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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۷۲/۲۷/۷۱۲۲                سراج الحق ببرک زی ځدراڼ: لیکوال

 

 ته ګواښونه تاریخ او ژوندبڼې ،انوحقوقافغان کوچید
 (دوهمه او ورستي برخه )

 

 اړیکې  ودونکیشتو اوسیماو چیانو د کو. ۳

 . کوچیانواړیکې لري نشلیدونکي ،عاطفي نږدي ت سره  هم ډیريله حیوان اوطبیعسربیره کوچیان دمیشتواوسیدونکو

یزه  او د وروګلوي سول ،تولنیزه ،سوداګریزهسره له زرګونو کالونوڅخه شتو ولسونویځای متل ددهیواد په هره سیمه کې 

 . ړو ژوند بڼې  یو بل ته اړتیا لريشتي  وګیپه ډیروبرخو کې دکوچیان او ځای م. د نړۍ دي ښي  اړیکې ساتلي 

کوچیان  په شفاهي ډول دیوې سیمې  .ل کې یو بل ته اړتیا لريکوچیان، کروندګر او ښاري وګړي په یو ځنګړي تعاد

 .  لیږدويسره  له ځانخبر بلي ته 

 په کوڅو، بازارنو ښارد کابل  له امله  راتګ  ،تګ پرلپسي  د موسوميارزښتونوڅادر  د اوي  کولتور یزه دود انویکوچد

عادتونو او فکر نو سره هر  ،دستور ،دود ،تګ راتګ. د کوچیانو و باندې غواړولي دیعادتون ،فکرونهپه  ښاري خلکواو 

نو څخه ډیري کالو کابل  کې زماکورني د کوچیانو له کورنیو سره د لسګونو .اشنا ديښه افغان  اود کابل  ښار ښاریان  

او د نیکونه   او نسب شجره  د خپل  اصلتوکمونه  فغانان او نور لږه کې افغانیرې  پښتانه اډ. ښي اړیکې درلودلي دي

رګان د څوپیړیو څخه هزا د افغانستان په مرکزي سیمه کې کوچیان او .درپیژني تاریخ کې  انوپهیکوچ دپه اړه مالوما ت 

تلو مالومو لرغونو او  د   یهڅخه تربل څړځا یکوچیانو تل دیوه څړځا .لري ژوند  ګډهیوادوالي د او   سولیزرا په دیخوا 

توکو پر ادلون او تر ډیره بریده د دوی اړیکې د  .والي خلکو سره ښي اړیکې ساتلي ديشتو  کلییراتلو په الره کې د م

څخه په خپلو یا  غوشییو ري حیواني سردد دوی  بزګرانمېشت راتلو په الره کې  ،وچیانودتلود ک . بدلون والړي دي

  .اخلياخیستلي او کار هم کې  واو د خپلو کورنو په پخلنځی کروندو 

 په ورستیو څوکالونو کې د کوچیانو اود ځینوسیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ په څړځایونو باندې شخړې راوالړې شوي 

څړځایونو ته راګرځې. دسیمې مینو او کله چې کوچیان خپلو  ،پیل کیږي. داشخړې هرکال د دوبی په رارسیدو سره  دي

لرغونو،عادتي  ،دودیزهاو د کوچیانو پر بنستیزو  د دښمنانو  لخوا غولول  کیږي  چې د هیواد د ملي یواليځیني خلک 

                       .تګ په الره کې خنډونه جوړيکوچیانو ته د خپلو مینو د وري، دوی حقوقو نه پوهیږ

 نوې  د ورستیو څوکالوورشوګانو باندې راوالړ ې شوېوشخړدکوچیانو او سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ په څړځایونو او 

کال  . هریدو دهد شخړو او تربګنیو لمن په پراخ. يدمرګ ژوبلو سره مل دستره ستونزه بلل شوي هم ده، داشخړې  تل 

