کرده اند .منازعه میان ما و آنان سه سال قبل آغاز گردید و هنوز هم پایان نیافته است آنان
میخواهند درین جا شهرک بسازند و علفچر های ما را ترصف کنند ولی ما به آنان اجازه نخواهیم داد98.

مخالفت میان جمعیت جایی شده و سایر مردمیکه میخواهند در عین ساحه جایی شوند زمینه را برای بروز منازعه مساعد ساخته و این
وضعیت ناگزیر کار دهاقین را مختل منوده است:
طی سالهای اخیر تغییرات زیادی در زمین ها و علفچر هائیکه ما روی آن با کوچی ها منازعه داریم آمده است .یعنی در دشت
پاده خواب شاهانه ما چیز های بسیار زیادی کاشته ایم و در آنجا زمین های زراعتی بسیار زیاد وجود دارد .ما در گذشته گندم
و سایر چیز ها کشت میکردیم ولی از سه سال بدینسو همه این کار ها به اثر خشونت ها متوقف گردیده است .همچنان تعداد
زیاد خانه ها در آنجا آباد گردیده و زمین های زراعتی ما به خانه ها و منازل تبدیل شده اند99 .

مانند همه قضایای منازعه که تا بحال بازنگری شده است ،حتی در ازره ،جمعیت های رقیب خواهان کمک و حامیت خارجی از مردمان
قدرمتند ،سیاسیون و مقامات حکومتی شده اند و به اساس اظهارات خودشان درین زمینه یکمقدار موفقیت نیز داشته اند .باردیگر ،اکرث ًا
چنین ادعا میشود که سیاسیون و قدرمتندان مردم را تشویق میکنند که زمین ها را اشغال منایند البته بخاطر ترشیک منافع اقتصادی100.
بطور معمول ،اتهامات هر جانب در مورد دریافت کمک از گروپهای شورشی افزایش می یابد 101.چنین بنظر میرسد که این اتهامات تا
اندازه ای وزن دارد :حد اقل یکنت از بزرگان زمیندار پذیرفته است که از حزب اسالمی و همچنان از دو تن از قدرمتندان کوچی حامیت
بدست آورده است102 .
مانند قضیۀ منازعۀ کوچی در مقابل کوچی که در بخش انسداد دسرتسی به علفچر تخصیص یافته ،از منازعه میان کوچی ها و کوچی
های سابقه معلوم میشود که کمبود منابع بطور فزاینده یک عامل منازعه میباشد و عوامل سابقۀ منازعه را تحت الشعاع قرار میدهد.
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قس ً
ام ،منازعه میان کوچی ها و جایی ها که در باال روی آن بحث صورت گرفت ،نتیجۀ تنفیذ ضعیف یا در کل عدم تنفیذ حقوق جایداد
و استفاده از آن از جانب مقامات ،یا نتیجۀ آنچه ویل ترشیح کرده وضعیت مبهم علفچر ها میباشد 103.بنا ًء ،به علفچر بعضی اوقات از
جانب کوچی ها و بعضی اوقات از جانب ده نشینان منحیث ملکیت خود شان ( مخالف دیدگاه دولت) نگریسته میشود و آنان بطور غیر
قانونی در یکتعداد موقعیت ها اسکان گزین میشوند که باعث ایجاد منازعه میگردد .این عام است که در یک منازعه دو جانب وجود
داشته باشد و هردو ادعا میکنند که بشکل قانونی صاحب زمین هستند .اینجا مشکل فروشات غیر قانونی زمین توسط کارمندان حکومتی
نیز وجود دارد ،ولی در خور مالحظه است که بعضی ازین منازعات برای چندین سال بدون اینکه مالک درست آن شناسایی شود ،ادامه
مییابد 104.این هم روشن است که منازعۀ جاری ،کوچی ها رااز دسرتسی به مناطق مشخصی که بیشرت از خشونت ،ماین ها و غیره متأثر
گردیده اند دلرسد میکند و آنان مجبور میشوند توجه شان را بر یکتعداد علفچر های مصؤن مبذول دارند105 .
فشار نفوس در حال رشد ،یک منبع آشکار منازعۀ کوچی – جایی میباشد و اکرث ًا کسانیکه با ایشان مصاحبه صورت گرفته به آن اشاره
منوده و توسط مقامات رسمی نیز تائید گردیده است106 :
سال به سال نفوس و افراد جمعیت ما افزایش مییابد .مناطقی که در آن جا کوچی ها حیوانات خود را برای چرا میربدند ،فع ً
ال
مردم جمعیت ما در آنجا خانه میسازند یا غله جات کشت میکنند107 .

