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 از جنگ ميان كوچي ها و هزاره ها چه كساني سود مي برند؟
   

 بـه  ، با رمه هاي بز ، گوسفند ، اسـب و شـتر   شده وارد  اين سرزمين     كه  سال هاي قبل     هموطنان خانه به دوش ما اند       كوچي ها   
ه چراندن   در سلسه كوههاي سليمان و فيروز كوه ب        و نا منسجم    د  تعدصورت دسته هاي م   ه   ب ،  نده شده ك پرا كشور  مختلف مناطق

 كـشور    امـروز دسـته هـاي كـوچي در نقـاط مختلـف             .پرداخته و نماي تيپك آريائي مالدار را به نمايش گذاشته اند          رمه ها شان    
 بـر همـان مـسير و روال          زندگي دارند و هر دسته از خود مسير، علفچر و جاهاي خاصي براي بودو باش موقت دارند و هر سال                   

  .زندگي شان را عيار مي سازند
دست مي ه  بكار و زحمت شان صوالتي كه كوچي ها از  و محست اقتصادي كشور ما جدي مهم ولهأ مس يككوچي گري

 درصد زمين هاي كشور و موجوديت 12با درنظرداشت زرع .  مي نمايدءمين نيازمندهاي مردم ما ايفاأ در تيآورند، نقش بسيار
، ضرورت مهم زندگي ما  افغانها ويژه مالداري كه از طريق كوچي ها صورت مي گيردبه ي فراوان، نياز  مالداري و چراگاه ها
 كه در كشور هاي همجوار افغانستان و حتي كشور هاي پيشرفته جهان به مالداري و كوچي گري نه تنها در افغانستان.  مي باشد

كوچي ها ساالنه با رقم درشتي به توليد قروت، پشم، پوست،كُرك، گوشت و روغن و حتي . اشكال گوناگوني وجود دارد
ي ما را حل مي سازند مواد سوختي از طريق فضلة حيوانات شان  مي پردازند و بخشي از نياز هاي معيشتي جامعة فلك زده ا

 نيز به خيل لد را ؤكوچي هاي م و گرفتبخش فقير جامعه را  نبايد  با سياست هاي ضد مردمي جلو نقش توليدي اين كه 
  .سوق دادبيكاران 

كوچي ها سالها در اقتصاد و زندگي مردم افغانستان نقش مهم داشته و با اين همه گستردگي كمتر ميان آنان و ساكنان محل در 
مسير راه ها و علفچر ها جنجال و درگيري رخ داده كه اگر گاهي به وجود آمده بي آنكه خوني بريزد به وسيلة ريش سفيدان 

  .قومي كوچي ها وساكنان محل مهار شده است
  و اسـتفادة قومنـدانان شـرير نـو بـه     ورهاي همـسايه  مـداخالت كـش   و ، تجاوزة سه دهة اخير  غيرعادالن خانمانسوزو  جنگ هاي

 فقيـري    كوچي ها نيز  قربانيـان      دوران رسيده، چنانچه زحمتكشان مليت هزاره را در كوهستانهاي مركزي كشورآرام نگذاشته ،              
 شوند و    خود ن وارد زندگي طبيعي    به مرور زما   ، قادر نشده تا      بوده   الزم  ر اين جنايت ها را كشيده اند وطوري كه           زج   كه  بوده

  . سر مي برنده بسيار بد معيشتي و فرهنگي ب در وضعيت روشن است كه اكنون
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 هاي سي ساله  و زمينه ساز آغاز بدبختيما را نقش زمين نمود فقيركه خون هزاران تن از مردم تجاور سوسيال امپرياليزم روس 
ز سالح ا ي و فرستادن سيلتنظيم هاي بي بنياد كه با ايجاد  به سرزمين مافراهم گشتمريكاحضور اصت طالئي براي شد، فر
ه شد كه روا داشت برمردم ما ي جنايات هولناك درين مدت وهشي مبدل ساختي جنگهاي فرمامحل افغانستان را به ،ومهمات