، د بهرنیو یرغلګر پرلپسي چکالیوو. د اوږدي خواوو ته درانه زیانونه هم اوړی په دې راوړو شویو شخړو کې دوارو

و ډلو له خوا ر. دجګړه مااتیا سلنه څاروي له منځه تللي ديینونو او ناامني له وجهي  د کوچیانو  ا،جګړو، مبمباریو

  .ي دياخیستل شوهم په زور څاروي څخه   دکوچیانو

او د څړځایونو نا سم  ملکیت دشتو افغانانو ترمنځ  اوسنې کړکیچونه د دولتي چارواکو ددولتي  ځمکو یانو او ځای مدکوچی

او پخواني دودیزه  لومیږي چې دڅړځایونو، ورشوګانو واک. داسي ماځته شوي دیسم سیاست له امله رامنقانون او نا

. کوچیان دسلګونو کلونو څخه اصولي اسناد یا دی  و  ډلو په الس کې ورغليیتکارستم  د توپکمارو جنایقانون یا س

و ون.  نن  د دوی دملکیت  اسنادثابت کیږيدو پربنسټ د دوی حق پر څړځایونو السوندونه په الس کې لري او دغو اسنا

 .                            قانوني ارزښت  مالوم نه دی

سلنه  وګړي  ۲۱انستان اټکل په میلیونونه پښتانه قبایل  او په میلیونه افغان کډوال  دافغ ،وچیاننن په میلیونونه  افغان ک

د  .ینوکې  د کاغذ پر مخ پاتي شويشته کیدولوحق د افغانستان په  نننیوقوانی. د دوی  بیرته انتګریشن  یا مجوړوي

کوچیان نه یواځې زموږ . ه ګواښ سره مخامخ  وګړي ديافغانستان په ټولو وګړو کې کوچیان بي حقوقه او له هره خوا  ل

و بڼستیزو  حقوقو خپل بلکې  زموږ د ټولنې یوه بدمرغه او د ده،د افغاني ټولنې یوه ورسته پاتې ځوریدلي کړیدلي برخه 

چاپیریال   اوسپیره دهوا اواقلیم  بدلون دهیواد دنورو وګړو په پرتله په کوچیانو   .مظلومه ډله جوړويڅخه محرومه  او

ه ل بلکې د دوی څاروي کوچیان،په ژمي کې سخت ساړه  نه یوا ځي  ،په دوبي کې له وچکالي ،لکهه بده اغیزه کړي ډیر

 .سترو ګواښونو سره مخامخ کړي دي

 . په دغه پرمخټګ کې بیا کوچیانوته خپله لږ څه بدلون راغلي دییخوا د ټولو افغانانو په ژوندکې کال څخه راپد ۷۱۱۲د  

په نوم ګډوال شوي قانوني برخه ورکړل شوي نه ده. د افغانستان په شمال کې دوی  دجګړه مارو ډلو له خوا د طالبانو 

لرو پرتو سیمو کې  ناامنو، یرو ګواښمنو،او دپښتونخوا په ډ په لوی کندهار، هرات، ،کوچیان مجبور کړل شوي . ډیردي

ښووني او روزني،د څښاک د، ي. د روغتیایي اسانتیاووسه ورکړي ده. دغو کوچیانو خپله ټوله شتمني له الاستوګن شي

  .و حقوقو څخه بي برخي کړل شوي ديیاري او داسي نور د ژوند له لومړنپاکو اوبو، بي روزګ
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. تیریستالي دينیان لکه کوشښوونځیو  په وعدو  ورکولو سره  د ګرځنده روغتونو، یيافغان حکومت کوچیان    

کوچیانو په ډیرو ناوړو  اټکل نیمایينن  .ونګړوسره بدلي کړي ديجهمدې امله خپلي کیږدې له ختینو لهډیروکوچیانو

 .خټین ښارګوټي رامنځته شوي دیکابل کې دکوچیانو یو .مجبوریته مېشته شوي دي کې لهشرایطو

