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 1 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 
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 ولنو فدراسـیونتپه اروپا کی دمیـشـته افغانانو د  

 اای پناهندگان افغان در اروپـفدراسـیون سازمانه

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe    

 

            

   

 اعالمیه

 ځورویپاکستان بیاهم افغان مهاجرین او افغان تجاران 
 

 1۰۱۱پاکستان پولیس د پیښور له مخلتفو سیمو څخه  می نیتی د ریپورت په اساس دږد جنوری د شپ د روهی ویبپانی
پیښور کې د بورډ بازار، تاج اباد، ارباب روډ او کارخانو چک پوستونو کې نیولي دي. په نیولې تنه افغانان یې په 

د پیسو لپاره نیولي دي. گن شمیرافغانان ویلې دي چه  يچه پولیس ی يشوي افغانانو کې قانوني افغانان هم شامل د
اندې اوبه اچوې او هم ورته ایرکنډیشن ول د ژمې په شپه کې ور بډمثال په  پولیس نیول شوی کسان سخت آزاروی. د

حکومت لخوا اعالنانونه شویدی چی خلک دی ښار ته له تګ را  جامع جوماتانو کی د یا کولر لګوې.  په کمپونو او
تګ څخه ډډه وکړي. کمپ ته د داخلیدو پرمهال، پاکستاني پولیس خلک ځوروي او ورڅخه پیسی اخلي خو په 

 مهاجرینو افغانانو په نیولو باندی خاموشي غوره کړي دي. د افغان مهاجرینو ریاست د پیښورکی افغان قونسلګری او د
خو عمل  .افغان کډوالو د ستونزو دحل لپاره الري لټوی ی دا غږ کوی چې دڂچارووزارت او خارجه وزارت یوا د
فشارونوپلمه  يول اوسنټ مت دحکو پاکستان د ی په خبره ده. دا پداسی حال کی چه دڂونه یواټدوی دا ل ودلی ده چه دښ
 واخیستل ده. دوی د اسناد وپاکستانیانو درول او له هفوی نه دڅنامعلومو کسانو لخوا د  د
  
ی نه راپدی خوا د ځاولس ور خونی معاون وویل چه د تجارت د افغانستان د خه خانجان الکوزی دڅبلی خوا  د

تیریدو اجازه نلری. پدی کانتینرونه کی خورا کی  تورخم نه د مال دتاجرانو دری زره کانتینرونه تجارتی  افغانستان د
 . ي. امکان لری چه دا خوراکی مواد فاسدشيمواد هم شته د

 
پر افغان تاجرانو  زیاتوی او ه پیدا کوی، پر افغان مهاجرین فشارړافغان دولت سره سیاسی شخ چه پاکستان د هر وار

 اسالمی گاوندیتوب. اسالمی ورورگلوی او ی حاکمانوسرحد بندوی. دا ده د پاکستان د پنجاب
 

 اونوړک د من سیاستونه چه موخه یی د افغان ملت د تیرو دری نیمه لسیزوښد پاکستان ټول بشری ضد او افغان فارو د
پنجابی جنراالنو  لیری نده چه افغان ملت خپل سرنوشت پخپل الس ونیسی او د ڂادامه ده،  په کلکه غندی. هغه ور

 تل دپاره قطع کړی.  لی خاوری نه دڅس د خپل سپیال
 

 "دفارودبشری حقوقوکمیته"

 

 


