
Thirteen years of seeking justice for the victims of 
26/11 Mumbai terror attacks 
November 26, 2021 
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 وحشیانہ اس عوام اور حکومت کی ہندوستان پر، برسی ویں 21 کی حملوں گردانہ دہشت ممبئی 26/11

 کے حفاظت ہماری نے جنہوں ہیں کرتے یاد کو اہلکاروں سیکورٹی بہادر ان اور متاثرین کے حملے

 ۔کیں قربان جانیں اپنی لیے

 مکمل ساتھ کے خانہ اہل کے متاثرین میں پیغامات الگ الگ نے خارجہ وزیر اور اعظم وزیر صدر،

 ۔ہے کیا اظہار کا یکجہتی

 تقریب یادگاری ایک آج سے جانب کی حکومت ریاستی کی مہاراشٹر میں میموریل پولیس میں ممبئی

 ۔گیا کیا اہتمام کا

۔ کیا طلب آج نے خارجہ وزارت کو کار سفارت سینئر ایک کے کمیشن ہائی پاکستانی میں ہندوستان

 کے کرنے ٹرائل سے تیزی میں مقدمے کے حملوں گردانہ دہشت ممبئی میں جس وربیل نوٹ ایک

 زیر اپنے وہ کہ تھا گیا کیا مطالبہ سے پاکستان حکومت اور تھا، گیا کیا اعادہ کا مطالبے کے ہندوستان

 پاسداری کی عہد اپنے کے دینے نہ اجازت کی گردی دہشت خالف کے ہندوستان کو عالقوں کنٹرول

 ۔کرے

 مشن ہندوستانی میں ممالک ان۔ تھا دیا کھو کو شہریوں اپنے نے ممالک دیگر چودہ میں حملوں ان

 گردی دہشت کو دنیااور  ہیں، رہے کر منعقد تقریبات یادگاری میں یاد کی متاثرینملکی  غیر اور قومی

 متاثرین نمائندے، حکومتی سینئر کے حکومتوں میزبان۔ ہیں رہے دال یاد کی خطرے عالمی مسلسل کے

 ۔گے کریں شرکت میں تقریبات ان بچنے والے اور لواحقین کے

 دنیا بھی بعد کے گزرنے سال 21 کے حملے گھناؤنے اس کے گردی دہشت کہ ہے بات کی دکھ گہرے

اور  ہیں، منتظر کے اس کیس کے ختم ہونے تک ابھی خانہ اہل کے متاثرین 211 کے ممالک 21 کے

 ۔ہے رہا کر مظاہرہ کا اخالص کم بہت میں النے میں کٹہرے کے انصاف کو مجرموں پاکستان

 سرزمین پاکستانی اسے اور درآمد عمل پر اس بندی، منصوبہ کی حملے گردانہ دہشت کے 26/11

 گرد دہشت کہ تھا کیا اعتراف کر جا پر ریکارڈ نے اعظم وزیر سابق کے پاکستان۔ تھا گیا کیا النچ سے

 ترک معیار دوہرا سے پاکستان حکومت پھر بار ایک ہم۔ تھے گئے بھیجے سے سرزمین کی پاکستان

 مطالبہ کا النے میں کٹہرے کے انصاف جلد از جلد کو داروں ذمہ کے حملے ہولناک اس اور کرنے



 کے خاندانوں کے متاثرین معصوم والے جانے مارے ہاتھوں کے گردوں دہشت صرف یہ۔ ہیں کرتے

 ۔ہے بھی داری ذمہ االقوامی بین ایک بلکہ ہے، نہیں معاملہ کا جوابدہی کی پاکستان لیے

 کوشش ممکن ہر لیے کے حصول کے انصاف لیے کے خانہ اہل کے شہیدوں اور متاثرین ہند حکومت

 ۔گی رہے کرتی

 

 دہلی نئی

 0202 ،نومبر 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


