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ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨ ਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਨਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਨਰੰਦਮ ਬਾਗਚੀ 

ਿੇ ਨਕਹਾ, 

 

1. "ਨਿਛਲੇ ਕੁਝ ਨਦਿਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਅੰਦਰ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਿਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਿ। ਸਾਡ ੇਗਿੱਲ ਕਰਿ  ੇਲੇ  ੀ ਇਹ 

ਹਾਲਾਤ ਤੇਜੀ ਿਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਿ। 
 

2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਿਾ ਾਾਂ ਤੇ ਿੇੜਲੀ ਿਜਰ ਰਿੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼੍ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ 

ਿਾਗਨਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਦਸ਼੍ਾਨਿਰਦਸੇ਼੍ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਨਜੰਿਾਾਂ ਅੰਦਰ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ  ਾਿਸੀ ਦੀ 

ਮੰਗ  ੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਿਰਕ ਿੰਬਰ ਭੇਜ ੇਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿ ੰ ਸਹਾਇਤਾ  ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਨ ਿੱਚ ਅਜੇ  ੀ ਕੁਿੱਝ  ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਨਰਕ ਹਿ, ਜੋ  ਾਿਸ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਸੰਿਰਕ ਨ ਿੱਚ ਹਾਾਂ। 
 

3. ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੰਦਰ ਨਸਿੱਿ ਅਤੇ ਨਹੰਦ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਾਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੰਨਦਆਾਂ ਿਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਰਕ ਨ ਿੱਚ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਛਿੱਡਕ ੇਭਾਰਤ  ਾਿਸੀ ਦੇ ਚਾਹ ਾਿ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ  ਾਿਸੀ ਸੁਿਾਲੀ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਜਹੇ ਅਫ਼ਗਾਿ ਲੋਕ  ੀ 

ਹਿ ਜੋ ਸਾਡ ੇਆਿਸੀ ਨ ਕਾਸ, ਨ ਿੱਨਦਅਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਿੱਧਰੀ ਕੰਮਾਾਂ ਿ ੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨ ਿੱਚ ਸਾਡ ੇਭਾਈ ਾਲ ਰਹੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ 
ਿਾਲ ਇਿੱਕਜੁਟ ਿੜੇ ਰਹਾਾਂਗੇ। 
 

4. ਕਾਬੁਲ ਹ ਾਈ ਅਿੱਡੇ ਤੋਂ  ਿਾਰਕ ਸੰਚਾਲਿ ਅਿੱਜ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਅਸੀ ਆਿਨਣਆਾਂ  ਾਿਸ ਨਲਆਉਣ 

ਦੀਆਾਂ ਕੋਨਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਰਨਕਨਰਆ ਿ ੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ੁਰ  ਕਰਿ ਲਈ ਉਡਾਣਾਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲ  ਹੋਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 
 

5. ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਦੀ ਸਨਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਿਿੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਰਿੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਨਰਕਾਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਿ ਅੰਦਰ ਆਿਣੇ ਨਹਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇਗੀ।“ 
 

ਿ ੀਂ ਨਦਿੱਲੀ 
16 ਅਗਸਤ, 2021 

 

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. 

 

 