 .  نشدند» بهره«ن بي آهموطنان هزاره و كوچي ما مثل ساير افغانها  نيز از

م گذاشته شده واني محرشري وحقوق انس از تمامي سهولت هاي ب مختلف تاريخ ادوارقيرومظلوم كوچي و هزاره كه درمردم ف
 ترين كار  براي به دست آوردن لقمه ناني شاقه عبور نموده وران و پاكستان  ايرا  مرزهاي ن خون شان كف دست گرفتا درو ب
را انجام داده اند، از نظر تحمل اين بدبختي ها هم سرنوشت بوده و هر دو چون سنگ زيرين آسياب روزگارمشابهي  را يها
اما درميان هزاره ها و كوچي ها درين سي سال افرادي قد بلند كردند كه با استفاده از زحمتكشان هردو ، تالش .  گذرانندمي

درين ميان . نمودند تا با دامن زدن اختالف ميان اينان و هيزم بيار معركه شدن هرچه بيشتر به ثروت و قدرت دست يابند
  .  جنگ طلب شان كوشش كرده اند تا اين آتش را براي هميش روشن نگهدارندهمسايگان افغانستان نيز از طريق عوامل

دعوا بر سر زمين و علفچر ميان كوچي ها و هزاره هاي ولسوالي هاي بهسود و دايميرداد كه چهار سال قبل آغاز شد، برنامة 
اينان به سود خود سرمايه گذاري سنجيده شده از سوي برخي از حاكمان پايتخت و همسايگاني بود كه  مي خواستند از خون 

در حاليكه .كنند و تا توانستند آنرا دامن زدند و به اصطالح سران هردو طرف درين سالها قادر به گرفتن ماهي مراد خود شدند
  . اين جنجال عادي، مي شد كه مثل صد ها دعواي  ديگر ميان كوچي ها و ساكنان بومي  به صورت مسالمت آميز حل گردد

سي سال جنگ و مهاجرت ها كه بار ديگر زندگي هاي بومي و طبيعي آغاز شد و كوچي ها بز، شتر و گوسفندي  دست بعد از 
و پا كردند، هزاره ها حق داشتند تا زمين و ملك خود را در اختيار داشته باشند و با گسترش خانواده ها زمين هاي مخروبة 

ها نيز اين حق را داشتند كه به علفچر هاي خود دست مي يافتند و اما اينكه چرا متصل قريه هاي شانرا آباد سازند و كوچي 
صرف درين دو منطقه چنين برخورد هاي به وجود آمد و جان دهها نفر گرفته شد، هرگز يك روند طبيعي نبوده، دست هاي 

شده هاي اين درگيري ها نه فرزندان با يك نگاه سرسري مي توان ديد كه كشته . از بيرون و درون به چنين كاري دراز شدند
ايناني كه در كابل براي دوطرف به اصطالح  سينه چاك مي كنند، بود و نه براي آنانيكه بار اين جنگ را به دوش كشيدند و 

» واقعي«دو طرف در پارلمان وخود را نمايندة » حاميان«درگيري و جنگ زرگري . فرزندان شان فداگشتند، تنگه اي كمايي شد
خط اول اين نبرد به » فدائيان«فهاي درگير وانمود كردن، جز هزينه نمودن براي قدرت بيشتر و سود فراوان تر چيزي نصيب، طر

  شدت خاينانة ضد كوچي وضد هزاره، نشد؟
وقتي دولت افغانستان كه خود بخشي ازين درگيري ها مي باشد، درين چهارسال هرگز نخواسته تا  اختالف ميان كوچي ها و 

سباوون، شهزاده مسعود، خليلي، . حل بسازد، چه انتظاري براي پايان آن بايد داشت» داهيانه«زاره هاي اين دو ولسوالي  را ه
حشمت غني، محقق، نعيم كوچي، اكبري و غيره به شكلي از حاكمان اين  دولت اند كه هريك در جهتي قرار داشته و با 

