
 

، شاہ محمود قریشی رممحت  

۔ می جمہوریہ پاکستاناسالخارجہ  امور  وزیر   

عنوان: اوورسیزپاکستان یوں کی میت وں کو پاکستان النے اور پاکستان میں پھنسے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو واپس یورپ لے  

 جانے کے لیے اقدامات کئے جائیں۔

الی! جناب ع  

ان کے اجساد کو  مسئلہ  ایک انتہائی اہممسائل میں سے ظر میں پیدا ہونے والےئرس کے تناونا واکر یورپ میں مقیم پاکستانیوں کو 

ا ہے۔پاکستان الن   

ے کہ ان  یہ شکایت کررہا ہ )پاکستانی( کررہی ہے جس میں ایک بیٹا وشل میڈیا پر گردش ویڈیو سسے فرانس سے ایک  گذشتہ روز  

ں فرانس می ل کرلی ہے لیکن  کم روائی ماکومت نے تمام کاغذی کنے کے لیے فرانس کی حلے جاکی والدہ کی میت پاکستان 

   ا اجازت نامہ نہیں دے رہا۔ان لے جانے کاس میت کو پاکست سفارتخانہ پاکستان 

تاکہ   ہوا یاسیل کالسٹک میں تحت میت کو پ حفظان صحت کے تمام اصولوں کے ے فرانس کے حکام ن بقول،  شکایت کنندہ کے 

ے۔ نہ رہ اندیشہ کسی وائرس کے پھیلنے کا کوئی    

زہ کیا جاسکتا  سنگینی کا انداجس سے اس مسئلے کی  یں ورہی ہ شکایت موصول ہ کی یگر ممالک سے بھی اس طرح یورپ کے د

و پاکستان  اجساد ک ہوئے کھتے حفاظتی تدابیر کو مدنظر رضروری  ئیں اور جاشکایات کی تحقیقات کی  نہربانی ابرائے مہے۔ 

۔  اد کی تدفین کرسکیںسرسوم و رواج کے تحت پاکستان میں اجاپنی  لوگ  تاکہ وہ  ے جائیںالنے کے لیے اقدامات کئ   

جو  پاکستانی  مقیم  ںلکوں می یورپ کے مختلف مناروے سمیت بند ہوجانے کی وجہ سے  سفالئیٹ بین االقوامی اس کے عالوہ، 

  میں ہے ، بچے اور روزگار یورپ بند ہوکر رہ گئے ہیں۔ ان کے بیویآئے ہوئے تھے، پاکستان میں پاکستان فروری اور مارچ میں 

ئیں۔ شروع کی جا سپاکستانیوں کو ان کے ملکوں میں واپسی کے لیے فالئیٹ اوورسیزان ۔ ہیںے ابند ہوگئ پ یں جبکہ وہ پاکستان م  

۔ ات جاری کریں گےدای ہ کی امید ہے کہ آپ ان دو گزارشات پر غور فرمائیں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات    

 

۲۰۲۰المرقوم: چار اپریل                                       ،  آپ کا خیراندیش  

   ،القمراقب 

۔ پاکستان یونین ناروےچیئرمین   

اسالم آباد۔ ان، کستعظم پاوزیرا   ،ذولفی( بخاری، معاون خصوصی) ناب ذوالفقارج : کاپی  
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