
 

 

 

 هلمند مدني ټولنه

  

 

 

 په هلمند کي دهلمند مدنی ټولنی دپاکستان پرضد بیړنی کنفرانس ورکړ

 

 

 

په دي کنفرانس کي ګڼ شمیر ځوانانوګډون کړی وو دغوځوانانوپه پاکستان کي دپښتنو او بلوڅوقومونوټینګ  

 مالتړعالن کړ او دهغوي داوسنې الریون ننګه یې وکړ .

۵۷۰۰۱شماره مسلسل :   

 

Issue no: 00175 

 



په هلمند مدني ټولنی کی نن ځوانان راټول سوی وه او دیوه خبري کنفرانس له الری یی ږغ وکړچي په 

 بلوڅو ورڼو تر څنګ اوږه  په اوږه  والړ دي. پاکستان کي دپښتنو او 

دغه ځوانان وایي پاکستان په خپل هیواد کي دمهاجرو حقوق ترپښو الندي کړي دي  دوي وایي دا مهال 

 دپاکستان په اسالم اباد کي دپښتنو او بلوڅو وړوڼو مسلسل الریون ددوی دحقه حقوقو پربنیاد جوړسوې دي

 کي لوړ پوړی پښتانه چاروکي باید دخپلو خلګوټینګ مالتړاعالن کړيدوی همداراز وویل په پاکستان 

دهلمند مدنی ټولنی مرستیال اسدهللا پتمن دغه خبري کنفرانس کې وویل چي په پاکستان کي دوه اوني کیږي 

 الریون پیل سوې چي دا کار دلراو برپښتنو د یوالي او دهغوی د حقونو د ترالسه کیدو په موخه دی 

ټولني فعال غړي او قومی مشر  اخترمحمد  بادیزی وایي: په پاکستان کي په پښتنو سخت ظلم   دهلمندمدني

دپاکستانې حکومت له لوري شروع سوې دی هغه وایي پاکستان باید دنړیوالي ټولني اصول ترپښو الندي 

 نه کړي.

ي په پاکستان کددې ټولني یوبل غړی محمود نیکمل هم په پاکستان سختي نیوکی وکړی دی وایي موږ 

 دپښتنو دقیام ټینګ مالتړۍ یوو

هغه وایي پښتانه نور بیلیدونکی نه دي هغوی ته باید دلراوبرپښتون یوه ناره وه کارول سي ځکه دوی دی 

 غاړي او ها غاړي دواړو کې مالتړي لري او پدې کرښه کې میشت دي 

تړاعالن سو چي ویل کیږی هلته له هلمندکې داسی مهال په پاکستان کې د پښتنو د پیل سوې الریون مال

ورځوراهیسي دیوه الریون پرمهال زرګونه  بلوڅ او ملت پال پښتانه  راټول سوې او له دولته دخپل  ۷تیرو 

 حق غوښتنه کوي.

 



 

 

 

-هلمندمدني ټولنه :  

کال  مرکزلښکرګاه ښارکي خپل فعاليت پيل کړي چي تردي دمه ورسره ترزرو زيات  ۱۳۹۱هلمند مدني ټولنه په 

نهادونه له دي ټولنيسره يوځاي سوي او په ګډه کارکوي  ۴۰دمدني ټولني غړي لري او ددي ترڅنګ   

يادي ټولني ترډيره په هلمند کي دخلګو دستونزو درابرسيره کولوسره سره هغوي ته دحل الري لټولي او پدي 

خه کييي کارکړي ديبر   
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