دالیل مختلف وجود دارد که منازعه چرا قب ً
ال رشوع نشد و در وقت خاص آغاز گردید .دلیل اولی اینست که نفوس افزایش
یافته است و آن دشت هائیکه کوچی ها عادت داشتند حیوانات شان را برای چرا آنجا بربند ،حاال مردم در آنجا ساختامن
میسازند و غله جات کشت میکنند108.

زمین های آبیاری شده امروز به  2.3ملیون هکتار تخمین گردیده است ،که از  3.4ملیون هکتار قبل از جنگ پائین آمده است ( و در عین حال
نفوس دو برابر گردیده است) 109.تعداد در حال کاهش حیوانات در افغانستان ( کوچی ها و ده نشینان در افغانستان را در باال ببنید) باید در واقع
منحیث فشار پائین تر بر چرا گاه ها تعبیر گردد و در صورتیکه منازعه خامته پیدا کند سطح مهاجرت های کوچی ها ممکن موفقانه مدیریت گردد.
بطور آشکار عامل عمیق دیگر که ظهور منازعات روی علفچر ها را تشکیل میدهد عبارت از توسعۀ اسکان شهری و نیمه شهری میباشد.
این میالن در بعضی موارد ،ارزش علفچر هارا که قب ً
ال توسط کوچی ها مورد استفاده قرار میگرفت افزایش داده و سبب شده ده نشینان
محلی ،عودت کننده گان از پاکستان و متنفذین تالش منایند که بر علفچر ها به منظور اعامر منازل و یا بخاطر فروش کنرتول داشته
باشند 110.این که مقامات دولتی نقش کم یا هیچ نقشی را در تالش بخاطر جهت دادن توسعۀ شهری بسمت ساحات خشک و نه بسوی
علفچر و زمین های زراعتی بازی منیکنند ،هیچ کمکی منیتواند بکند111.
در طی  15سال تغییرات زیادی صورت گرفته است .بطور مثال ،در گذشته نفوس ما کم بود و در والیات دیگر جنگ وجود
نداشت .بنابرین مناطق آزاد برای کوچی ها وجود داشت تا حیوانات خویش را برای چراندن بیاورند ،ولی فع ً
ال نفوس بسیار
زیاد افزایش یافته و عده زیاد مردم از اثر جنگ از سایر والیات به کابل آمده اند .فع ً
ال آن علفچر ها نیز به شهرک ها و خانه
ها مبدل گردیده و فع ً
ال کوچی ها نیز میخواهند مناطقی را برای زنده گی شان پیدا کنند و آنان ارزش زمین را میدانند .و
همین دلیل است که چرا روابط کوچی ها ،دهاقین و جایی ها در هر جا بد تر شده است .قبال توجه کوچی ها بطرف حیوانات
شان بود ،ولی حاال کوچی ها جهان را میبینند و میخواهند از زنده گی کوچیگری به زنده گی شهر ی رو آورند .آنان میخواهند
صاحب خانه ،زمین و سایر کاروبار باشند .آنان از زنده گی سابقۀ شان خسته شده اند و آن زنده گی برایشان مشکل بود112.
103

لیز الدن ویلی « ،جنگ بر رس علفچرها».
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نقل قولی که در باال ذکر گردید اشاره مینامید که چطور مناطق نزدیک به شهر های بزرگ ناگزیر به شکل وسیعی متأثر گردیده است،
مانند ده سبز .عین چیز در خاک جبار (والیت کابل) صورت گرفته است:
در طی  15سال تغییرات زیادی در قریۀ ما رخ داده است .باز سازی صورت گرفته ،تعداد مردم ما زیاد شده و رسکی که شهر
کابل را به قریۀ ما وصل میکند دوباره ساخته شده است .بلی ،این تغییرات روابط ما را با کوچی ها تغییر داده است .قب ً
ال ،ما
از دشت چار وازگی استفاده منیکردیم ،ولی فع ً
ال ما رضورت داریم از آن استفاده کنیم و این دلیل منازعۀ کوچی ها با مردم
ال در آنجا للمی کشت میکنیم113.
ال ،ما درین مناطق که تحت نزاع قرار دارد چیزی کشت منیکردیم ،ولی فع ً
ما است .قب ً

در ازره نیز ،امکان منازعه بشکل چشمگیری افزایش یافته زیرا قیمت های زمین بلند رفته است.

114

در خلیل آباد منازعه آغاز گردید زیرا هنگامیکه قبیلۀ ستانکزی علفچر های ما را در خلیل آباد ترصف کردند ،این منازعه قبل
ازین رشوع نشده بود ،زیرا ارزش زمین بلند نبود .ولی فع ً
ال که قیمت زمین بلند رفت این مردم قدرمتند همه مناطق را ترصف
کردند و آنان علفچر ما را نیز میخواهند .دلیل دیگر رشد نفوس است ،زیرا تعداد زیاد مردم دوباره از پاکستان آمدند ،به
شمول یکنت که عضو پارملان است و (یک کسی دیگری) به هر فامیل سه بسوه زمین میدهد و پول از ایشان میگیرد115.
این زمین بسیار قیمت است و مردم خوست میخواهند ما را تهدید کنند و این زمین را از ما بگیرند .قیمت یک هکتار زمین
 100000دالر آمریکایی است116 .