هم هر ساله مبلغ معيني  به نام خسارات دو طرف اختصاص داده و اين كه اين كرزي . حرارت طرف مقابل را محكوم مي كنند
  . پولها چقدر به جيب چوپان كوچي و دهقان هزاره فرو مي رود، براي همه روشن است

ي دركابل صورت گرفت تا كوچي ها در كابل اسكان داده شود و اين طرح به شدت احمقانه با پيشنهاد هشت ئتالش ها
وچي ها همراه بود كه معلوم نيست اين كوچي ها چرا به كابل آورده شوند و آيا نزاع كوچي ها و هزاره ها بر شهرك براي ك

سر رسيدن به شهر كابل است يا مشكل زمين و علفچر؟ اساساً چرا كوچي ها زندگي طبيعي خود را كه در اقتصاد كشور ما 
ل زندگي كوچي ها در اختيار شان قرار نگيرد و چرا عوض زمين  چرا اين همه امكانات در مح؛ از دست بدهند،نقش دارند 

هاي مردم هزاره در محل هاي نزديك ديگر به كوچي ها علفچر داده نشود؟ چرا اين مشكل  با درنظر داشت مشكالت دو 
ه اصالً هموطن به صورت انساني و افغاني در محل درگير حل نگردد؟ رقم خوردن شهركي در خاك جبار به نام كوچي ها ك
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ن مطلع نشدند و صد ها نمره زمين اين شهرك كه ظاهراً براي رفع اين غايله اختصاص يافته بود، و اينكه آكوچي هاي درگير از
ه ي كه گفته مي شد در شهرك ها بايد جابئچگونه در بدل يك لك و دو لك افغاني به فروش رسيد و كجا شدند كوچي ها

كي ها پول  شهرك خاك جبار را به جيب . ان چاكان اين غايله را خوب روشن ساختجا شوند، ماهيت اين طرح ها و گريب
زدند؟ ايا كرزي نمي داند كه در رژيم فاسد و بيكفايت او مليون ها افغاني كه به نام چوپانان كوچي و دهقانان هزاره داده مي 

ي را    رهبران"از وحكومت كن ندقه بيفرت"شود به جيب چه كساني مي رود؟ زحمتكشان كوچي و هزاره نبايد فريب سياست
ديدة كمك به مردمان آسيب نام ه  با گرفتن ميلونها دالر بيافته  و خود دست ف ا هداودن اين تيوري به بخورند كه با عملي نم
. د نن راه پيدا ك پارلمانه بو به ازين طريق و با اين تمسكد نكن قدرت نمائي سياسي خود بد مستي كوچي و هزاره براي

له ديده، آگاهانه و نا آگاهانه در  مسأروشنفكراني كه مدعي افكار مردمي اند، نبايد با اخالق و كشش هاي قوم و قبيله به اين
  . كه خفت و شرم باال تر ازين نصيب شان نخواهد شد،كنار زورمداران قوم و قبيله قرار بگيرند 

تي سرنوشت همگوني دارند، نبايد براي آناني كه جز جنگاندن خلق زحمتكش هزاره و كوچي كه در فقر، بدبختي و تنگدس
ندازند و پشتاره هاي  شان پول بگيرند، غوغا به راه بيقوم و قبيله براي ادامة قدرت شان كاري ندارند، اجازه دهند كه به نام

و طرف بايد بر سرنوشت و سالح ومهمات را به پشت شان ببندند و روانه ميدان جنگ بسازند، سران و ريش سفيدان محلي هرد
كه جز جنگاندن قوم و قبيله راهي براي را زندگي شان تصميم بگيرند و گول تبليغات كوچي دوستي و هزاره دوستي عده اي 

ي در محاسبة نوني دهقان و چوپان چون مورچه هائ نخورند و بدانند كه در رژيم ك،ثروت اندوزي و قدرت طلبي شان ندارند
  . و قادرند با مرگ لشكري ازين مورچه ها ايوان زندگي خود را بلند و بلند تر سازندزندگي قرار ندارند

  
  
  
  
    
  
  
  
  
 
 