.  دوی مجبور دي په الره کې د ې راونیسيټول ټوکوړ خپلو تولیداتو په بدل کې د ژوند د اړتیا دکوچیان نه شي کولي 

  .و کړيهم  سوداګري  کونورو تو

خپلو  د راتلونکې دولتونو څخه خپلو رمو،، کوچیان ته اړتیا لري ونن کوچیان لنډ مهاله انساني ،اقتصادي مرست

 . غواړيدخپلي خوښی ژوند بڼي لپاره   یز حقوق خپل انساني بڼسټ څړځایونوته،

سټیزه تشه اقتصادي  بڼستره  څوک به په هیواد کې دغه  یږي،سبا به څه  ک ي ږدویژوند پرخپل کوچیاني  کوچیان که 

د څارویو  له کمښت  سره چې  ،ښارونو تهله وګړو ډکو  ، څوک به و څارویو ته واښه  ورنه کړوخپلکوچیان . که ډکوي

ونه  له او پس د ساری په ډول افغانستان ته د لوی اختر پر مهال د قرباني  لپاره څاروي  .لږدويو غوښه ،مخامخ دي

زما  ،. که کوچیان  ښوونځي ته الړ شيلیدل شيما اوستا په څیر به وز ،که کوچیان ځکمه ولري .وارد کیږيڅخه بهره 

 .او ستا غوندی به یو څو کتابونه ولولي

 

 افغانستان کې د کوچیانو سیاسي، اقتصادي او کولتوري ارزښت  .۴

کوچیان د افغانستان   په دویزه اقتصاد کې خپل  .ډیر لږ پام شوي دیته ت  زموږ په ټولنه کې د کوچیانو اقتصادي ارزښ

.  اړیکې لريهراړخیزه  اقتصادي   سیدونکو سرهوا شتویالرو څخه د م نودوی د  زرګو .لري یځا اقتصادي  يمنل شو

نښانه  مسوولیت اخستلو اوله همدې سره د کوچیانو د ژوند بڼه له لرغونو زمانو څخه په  افغاني ټولنه کې دکار ویش 

 .  ن له امله نه شلیدونکې اړیکې لريادلون بدلووکو تسره  د  نوکو شتو اوسیدویدمکوچیانو . ګندیږيراڅر

 .حالت څو اړخیزه بڼه لرياو. د کوچیانو ژوندیدي ژوند اقتصادڅارویو سپوراوپه توب  یو ګرځنده  ژوندیکوچ         

هوا په لته کې  خپلو څاریو لپاره دزرغونو څړځایونو، ښه کوچیان نه یواځي په خپل هیواد کې له زرګونو کالونو څخه د

. افغانستان کې پیژندل دي. بلکې دوی په افغانستان  کې د سویلي اسیا او منځني ختیځ  ترمنځ لرغوني سوداګر  دي

دجګړې څخه مخکې دکوچیانو د څارویو روزنه ،پالنه او شتمني زموږ  دولسي اقتصاد دبڼسټ یوه ټینګه  مټه جوړه وله . 

          ،میږي ،اوښانسپي، نامتو . د کوچیانو وزې او اوښان روزل ،نیمایي پسونهاټکل دافغانستان   پخوا  کوچیان 

 د قرقول  پسونه، ،څرمن ،وړي ،غوښه ،مستي، پنیر ،شودې ،، پړې یا رسيجرګان ،خره ،نه، اسواګانېغو ،اوزې

د ګاني افغاني ، ښکلي افغاني جامي او د سپینوزرو لمڅې پوستکې او په نړیواله کچه پیژندل شوي السي صنایع لکه ټغر،

 پخوا کوچیان  په افغانستان کې له خپلو کاروانو سره افغانانو ته  تازه غوښه،  .يد  و څخهتوکله د تولیداتو کوچیانو 

 وړي او نور حیواني توکو په رسولو کې جبران نه کیدونکې  خلک وو. نن  افغانستان ته له بهر څخه د شودي، ،غوړي

