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પાકિસ્તાનનાાં વિદેશ માંત્રાલય અને સાંસ્થાપના દ્િારા યોજિામાાં આિલેી પ્રસે 
િોન્ફરન્સ પર મીકિયાનાાં પ્રશ્નો પર અવિિતૃ પ્રિક્તાનો પ્રવતભાિ 

નિેમ્બર 15, 2020 
 

પાકિસ્તાનનાાં વિદશે માંત્રાલય અને સાંસ્થાપના દ્િારા પ્રેસ િોન્ફરન્સ પર મીકિયાનાાં પ્રશ્નોનાાં પ્રવતભાિમાાં, 
અવિિતૃ પ્રિક્તા, શ્રી અનરુાગ શ્રીિાસ્તિ ેિહ્ુાં હતુાં િ:ે 
 

અમે પાકિસ્તાનની સાંસ્થાપના દ્િારા યોજિામાાં આિેલી પ્રેસ િોન્ફરન્સ પર મીકિયાનાાં અહેિાલો જોયા છે. આ 
ફરી એિિાર વ્યથથ ભારત-વિરોિી પ્રચારની િિાયત છે. 
 

િવથત ભારત સામેનાાં ‘પુરાિા’ અાંગેનાાં દાિાઓમાાં િોઇ વિશ્િવનયતા નથી, અને બનાિટી છે અને બનાિટી 
િાલ્પવનિ િાત પ્રવતબબવબત િર ેછે. આ ભયાિહ પ્રયાસન ેબહુાં જૂજ લોિોનુાં સમથથમ મળશે િારણ િે આાંતરરાવિય 
સમુદાય પાકિસ્તાનનાાં તુક્િાઓથી િાિેફ છે અને તેની આતાંિિાદની પ્રાયોજિતા અન્ય િોઇ વ્યવક્ત દ્િારા નહીં 
પણ તેની ખુદની નેતાગીરી દ્િારા વસ્િિારિામાાં આિી છે. 
 

િૈવશ્િિ આતાંિિાદનો ચહેરો એિો ઓસામા વબન લાદેન પાકિસ્તાનમાાંથી મળી આવ્યો હતો; પાકિસ્તાનનાાં 
િિાપ્રિાને સાંસદ પરથી તેન ે‘શવહદ’ તરીિ ેતેન ેગૌરિાવન્િત િયો હતો; તેણે પાકિસ્તાનમાાં 40,000 આતાંિિાદીઓ 
હોિાનુાં િબુલ્યુાં હતુાં; તેઓનાાં વિજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી માંત્રીએ તેનાાં માંત્રીની આગેિાનીમાાં પુલિામાાં આતાંિિાદી 
હુમલામાાં તેનાાં િિાપ્રિાનની આગેિાનીમાાં પાકિસ્તાનની સામેલગીરી અન ેસફળતામનો દાિો િયો હતો જેમાાં 40 

ભારતીય સૈવનિો શવહદ થયા હતા. 
 

સાંયમ જાળિિા અને શાાંવત અને સુમેળ જાળિી રાખિા માટેની 2003 ની યુદ્િવિરામની સમજૂવતનુાં પાલન િરિા 
માટે િારાંિાર આહ્િાનો િરિા છતાાં, પાકિસ્તાનનાાં બળોએ ઘૂસણખોરોન ેસહાયિ િિર ફાયર પ્રદાન િરિામાાં 
જોિાયેલા રહેિાનુાં ચાલુાં રાખયુાં છે. આતાંિિાદીઓની િણથાંભી ઘૂસણખોરી અને આતાંિિાદી પ્રિૃવિઓને િેગ 
આપિા માટે હવથયારો આપિાનુાં ઘટાિો થયા િગર સતત ચાલુાં છે. આિી પ્રિૃવિઓ એલઓસી પર લગાિિામાાં 
આિેલા પાકિસ્તાની બળોની સહાયતા િગર શક્ય નથી. 
 

આ પ્રેસ િોન્ફરન્સ પાકિસ્તાની સાંસ્થાપના દ્િારા તેની આાંતકરિ રાજિીય અને આર્થથિ વનષ્ફળતાઓ પરથી ધ્યાન 
દૂર િરિા માટે જાણીજોઇને િરિામાાં આિેલો પ્રયાસ હતો. તે યુદ્િવિરામનાાં ઉલ્લાંઘનો અને સમગ્ર એલઓસી પર 
અને ભારતીય સીમા પર ઘૂસણખોરી સવહત સીમા-પારનાાં આતાંિિાદન ેયથાથથ ઠેરિિા પણ ઇચ્છે છે. 
 



અમે પાકિસ્તાનન ેતેનાાં તરફથી સીમા પારનાાં આતાંિિાદને સમથથન આપિાનુાં બાંિ િરિા આહ્િાન િરીએ છીએ. 
પાકિસ્તાનનાાં નેતાઓએ િદાપી તે તથ્યન ેછૂપાવ્યુાં નથી િે તે આતાંિિાદીઓ પેદા િરિાનુાં એિ િારખાનુાં બની ગયુાં 
છે. એિસમાન રીતે લક્ષયાાંકિત િરિામાાં આિતા દેશોનાાં વિિાનથી ઉપસી આવ્યુાં છે િે લક્ષયાાંકિત િરિામાાં આિી 
રહેલ ભારત એિમાત્ર દેશ નથી. વિશ્િનાાં દૂરોગામી ભાગોએ જોયુાં છે િે આતાંિિાદનો માગથ પાકિસ્તાન સુિી 
પરત દોરી ગયો છે. દસ્તાિેજોમાાં હસ્તક્ષેપો િરિાથી અને ખોટી િાતાથઓ ઘિી િાઢિાથી પાકિસ્તાન આિા 
િૃત્યોમાાંથી દોષમૂક્ત થિાનુાં નથી. અમન ેવિશ્િાસ છે િે વિશ્િ તેન ેજિાબદાર ઠેરિશ.ે 
 

નિી કદલ્હી 
15 નિમે્બર 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. 

 


