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 واله له دوو لیدلوریو کوچي او کوچی
 

 
 :د کوچیانو مسئله له دوو اړخونو پاموړ ده

 

 له تاریخي، هویتي او فرهنګي پلوه،   ــ   ۱
 

 .له اقتصادي ـ ټولنیز پلوه ــ   ۲
 

 لومړی،  
 

مه هېروئ، چې افغانان، بلکې په لوی سرکې آریایان له اره ټول کوچیان دي. آریایان تر میالد نږدې  
څلور زره کاله مخکې د سایبېریا له سهیلي سیمو او کوکاسېس ) قفقاز( څخه مخ په جنوب کوچ را  

و د درې زرو کالو کوچاني ژوند روسته ورو ورو په منځنۍ اسیا، افغانستان، پارس او د  پیل کړ ا
هند په شمال کې ځای پرځای شول. څه برخه یې له مدیترانې واوښتل او تر اروپا ورسېدل. د اریایانو  

ان،  لویه پښه ساکان)لرغوني پښتانه( تر ډېرې مودې کوچیان ول. یوازې آریایان نه، بلکې مغول، هون
  .تورکان، عرب او نورو سامي توکمونو هم کوچیاني ژوند تېر کړی دی 

 

په افغانستان کې هم د پښتنو تر څنګ څه نورو ټبرونو هم تر روستیو لسیزو کوچانی ژوند درلود،  
  .چې دلته یادول یې کیسه اوږدوي

 

لسیزو وړاندې، چې د افغانستان  کوچیان د افغانستان د دودیز ملي اقتصاد یوه مهمه سرچینه وه، تر څو  
لویه برخه صادراتي تولیدات، وړۍ، کولمې، غالۍ، پوټکي او نور حیواني محصوالت ول، همدغو  

  .کوچیانو تولیدول او په کور دننه یې لبنیات، غوښه او نور مصرفي خواړه هم سرباری
 

  .ې هم وطن ته ګټه رسولهکوچیانو تر دې ورهاخوا، د ایکو سیستم، چاپېلایر او ګرځندوی په برخه ک
 

له هویتي، فرهنګي او تاریخي پلوه، چې هرڅوک کوچیانو ته په کمه سترګه ګوري په حقیقت کې  
  .خپل ځان، خپل تاریخ، خپل هویت او خپل فرهنګ ته سپکاوی کوي

 

 دویم،  
 

لپار د هغوی  ټولنیز ژوند او  او  اقتصادي  اوسمهالې ستونزې، ربړې،  د کوچیانو  لیدلوری،  ه  دویم 
  .راپنځېدونکې ستونزې و خنډونه دي
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د   لیدلي،  او ګاڼې یې  اورېدلي، جامې  او سندرې  لنډۍ  اړه  په  د کوچیانو  نفوس  او مېشت  ښاریانو 
کېږدۍ ژوند ته یې هوس کړی، د هغوی ښکلې پېغلې یې په ګڼ کمیسونو او دنګ و غنمرنګ زلمي  

  .یې لیدلي او بس 
 

سرګردانی  ستونزو،  له  دوی  د  خلک  ډېر  له  خو  شرایطو  ټولو  د  ژوند  انساني  د  او  ناروغیو  و، 
  .محرومیتونو څخه خبر نه دي

 

 :حلالره
 

 .ټول باید د کوچیانو درناوی وکړو، ځکه موږ ټول له اره کوچیان یو 
 

یو ملي او مسئول حکومت چې په هېواد کې د سولې تر ټینګښت روسته وکړای شي، د پراختیا ملي  
نو لپاره باید د هېواد په پراخو سرکاري زمکو کې فصلي مېنې،  ستراتېژۍ عملي کړي، نو د کوچیا 

اېلبندونه، ورشوګانې، انساني و حیواني روغتیایي خدمات، ښوونځي، جوماتونه او د انساني ژوند  
ټولې اسانتیاوې برابرې کړي، چې له یوې خوا یې ژوند ښه شي، له بلې خوا یې په ملي اقتصاد کې  

اسي او قومي ټکرونو وژغورل شي او فرهنګي و هویتي درناوی یې  ونډه خوندي پاتې شي، له سی
 .هم خوندي وي
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