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کے  پوسٹ میڈیا سوشل سے جانب کی پاکستان ہنڈائی پر موقع کے کشمیر یکجہتی یوم

 جواب کا ترجمان سرکاری پر سواالت کے میڈیا حوالے سے

 2222 ،فروری 08

 کے میڈیا کے حوالے سے پوسٹ میڈیا سوشل کی پاکستان ہنڈائی پر موقع کے کشمیر یکجہتی یوم

 :کہا نے باغچی ارندم جناب ترجمان سرکاری میں، جواب کے سواالت

 طرف کی پاکستان ہنڈائی جو ہے دیکھی پوسٹ میڈیا سوشل ایک پر کشمیر یکجہتی یوم نہاد نام نے ہم"

 ہمارے میں سیول کو 2222 فروری 6 اتوار بعد فورا   کے پوسٹ میڈیا سوشل اس۔ ہے گئی کی سے

 گیا دیا ہٹا ازاں بعد پوسٹ آمیز توہین۔ کی طلب وضاحت اور کیا رابطہ سے کوارٹر ہیڈ ہنڈائی نے سفیر

 ہنڈائی۔ تھا کیا طلب نے خارجہ وزارت کو 2222 فروری 7 کل کو سفیر کے کوریا جمہوریہ۔ تھا

 گیا کیا اظہار کا برہمی شدید کی حکومت پر پوسٹ قبول ناقابل پر میڈیا سوشل سے جانب کی پاکستان

 ہم۔ سکتا ہو نہیں سمجھوتہ کوئی پر جس ہے متعلق سے سالمیت عالقائی کی ہندوستان معاملہ یہ۔ تھا

۔ گی کرے اقدام مناسب لیے کے کرنے حل سے طریقے درست کو مسائل ان کمپنی کہ ہیں کرتے توقع

بات  سے خارجہ وزیر صبح آج نے یونگ ایوئی چنگ عالی جناب خارجہ وزیر کے کوریا جمہوریہ

 بھی یہ نے خارجہ وزیرکوریا کے  جمہوریہ کیا، خیال تبادلہ پر مسائل کئی نے انہوں کہ جب۔ کی

 والے ہونے کے تیئیں حکومت اور عوام کی ہندوستان ذریعہ کے پوسٹ میڈیا سوشل وہ کہ دیا پیغام

 ۔ہیں کرتے اظہار کا افسوس پر غلطی

 گہرا کے لئے لوگوں کے ہندوستان میں جس گیا کیا جاری بھی بیان ایک سے طرف کی موٹرز ہنڈائی

 ۔ہے کرتا نہیں تبصرہ پر مسائل مذہبی یا سیاسی وہ کہ گیا کیا واضح یہ اور گیا کیا ظاہر افسوس

 بھی یہ لیکن،۔ ہے کرتا مقدم خیر کا کاری سرمایہ کی کمپنیوں ملکی غیر میں شعبوں مختلف ہندوستان

 کے سالمیت عالقائی اور مختاری خود افراد وابستہ سے ان یا کمپنیاں ایسی کہ ہے جاتی کی توقع

 "۔گے کریں گریز سے تبصروں کن گمراہ اور غلط پر معامالت

 دہلی نئی

 2222 فروری، 08
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