
India strongly condemns the barbaric terrorist attacks in 

Afghanistan 
May 12, 2020 

________________________________________________________________ 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਿੱਚ ਹੋਏ  ਨਹਸ਼ੀ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਹਮਨਿਆ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਨਖਧੇੀ  

12 ਮਈ, 2020 

 

ਭਾਰਤ 11-12 ਮਈ ਨ ੂੰ ਦਸ਼ਤ-ਏ-ਬਰਚੀ ਹਸਪਤਾਿ ਦੇ ਜਣੇਪਾ  ਾਰਡ, ਨੂੰਗਰਹਾਰ ਸ ਬੇ ਨ ਿੱਚ ਅੂੰਨਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਿਘਮਣ ਪ੍ਾਂਤ 

ਨ ਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀ ਉੱਤ ੇਹੋਏ  ਨਹਸ਼ੀਆਨਾ ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਹਮਨਿਆਂ, ਨਜਨ੍ਾ ਂਨ ਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਨਚਆਂ ਸਮੇਤ ਨਨਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਨਰਕ 

ਮਾਰ ੇਗਏ, ਦੀ ਸਖਤ ਨਨਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਹੇ ਨਨੂੰਦਣਯੋਗ ਹਮਿੇ, ਨਜਨ੍ਾ ਂਨ ਿੱਚ ਮਾਂ ਾ,ਂ ਨ ਜਾਤ ਬਿੱਚੇ, ਨਰਸਾ ਂਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ 

ਪਨਰ ਾਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਨਭਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਿੱਖਤਾ ਨ ਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਨਮ੍ਤਕਾ ਂਦੇ ਪਨਰ ਾਰਾਂ ਨਾਿ ਨਦਿੋਂ  ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆ ਂਦੇ ਜਿਦੀ ਨਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਂ। 

ਿਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਅਿੱਤ ਾਦ ਦੀਆ ਂਅਨਜਹੀਆ ਂਕਾਰ ਾਈਆ ਂਨ ੂੰ ਨਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਅਨਜਹੀਆ ਂਨਘਨਾਉਣੀਆ ਂਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ  ਾਨਿਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾ ਂਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾ ਂਦੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ ਕਈ ਦਹਾਨਕਆ ਂਤੋਂ ਇਸ ਨਖਿੱਤ ੇਨ ਿੱਚ ਅਿੱਤ ਾਦ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ  ਾਿੇ 

ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਨਗਣਤ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਭਾਰੀ ਦ ਿੱਖ ਦੇਣ  ਾਿੇ ਮਨਹਫ਼ ਜ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਗਾਹਾ ਂਤੋਂ ਨਨਕਿਣ ਿਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨੀ ਿੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਨਖਆ ਬਿਾ ਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਥਰਤਾ ਨਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾ ਂ

ਨ ਿੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਨਾਿ ਇਿੱਕਜ ਟ ਖੜ੍੍ਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਨ ਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ  ਰਤ ਰਿੱਖਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਚੂੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਨਸਤਾਨ ਨ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਣ ਨਾਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨ ਿੱਖੀ ਹਾਿਾਤ ਨਾਿ ਨਨਜਿੱਠਣ ਿਈ 

ਅਿੱਤ ਾਦੀ ਨਹੂੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਿੀ ਨ ੂੰ ਤ ਰੂੰਤ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਨ ੀਂ ਨਦਿੀ 

12 ਮਈ, 2020 

 

 

 
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. 

 
 