افزایش قیمت زمین و تقاضا برای خانه سازی نتیجۀ رشد اقتصاد افغانستان در خالل سالهای  14 – 2002میباشد .آنان به نوبت خویش
فرصت های کاروبار را ایجاد کرده اند ،که یک کتگوری خاص متشبثین ( غاصبین زمین) به رسعت از آن استفاده کرده اند .117ولی
تقاضا یک امر واقعی است ،و بطور مصنوعی توسط غاصبین زمین ایجاد نگردیده و باید به شکلی به آن برخورد شود .در میان سایر موارد،
ناکامی در پیدا کردن ساحه برای رشد شهر ها امکان دارد که هر نوع رشد اقتصادی را در آینده خفه کند.
این نوعی از منازعه روی منابع در حال کاهش است که میان نفوس در حال افزایش تقسیم میگردد و دوری جسنت آنرا مشکل میسازد
حتی اگر به مردم این توانایی داده شود که میان خود تصمیم بگیرند که از علفچر ها چگونه استفاده کنند .نوع منازعۀ کالسیک میان
کوچی ها و جایی ها روی رسحدات نا مشخص منحیث یک موضوع باقی میامند ولی نه یک موضوع فشار آورنده .غاصبین زمین منابع
زیادی دارند ،افراد و اسلحهء زیاد ،و متامیل اند منازعه را از یک منطقه به منطقۀ دیگر بکشانند.
با دسرتسی کم به علفچر های در حال محدود شدن ،کوچی ها یا در شهر ها جابجا میشوند و یا هم هر قطعه زمینی را که پیدا کنند
غصب میکنند .از آنجائیکه زنده گی کوچی گری مشکل شده است ،بعضی از ایشان هیچ گزینۀ ممکنه برای جایی شدن در کدام جای
ندارند ،به استثنای مزدوری ارزان در شهر ها .آنانیکه میتوانند متایل دارنداز چنین رسنوشتی دوری کنند و تالش میکنند یک مقدار زمین
را غصب کنند .ناگزیر اشغال زمین توسط ایشان در بعضی مناطق باعث مقاومت میگردد:
در بعضی مناطق مشکالت وجود دارد ،ولی در بعضی مناطق هیچ مشکلی نیست .بعضی مردم فکر میکنند که» کوچی ها
از افغانستان هستند ،آنان را رها کنید »،ولی سایر مردم فکر میکنند که آنان حق ندارند اینجا زنده گی کنند « ،آنان باید در
کوه ها زندگی کنند118».

تعداد بسیار اندک کوچی ها توان خرید زمین را دارند ،بنابرین یک گزینه ای که آنان دارند اینست که علفچر ها را در هر جائیکه میتوانند
غصب منایند .هردو یعنی کوچی ها و ده نشینانی که با ایشان مصاحبه صورت گرفته تائید منوده اند که این واقع میشود ،بطور مثال:
قب ً
ال ،کوچی ها یک زنده گی کوچی گری داشتند و از جایی بجای دیگر میرفتند .آنان این زنده گی را متوقف ساختند؛ آنان
همهء زمین افغانستان را ترصف مینامیند ،اگر در شامل ،جنوب ،رشق و یا غرب باشد .حاال آنان میخواهند جایی شوند؛
بنابرین ،آنان به زمین رضورت دارند و زمین را ترصف میکنند119 .
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قب ً
ال ،ما به والیات شاملی میرفتیم ،ولی آنان حاال ما را از رفنت به آن مناطق و علفچر ها جائیکه ما خانه آباد منوده ایم ،منع
میکنند .این مردم به ما اجازه منیدهند ،بعد ًا آنان بلدوزر ها را آوردند و خانه های ما را تخریب کردند .در یک خانه دو طفل
نیز کشته شدند .میان این تاجک ها و ترخیل های ما جنگهای زیادی صورت گرفت120.

در نتیجۀ رقابت برای بهره گیری از زمین علفچر ،مردمانیکه هیچگاهی در گذشته در مورد دسرتسی کوچی ها به علفچر اعرتاض نداشتند
نیز در مقابل ما ایستادند:
قب ً
ال ،کوچی ها برای یک مدت کوتاه میآمدند و بعد ًا بر میگشتند ،آنان منیخواستند زمین های ما را ترصف منایند بنابرین
منازعه صورت منیگرفت .ولی حاال کوچی ها اینجا میآیند و زمین های ما را ترصف میکنند و بر آن خانه ها میسازند121 .