ه سله الپه ټولنه  ارزښت صادي اقت خپل  لرغوني اړین کوچیان خوراکې توکو د وارداتو او نړیوالو مرستو له وجهي 

. افغان سبا او داسي نورو توکو سره بدلويغنمو،  بوره، په دودیزه توګه دوی خپل تولیدي  توکې له  چاي،. وکړي دی

له پنڅو زرو کالونو څخه را په  .ه د پام وړ  او خورا مهم  خلک دي، اقتصادي ثبات لپار کوچیان د افغانستان سیاسي

یو   سوداګر  دي او د سویل ختیز  اسیا او منځني ختیز ترمنځ ،ه سیمه کې  ډیر ټکړه ترانسپوتراندیخوا افغان کوچیان پ

 جوړ کړي  وو . ل پاقتصادي  ګرځنده 

نن ډیر کوچیان د . يلخلکو ته په پور  ورکوشتو اعتباري یافغان کوچیانو خپلي نقدي پیسې م د بانکونو د نشتون له امله 

، ي محصوالت لکه شودېاقتصادي کمزوتیاو له امله مجبور شوي چې خپل څاروي په مسلسل ډول وپلوري .دوی حیوان

زموږ په . کوچیان خپل ورځني ژوند لپاره تر الس کړيپیسې  د  ، ترڅو وړي، د څارویو پوستیکې او غوښه پلوري

کیدو لپاره د خپلي کورنیو سره  ډله ډله د یوي سیمې  ګرځنده شپانه دي، کوچیانو د خپلو رمو او څارویو د پاتیټولنه کې 

 . څړځای څخه بل ته ځي

  .قتصادي ارزښت څخه نوره هم مهم دیله اچیانو سیاسي ارزښت  دکو

قومونه په هیواد کې کوچې  . دغهته کړي دیه یو سرحدي کړکیچ رامنځملي دولتونو ت ولسونو ي و کوچپه نړۍ کې  ډیر 

ته پرته له ویزي بل هیواد څخه هیواد یوله  تلدوی  ،ژبني اریکې نه لري هویتي او قوميهیچ کوم له حکومتي ولس سره 

ه یو سرحدي کړکیچ رامنځته نړۍ  ډیرو ملي دولتونو ت. کوچیانو دسرحدي  پولو خیال نه ساتينړیوالودوی د  .ه کیږيډګ

له حکومتي ولس سره اړیکې  کولتوري او ،، ژبنيتوکميیدونکې هیوادونو کې  کوم هویتي، .  کوچیان په  اوسکړي دی

. دغه يپامه له یوه هیواده بل هیواد ته ځ يب  او نه لري   درنښتته پولو نړیوالو  دوی  سیاسي له همدې امله . نه لري

 او مساوي حقوق  د ژوند اسانتیاوې ، دوی ته شت کړيیکې م وهیوادخپلوملي دولتونه هڅه کوي چې کوچیانو په 

  .يکړکې ورګدثبات  او ملي ستم یاقتصادي او سیاسي س وپه خپلترڅوکوچیان  ،يوبرابرې 

هیواد لري او هیواد یې د دوی په نوم لرغوني  چې خپل  ،په افغانستان کې افغان کوچیان  د نړۍ یواځنې  کوچیان دی 

 نه کرښه  هیڅ کوم قانوني  ارزښت توره  . افغان کوچیانو ته د انګریزې  کولونیستانو له خوا ایستل  ډیورڼد اددیږيی

چیان لومړني افغانان وو، کو .ساتلي نه دی  کرښې خیال لکه درست افغان ولستپل شوي  نډ. کوچیانو هیڅ کله دډیورلري

                                                                                    .ده ماته کړه منځ کې تنو  په د پښ د بیلتون کرښه دوی د خاورو پر مخ   چې 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

کوچیانو  .ګنې پالرني هیوادتاریخي خپل امونه تر اباسینه له بوالنه تر چټراله لوی افغانستان  د خپلواک افغان کوچیان  

کلونو څخه راپه دې د زرګونو  .په وړاندې په میړانه دفاع کړي دهنستان څخه  د یرغلګرو تل له  خپل  پالرني هیواد افغا

شمیره رسمي . د کوچیانو په اړه کومه دقیقه زور او نه په قانوني توګه  نیوليراتګ مخه څوک  نه په ، تګخوا د دوی 

 نشته، په افغانستان کې کوچیان اکثریت پښتانه افغانان دي .

