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 جواب کا ترجمان سرکاری پر سواالت کے میڈیا سے حوالے کے حاالت کے افغانستان

 0202 اگست، 16

 

 ارندم جناب ترجمان سرکاری میں، جواب کے سواالت کے میڈیا سے حوالے کے حاالت کے افغانستان

 ،کہا نے باغچی

یہ ۔ ہے ہوئی خراب پر طور نمایاں میں دنوں کچھ پچھلے صورتحال کی سیکورٹی میں کابل"

 ۔ہے رہی ہو تبدیل سے تیزی بھی ہوئے کرتے صورتحال ہمارے ابھی بات

 میں ملک اس ہم۔ ہے ہوئے رکھے نظر کڑی پر رفتوں پیش تمام میں افغانستان ہند حکومت۔ 2

 جس ہیں، رہے کرتے جاری مشورے فوقتا وقتا لیے کے سالمتی اور حفاظت کی شہریوں ہندوستانی

 کو نمبرز رابطہ ایمرجنسی نے ہم۔ ہے شامل بھی مطالبہ کا واپسی ہندوستان پر طور فوری کی ان میں

 کہ ہیں جانتے ہم۔ ہیں رہے کر بھی مدد کی ممبروں کمیونٹی اور بھی لوگوں کو فراہم کیا ہے،

 میں رابطے سے ان ہم اور ہیں چاہتے آنا واپس جو ہیں شہری ہندوستانی کچھ بھی اب میں افغانستان

 ۔ہیں

 بھارت کی لوگوں ان ہم۔ ہیں میں رابطے مسلسل سے نمائندوں کے برادریوں ہندو اور سکھ افغان ہم۔ 3

 جو ہیں بھی افغان ایسے سے بہت۔ ہیں چاہتے چھوڑنا افغانستان جو گے کریں فراہم سہولت کی واپسی

 دار شراکت ہمارے میں فروغ مابین تعلقات کے کے عوام سے عوام اور تعلیمی ترقیاتی، باہمی ہماری

 ۔گے رہیں کھڑے ساتھ کے ان ہم۔ ہیں رہے

 کی واپسی وطن ہماری نے اس۔ ہے گیا دیا کر معطل آج آپریشن تجارتی سے ایئرپورٹ کابل۔ 4

 کی پروازوں لیے کے کرنے شروع دوبارہ کو عمل اس ہم۔ ہے کیا مجبور پر کنےور کو کوششوں

 ۔ہیں منتظر کے بحالی

  



 

 ہندوستانی حکومت۔ ہے رہی جا کی نگرانی پر سطح اعلی پر طور مسلسل کی حاالت کے افغانستان۔ 5

 ۔گی کرے اقدامات تمام لیے کے بنانے یقینی کو مفادات ہمارے میں افغانستان اور حفاظت کی شہریوں

 

 دہلی نئی

 0202 اگست، 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in 

English on MEA’s website and may be referred to as the official press release 