کاهش آبیاری و خشکسالی های مکرر با فرسایش علفچر که در نتیجۀ توسعۀ شهری و سوء استفاده از علفچر توسط دهاقین رخ داده
است ،یکجا گردیده .کوچی ها رشوع به بردن حیوانات شان به علفچر ها و زمین های زراعتی کرده اند .باالخره ،آنعده گروپ های کوچی
ها که به علت انسداد مسیرها قادر به دسرتسی به علفچر های ارتفاعات مرکزی و کدام جای دیگر نیستند به صوب چراگاه های دیگر
ال از منازعه متأثر نگردیده بودند122 .
رو آورده اند و سبب افزایش فشار نفوس حتی بر مناطقی شده اند که قب ً
تغییر تعادل قدرت میان مردم یک عامل دیگر افزایش میزان منازعه است .یک پشتون اندر در امام صاحب قندوز گفت:

قب ً
ال ،پدر کالن های ما و پدران ما با ازبیک ها خوب زندگی میکردند و کدام مشکلی وجود نداشت .وقتی انقالب رشوع شد،
ً
ً
یکعده مردم سالح پیدا کردند و قدرمتند شدند .بعدا این موجب منازعات گردید .قبال ،ازبیک ها زمین های ما را منیگرفتند؛
هنگامیکه قدرمتند شدند رشوع به تجاوز بر زمین های ما کردند123 .
حکومت های قبل از جنگ حکومت های قوی بودند ،در آن زمان هزاره ها میتوانستند که تنها عسکر باشند ،نه آفرس .تحت
حاکمیت حکومت سابقه کوچی ها میتوانستند تا هر جا بروند ،کدام مشکلی برای ما وجود نداشت .فع ً
ال حکومت خوب
نیست .آنان کوچی ها را باز میدارند ولی به هزاره ها اجازه میدهند که همه قدرت خود را بکار اندازند124.

آیا کدام اصل برای این ادعای مکرر جهانی که قدرمتندان و "مافیا" در نهایت امر نیروی محرکه در عقب بسیاری از منازعات کوچی –
ده نشین میباشند ،وجود دارد؟ یقین ًا ،بدون یک نوع حامیت از سوی چنین فعالین ،برای مردم کوچی و جایی دشوار میبود که در چنین
یک منازعۀ متداوم دخیل گردند" .قب ً
ال که این قوماندانان و مافیا وجود نداشتند ،چنین منازعاتی نبود و هیچکس زمین ما را ترصف
منیکرد125".
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8.8نتیجه گیری

با وجود محدودیت ها ،این نظر سنجی نشان داده است که دو نوع درگیری میان کوچی ها و ده نشینان در افغانستان امروز وجود دارد:
مامنعت ده نشینان برای دسرتسی کوچی ها به علفچرها و رقابت میان ده نشین و جمعیت کوچی روی سوء استفاده از زمین علفچر.
زمانیکه اختالفات و منازعات را بطور جداگانه در نظر بگیریم ،سایر اشکال منازعه ،ماننداختالف روی تخطی از رسحدات غیر مشخص
شده به نظر میرسد که نسبت ًا شکل حاشیوی را بخود گرفته است ،ولی زمانیکه اینها یکجا درنظر گرفته شود میتواند یک دلیل عمدۀ این
امر باشد که چرا بعضی اوقات ده نشینان مانع دسرتسی کوچی ها میگردند .بطور فزاینده ،تخطی از رسحدات به یک جرقه تبدیل میگردد
که ممکن عوامل اساسی دیگر تنش را به منازعات باز ،دوامدار و خشن تبدیل مناید .بنابرین ،ممکن معقول باشد که عوامل اساسی
تنش تحلیل گردد و به نظر میرسد که از میان این تنش ها ،منازعه روی زمین یکی از مهمرتین تنش ها باشد.
بسیاری از پیشنهادات در مورد پالیسی که ازین پروژه بدست میآید در مقاله های آینده و مراحل بعدی تحقیق برجسته و روشن خواهد
گردید .به هرصورت ،این موضوع از پیش روشن است که عدم تحرک حکومت در قبال مقابله با مسئلۀ روش اصالحات زمین دولتی
پایدار نیست .منازعۀ فزاینده روی تبدیل علفچر ها به زمین های شخصی عالمۀ اینست که تهیه منودن بعضی چارچوب ها برای تبدیلی
بخشی از علفچر ها به توسعۀ ساحۀ شهری یا زمین های زراعتی برای مهلت غیر مشخص به تعویق افتاده منیتواند .غیر فعال بودن
حکومت و پارملان درین بخش رشایط را برای غصب و سوء استفاده وسیع زمین های دولتی مساعد منوده است .با در نظر داشت فشار
بسیار زیاد نفوس ،شهر های عمدۀ افغانستان باید توسعه یابد و تعداد خانواده ها بطور قابل مالحظه ای در جریان سال های -1978
 2001افزایش یافته است .طوریکه حکومت در برآوردن تقاضا ناکام مانده ،یک کتگوری جدید متشبثین که بطور غیر قانونی فعالیت
مینامید به میان آمده است – غاصبین زمین.