هیوادوال   اونیمه کوچيکو چیان  میلیونه وګړي وڅخه تر شپږ درېاټکل د  میلیونه وګړو څخه دیرشو داټکل   د افغانستان

 .دي

د روسانو وحشي هوایي بمي بریدونه ، دامریکا بي  ،ماینونو ،الملونو کې  وچکاليپه د افغان کوچې  وګړو د شمیرکمیدو 

رو جنګې ډلو ستر ونده اخیستي  ني جګړې نورینونو او جګړه ماد دیرش کل ،بمباري پنځوس الوتکوکالستر خوشیيدوه 

 .ده

کوم  ،وسله وال ځواک ته سر تیټوي ه هغ دولتونواو هغو دولتونو خلک نه وو، دوی هیڅ مهال د ګوډاګي   کوچیان افغان 

منیو دمالیه شت خپلو. دوی ملي دولتونو ته دځانګړتیاووي ولريملي واکمني او  ملي  مشروعیت،ملي  ،اسالميچې 

 .يکړ ده ورکولوڅخه سرغړونه هم نه 

 .ل سیاست کې  سمه ونډه نه درلودليتوب ژوند بڼي له امله د افغانستان په فعایکوچیانو د خپل کوچ

خپله  څخه  . هر کوچې له خپل ځانرښتیا سره  نیمه خپلواکې خلک دي کوچیان  په .يچیان کومه پته  یا ادرس  نه لرکو

 .دفاع کوي

ه دوی کې یو خورا مهم ، کورني پژوند کاووسولیز کې  ستم ییو ښه ټولنیز س پهدسولي پرمهال  کوچیانو واصلي پخوانی

 سمبال وو. ښه  تیا وړ  په توکو باندې ړدا کوچیان  پخوا د ژوند . رول لوبولو

 .د بڼې باندې ویاړيکوچیان پرخپل کوچې کولتور او  خپل ژون .رته له خپل کولتور څخه بل نه منيکوچیان پ

. ړۍ څخه د کوچیانو په څیر تللي ديد نتر اوسه کوچیان د بشر د تاریخ له پیل څخه بیا تر ننه کوچیان دي، کوچیان  

په ډیر  فخر او ټینګ ایمان سره په دې بارو  ې کوچیان ډیر .ې ژوند څخه بل کوم ژوند نه پیژنيکوچیان پرته له کوچ

او رو د ،ه  له خپلو څارویو سره په غرود ژوند تر پایبه  کړي دي او دوی پیدا یان چې لوی خداې دوی کوچ ،دي

زموږ د پښتني خاوري الندې  .دودیزه ژوند یوه ستره برخه جوړويکوچیان دافغانستان  د کولتوري او   .يکې ګرځدښتو

 .ته  خپلواک له دې نړۍ څخه ځيدوی به دل. کوچیان په افغانستان کې  زیږیدلي دي او اوسیږيکوچیان او باندې  

 پایله . ۵

. که  دافغانستان څنګه چې باید شوي وي ،ي په بهیر کې هغسي پام نه دی شويمیلیونه کوچیانو ته د افغانستان د بیارغون 

 ،تورافغانستان کې  د پښتنویوه ستره برخه  خپل کول ،ته پام ونشيسیاست کوچیانو دد راتلونکې دولتونو په سیاست کې 

کوچیان د خپل  ګرځنده ژوند له امله  د افغاني ټولنې او انساني  .خي شتون له السه ورکويخپل تاری ،خپل ملي هویت