هرچه منازعه بیشرت جانب کسیکه پروسۀ تغییر علفچر ها را به زمین شخصی کنرتول مینامید کشانده شود به هامن پیامنه منازعه پر
خشونت و غیر انعطاف پذیر میگردد .فع ً
ال منافع عمدۀ اقتصادی و معیشت بسیاری از خانواده ها درخطر است ،بنابرین ،درگیری به
آسانی به وقوع می پیوندد:
ممکن ما از این علفچر های مورد منازعه استفاده کنیم و به آنانیکه برای ما مشکل خلق میکنند اجازه ندهیم .ما در کوچی آباد
منازل اعامر کردیم و میخواهیم درخاک جبار و چار وازگی نیز خانه بسازیم .اگر ( نام حذف گردیده) و ( نام حذف گردیده)
به ما اجازه ندهند ،ما به آنان اجازه نخواهیم داد به کابل داخل شوند و رسک را بر روی شان مسدود خواهیم کرد .اگر هر
کسی در برابر ما ایستاده شود ،ما در برابر شان جنگ خواهیم کرد و ما کدام راه دیگری نداریم126 .

اینجا گفتگو کار منیدهد .ما چند تن بزرگان را نزد وی فرستادیم ،بعد ًا ( نام حذف گردیده) آنانرا بندی کرد و به آنان گفت شام
تاجکان اینجا آمده اید( .نام حذف گردیده) حکومت را قبول ندارد .حتی اگر رئیس ناحیه مقرر گردد ،وی به اساس انتخاب (
نام حذف گردیده) مقرر میگردد ( .نام حذف گردیده است) به مردم گوش منیدهد .ما میخواهیم مشکل را از طریق گفتگو
حل منائیم ،ولی آنان به ما گوش منیدهند .بنابرین ما باید به آنان قدرت نشان دهیم127.

در نتیجه ،آنچه که اص ً
ال منازعه میان ده نشینان و کوچی ها میباشد به انواع دیگر منازعات مبدل و با آنها مدغم گردیده اند .برخی از
مصاحبه هایی که توسط تیم تحقیق صورت گرفته متایل به سوی نژادی سازی این منازعه را بطور واضح نشان میدهد:
قریۀ حاجی محمد افضل خان پشتون ها هستند و اینها کوچی ها (پشتون) را حامیت میکنند ،قلعۀ زرین نیز پشتون ها
هستند و آنان نیز با کوچی ها (پشتون) کمک میکنند تا زمین های ما را ترصف منایند و بعد آنرا میان کوچی ها (پشتون) و
خود شان تقسیم منایند128 .
این رقابت میان پشتون ها و ازبیک هاست ،بنابرین همه قریه جات پشتون و ازبیک اینجا درین منازعه دخیل اند.

126

مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،کوچی آباد بتی کوت ،کابل ،مارچ .2017
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مصاحبه با کالن قریۀ تاجیک ،قریۀ پای منار ولسوالی ده سبز ،والیت کابل ،جنوری .2017
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یک دهقان پشتون گفت که یک سیاستمدار که با مردم ارتباط داشت ،چگونه افراد قدرمتند کوچی (پشتون) را که در عقب غصب زمین
در ساحه قرار داشت قناعت داد که آنانرا تنها بگذارند البته به این دلیل که آنان هم پشتون ها هستند نه تاجک ها! 130یک تن از کوچی
هائیکه (پشتون) با وی مصاحبه صورت گرفته اشاره منود که به شورا ها و سیاسیون مختلف پشتون متوسل گردیده و همه وعدۀ کمک
منوده اند و اظهار داشت :این بازی میان پشتو و دری است .شام نباید خود را ضعیف نشان دهید131.
در محیط هائیکه از نقطه نظر نژادی یکنواخت است ،در آنجا عالیم قبیلوی سازی وجود دارد .بطور مثال در خوست ،مردمان محلی در
اصطالح نسب شناسی ،کرالنی ها هستند در حالیکه کوچی هائیکه (پشتون) زمستان را در آنجا میگذرانند غلزایی ها هستند .یک کوچی
نیازی (پشتون) گفت :آنان میگویند که شام نباید اینجا بیائید زیرا شام غلزایی هستید132.
درین منازعه با کوچی ها (پشتون) سایر قریه جات نیز دخیل هستند مانند متون وال ،پیری و تیرون .مانند نیازی ها قبایل
دیگری نیز آنجا هستند ،که درین منازعات دخیل هستند .مانند عیسی خیل ،نارص و دولتزی .آنان نیز با نیازی ها کمک
میکنند .این یک منازعۀ بزرگ است که میان غلزایی و کرالنی میباشد133.

روشن است که منازعۀ کوچی -ده نشین به یک مسئله بزرگرت مبدل میگردد ،بنابرین ،یک معقولیت دیگر برای مداخله در آن وجود دارد.
پالیسی سازان به سبب ماهیت مغلق این منازعات ،محدودیت ظرفیت دولت و موجودیت اولویت های دیگر مانند ناامنی های جاری،
متایلی ندارند با این موضوع به صورت باملواجه مقابله منایند .اما به هر اندازه ای که مداخله به تعویق انداخته شود ،به هامن پیامنه
منازعه عمیقرت و بیشرت مهار ناشدنی میگردد .گسرتش و تشدید منازعۀ کوچی – ده نشین موضوع بدی است ،این منازعه نه تنها باعث
تلفات دها تن میگردد ،بلکه سبب صدمۀ اقتصادی نیز میشود:
آنان بلدوزر هارا خریدند و به خانه های ما آسیب رسانیدند ،در یک خانه دو طفل نیز کشته شد .میان این تاجک ها و ما تره
خیل ها بسیار زیاد جنگ ها صورت گرفت134.
به اثر همین منازعات ما حیوانات خویش را از دست دادیم و با خسارات مالی روبرو گردیدیم .بطور مثال ،قب ً
ال من  300رأس
حیوان داشتم ولی حاال  200حیوان دارم .این یک خسارۀ بسیار هنگفت برای من است135 .

از دیده گاه حکومت کابل ،این امر بسیار زیاد قابل تشویش است که همه کسانیکه با ایشان مصاحبه صورت گرفته است به طور جدی
از عدم توانایی مقامات برای حل و فصل این نوع منازعات ،انتقاد کرده اند.
حکومت هائیکه قبل از جنگ وجود داشت ،حکومت های واقعی بودند ،ولی حکومت های فعلی حکومت های واقعی نیستند.
حکومت های فعلی منیتوانند در حل و فصل این منازعات و مشکالت کدام نقشی بازی کنند .در حکومت های قبلی ،اگرهر
نوع منازعه یا مشکل پیش می آمد ،آن حکومت ها میتوانستند آن منازعات و مشکالت را بسیار زود حل و فصل منایند136 .
حکومت ضعیف است و در حکومت غاصبین وجود دارند که مقامات حکومتی اند .اگر حکومت با ما کمک میکرد ،ما به شورا
های قبیلوی منیرفتیم تا منازعۀ ما را حل و فصل منایند .امکان دارد که ما به حکومت مراجعه کنیم .اگر هر کسی در والیت
کندز مشکل داشته باشد ،نزد طالبان میروند که مشکل شان را حل و فصل منایند137.
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مصاحبه با کالن قریه ،محلۀ باغگی ،ولسوالی خاک جبار والیت کابل ،مارچ .2017
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ نیازی ،دیری والیت خوست ،اپریل .2017
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مصاحبه با کالن کوچی (پشتون) ،قبیلۀ تغر ،ولسوالی ده سبز والیت کابل ،جنوری .2017
مصاحبه با کالن قریه ،قبیلۀ متون وال ،دیری والیت خوست ،اپریل.2017
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حکومت قادر نیست تصامیم خود را تطبیق مناید و توامنندی حامیت از حقوق مردم ما را ندارد .محاکم سه بار به نفع ما
فیصله کرده است بنابرین چرا حکومت آنرا تطبیق کرده منیتواند .اینها مردم بسیار قدرمتندی هستند و حکومت منیتواند علیه
شان تصمیم بگیرد .حاال فقط طالبان مانده تا برای ما تصمیم بگیرند ولی طالبان نیز از ما پول میخواهند .ما در ابهام قرار
داریم که به کدام طرف مراجعه کنیم .فقط داعش مانده است138.
فع ً
ال هنگامیکه کدام مشکل پیدا میشود ،مردم به شورا های قومی یا طالبان مراجعه میکنند نه حکومت.