چې دکوچیانو د څړځایونه  کتوسره ویلو شو، د وګړو په چټګه ډیرو دو ته په کې  نړۍ .بهر  اوسیږيڅخه نورمال ژوند 

شتو ولسونو د ېمدانو او ید کوچ ه مهال  دواړ ني نويتاریخ او اوس .تي کیږيسیمه پالږ  لپاره ډیر ه او د دوی ژوندبڼي 

 .اغیزه لري ستره  په ډول باندېبڼي ژوند 

د افغان دولتونو سیاست د  .هڅه کړي چې کوچیان ځای میشت کړي حکومتونو په ورستیو پنځوسو کالونو کېدنړۍ 

 . ناڅرګند دیکوچیانو د میشته کیدو په اړه 

. داسي کوم ډول ژوند بڼي ته هیلمن دي ژوندکوچیانو څخه  اصولي پوښتنه نه ده کړي، چې دوی د بله پلوه هیچا د له

کوچیاني ژوند ثبات  د کوچې کولتور هوساینه   شي، کوچیان یواځي د خپل يتمالومیږي چې کوچیان نه غواړي ځاي میش

 زموږ په هیواد کې کوچیان دکالونو کالونو څخه  له هر ډول ټولنیزه، .رزښتونو حقوقو  ښوالي غواړياو دخپلو ا

او نا دولتي ادارو د کوچیانو تل د دولتي  .ديمختیاوو څخه بې برخې پاتې شوي سیاسي، کلتوري او ښونیزو پر اقتصادي،

د په افغانستان   باید افغان کوچیان غږ څوک نه اوري . ایتونه کړي ،په خواشیني سره د کوچیانونه پاملرنې له امله شک

  خپل غږ  جګ کړي .سره  د غوڅي ژبې سره خپل راتلوونکې لپاره 

دودیزه    ره ستوګن شي. د کوچیانو لپااچې کوچیان د خپل ژوند د پایښت لپاره په یوځای کې   ،اوس د دې وخت راغلي

د نورمال ژوند  . کوچیان  په خپل پالرني هیواد کېزغملو او ګرځولو نه دی لند نور دژوند بڼه  او چال چکوچي  ګرځنده 

ون او پوهنتون کې د نورو به . کوچیان خپل ماشومان په ورکټ، چې خپل کورونه په کې اباد کړيلپاره ځمکه غواړي

 .په ټولګټي روغتونو کې تر سره شي کوچیانو  غواړي  د دوی درملنه .غواړي لشان روز

و او زده کړو . د کوچیانو ماشومان په کور کې د لوستلې او په  خپل کوهې کې اوبه غواړيکوچیان د څښاک لپاره پاک

یان یو نورماله ژوند لکه نور . کوچدبڼي د بدلو په بدل کې کار غواړي. کوچیان د خپل کوچې ژونلپاره بریښنا غواړي

 .افغانان غواړي، کوچیان له حکومت څخه  د استوګن کیدو لو  خپل بنسټیز حق غوښتنه لري

 ټولنه  لنډه دا چې په افغانستان کې کوچي .د ځانګړي پروګرامونو پیلول غواړيد کوچیانو دښوونې او روزنې  لپاره 

 وی دد او په دولت  کې دمشرانوجرګه  ،په والیتي شوراګانو،ولسي جرګه . دکوچیانو دا غوښتني  تلبدلون غواړيمثبت 

 .خڼدونوسره مخامخ کیږيمل له ډیرو کمښت له ا



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ،، څوک چې د کوچیانو دغو زړوبڼي بڼسټ  او خورا مهم توکې  دي د کوچیانو لپاره څړځایونه  او ورشوګاني د ژوند

ه او چې کوچیان نن کمزور ،، دې باید درې ځلي فکروکړيوالړلیږينورمونو او قانون په وړاندې را دودیزوارزښتونو،

 .بي وسه   دي ،سبا  ته نه دي
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