139

بطور واضح ،عدم توامنندی یا عدم دلچسپی مقامات کابل جهت حل و فصل منازعات کوچی – ده نشین به خدشه دار شدن مرشوعیت
حکومت کمک میکند .برای رسیده گی به این موضوع باید درین جا بطور واضح یک احساس عمیق فوریت وجود داشته باشد .اگر
هموار کردن هر یک از منازعه میان کوچی ها و ده نشینان یک کار بسیار دشوار باشد ،حد اقل حکومت باید درین رابطه که با علفچر ها
چه کند و چگونه زمین ها را برای توسعۀ شهری مهیا مناید ،و یکعده عوامل کلیدی غصب غیر قانونی زمین را تضعیف کند ،اقدام مناید.
بسیاری از کسانیکه همرای شان مصاحبه صورت گرفته ،بالخصوص کوچی ها ،خواستار مداخلۀ بزرگرت دولت درین منازعات گردیده اند.
به هرصورت ،در میان کارمندان رسمی دولت این احساس گسرتده وجود دارد که در حال حارض دولت افغانستان این ظرفیت را ندارد که
به حل وفصل این منازعات کمک مناید .حکومت افغانستان و متویل کنندگان باید راه های جدیدی را برای معامله با این منازعات که
موضوع ظرفیت ضعیف دولت را جربان کند روی دست بگیرند .بطور مثال ،آیا امکان دارد که به مردم کوچی مشوقات پیشکش گردد تا
آنان راه های خویش را تغییر دهند ،حد اقل مهاجرت های طوالنی شان را ترک کنند؟ اینجا مسایل تخنیکی زیادی وجود دارد که درین
شیوه ها دخیل اند و نیاز است به جزئیات در مورد آن ها بحث صورت گیرد .تا آنجای که به پروژۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ارتباط
میگیرد ،دریافت های این تحقیق آنچه را که در خالصهء مقاله ارائه شده بود تقویت میکند:

138
139

•

•موضوع اسکان کوچی ها (پشتون) (کام ً
ال یا قسام) قابل توجه بیشرت است و این امر به ذات خود مبدل به عامل منازعه میگردد؛

•

•منازعۀ کوچی – ده نشین بطور فزاینده متامیل به سیاسی و نژادی شدن است ،خطر تند شدن بالقوۀ منازعات بیشرت را دارد؛

•

•رقابت روی زمین های علفچر بخاطر یکعده دالیل غیر مرتبط تشدید میابد ،به برخی ازین دالیل باید رسیده گی صورت گیرد؛

•

•جوانب درگیر در منازعات عدم موجودیت دولت را بسیار زیاد احساس میکنند ،گرچه هیچ وفاقی در این مورد که دولت چه نقشی را بازی
کرده میتواند یا باید بازی کند وجود ندارد؛

•

•نقش فزاینده ای را که افراد قدرمتند کوچی (پشتون) بازی کرده این امر را برجسته میسازد که جامعۀ کوچی (پشتون) چگونه تغییر
کرده است.
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مصاحبه با کالن قریه ،کول اکاخیل امام صاحب ،اپریل .2017
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یو اس اید« .کاهش خطر برای مردم افغانستان ».یو اس اید :پروژۀ صلح افغانستان.http:// afghanpeace.org ،
دی ویجر ،فروکی « .رمه داران کوچی (پشتون) افغانستان :تغییر و تطابق ».مردم کوچی ،جلد  ،11طبع .37 – 9 :)2007 ( 1
دی ویجر ،فروکی « .بررسی چند جانبه بر کوچی (پشتون) ».کابل.2005 ،
ویلی ،لیز الدین « .جنگ روی علفچر ها :جنگ پنهان درافغانستان».ریویو دیس موندیس موسلامن ایت دی ال مدیرتانی ،133 :جون
.2011
ویلی ،لیز الدین « .در جستجوی صلح در علفچر ها ».کابل :ای ار ایی یو.2004 ،
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود.
شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه
استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما با ارزش است .نظر های شام به
ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده گان نرشیات ما به
اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد areu@areu.org.af .همچنان شام می توانید
به این شامره متاس بگیرید  + ۹۳) ۰ (۷۹۹ ۶۰۸ ۵۴۸و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی اطالعاتی که به ویژه برای
ما سودمند هستند عبارتند از:
•

• چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟

•

• به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

• به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟

•

• از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از نسخه چاپی؟

•

• چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟

•

• نظر شام دربار ٔە روند تحقیقی و نتایج ما چیست؟

•

• انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟

•

• به نظر شام ،ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟

•

• عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است ؟عرص ٔە عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در ویب سایت  www.areu.org.afقابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان موجود می باشد.
تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

می 2018

آب هرچه عمیق تر ،آرام تر:
کوکنار نا مرشوع و تحول دشت
های جنوب غرب افغانستان

دیوید منسفیلد

می 2018

ارزیابی ای از موثریت
 EUPOLدر اصالحات پولیس
افغانستان ()2016-2007

قیوم رسوش

حوت 1396

مصئونیت شهری :برنامه بازبینی
بنای صلح شهری در افغانستان

یام ترابی

موجود به
زبان دری

موجود به
زبان پشتو

موضوع تحقیق

نوع نرشیه

مدیریت منابع طبیعی مقاله تحلیلی

حامیت اجتامعی

مقاله تحلیلی

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

جنوری 2018

مطالعه بازمنایی :میکانیزم
های نهادی برای مهار کردن
قاچاق انسان در افغانستان

ولی محمد کندیوال

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

مارچ 2018

مطالعه بازمنایی :میکانیزمهای
نهادی برای مهار کردن قاچاق
انسان در افغانستان

سوپروا نراسیمهیا

حامیت اجتامعی

نرشیه تحلیلی

√

√

جنوری 2018

نوع شناسی منازعهء کوچی-
ده نشین در افغانستان

داکرت انتونیو گیستوزی

√

√

مدیریت منابع طبیعی نرشیه تحلیلی

عقرب ۱۳۹۶

خالصه ای در مورد منازعه کوچی
و باشندگان محل در افغانستان

داکرت انتونیو گستوزی

√

√

حامیت اجتامعی
و معیشت

چکیده

اسد ۱۳۹۶

باز نگری قضایی در افغانستان

غزال حارس

√

√

قانون اساسی

پالیسی نامه

اسد ۱۳۹۶

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان:
نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی
در مورد را ِه پیرشو

کاوون کاکړ ,توماس
کریمر ,هامیون رئوفی

√

√

قانون اساسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری شهری :ارزیابی برنامۀ
انکشاف شهری در افغانستان

دتلیف کامیر ,ذبیح
الله عیسی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری معادن :سیستم
مؤثر جمع آوری عواید صنایع
استخراجی در افغانستان

جاوید نورانی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه
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جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری مهاجرت :تکامل مفاهیم
و چارچوب نهادی در افغانستان

ولی محمد کندیوال,
هلن سی سی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

حمل ۱۳۹۶

اصالحات خدمات ملکی در افغانستان:
نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

سید حشمت الله
هاشمي ,گیرهارد الوت

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور

جوالی 2016

نزدیک ساخنت دولت با مردم :غیرمتمرکز نعمت الله بیژن ،فرحت
امیل و هارون نایب خیل
ساخنت پالنگذاری و بودجه سازی

برنامه ریزی ،بودجه
گذاری و حکومتداری نرشیۀ تحلیلی
در سطح والیتی

جوالی 2016

نقش جامعۀ مدنی در ترویج
حکومتداری خوب در افغانستان

اورځال ارشف نعمت
و َکرین ِورنِر

جامعۀ مدنی و
حکومتداری

می 2016

اقدام متوازن کننده برای
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و
لین دی بروکِ ِر

معادن و حکومتداری نرشیۀ تحلیلی

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی :چه دیدگاه
وینسِ نت توماس با مجیب
هایی برای همکاری در میان افغانستان،
احمد عزیزی و خالد بهزاد
ایران و پاکستان وجود دارند؟

می 2016

نگاه نزدیک به مردان و «انواع
مردانگی» :مشارکت فعال
مردان در برابریجنسیتی

لیا ویلفردا آر .ای .پیالنگو،
چونا آر .اِچاوز ،پرویز
طفیل ،سید مهدی موسوی

اپریل 2016

ِ
دولت ُسست بنیان :چگونه تریاک
تیشه به ریشۀ افغانستان زد

دیوید منسفیلد

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر تحقیق ساحوی در
والیت قندهار ،دسمرب  2015الی جنوری پل فیشتین
 :2016کوکنار و معیشت روستایی

مارچ 2016

اردوی ملی افغانستان پس از آیساف

آنتونیو جیوستوزی و
علی محمد علی

نرشیۀ تحلیلی

مدیریت منابع طبیعی مطالعۀموردی

√

√

جنسیت

پالیسی نامه

مدیریت منابع طبیعی کتاب

√

√

مدیریت منابع طبیعی خالصه نامه

حکومتداری

فربوری 2016

اصل در جزئیات :سقوط روزافزون
ننگرهار به دامن شورشگری،
خشونت و تولید وسیع مواد مخدر

دیوید منسفیلد

√

√

جنوری 2016

سوی دیگر نابرابریجنسیتی :مردان
و خصوصیات مردانگی در افغانستان

چونا آر .اِچاوز ،سید
مهدی موسوی و لیا
ویلفردا آر .ای .پیالنگو

√

√

توضیح نامه

مدیریت منابع طبیعی خالصه نامه

جنسیت

نرشیۀ تحلیلی
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ناحیه  ،10رسک  ،1فیز  ،Aشهر نو
کابل ،افغانستان
شامره متاس+93 )0( 799 608 548 :
ایمیلpublichations@areu.org.af :
ویب سایتwww.areu.org.af :

