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પાકિસ્તાનની વિદશે િચરેી દ્િારા તારીખ 4 જૂન 2020 નાાં રોજ પ્રિાવશત િરિામાાં આિલેા 
પ્રસે રીલીઝ નાં. 238/2020 પર મીકિયાનાાં પ્રશ્નો પર અવિિતૃ પ્રિક્તાનો પ્રવતભાિ 

જૂન 05, 2020 

પાકિસ્તાનની વિદશે િચરેી દ્િારા તારીખ 4 જૂન 2020 નાાં રોજ પ્રિાવશત િરિામાાં આિેલા પ્રેસ રીલીઝ પર 
મીકિયાનાાં પ્રશ્નોનાાં પ્રવતભાિમાાં, અવિિતૃ પ્રિક્તા શ્રી અનુરાગ શ્રીિાસ્તિે િહ્ુાં હતુાં: 

"પાકિસ્તાનનુાં વિદેશ માંત્રાલયને સારી રીતે યાદ હશે િે તેઓનાાં િિાપ્રિાને ગત િર્ષે િબૂલ િયુું હતુાં િે પાકિસ્તાને 
હજુાં પણ 30,000 થી 40,000 આતાંિિાદીઓને આશરો આપેલો છે. પાકિસ્તાનની આગેિાની રેિોિડ પર પણ 
વસ્િિાર િરી રહી છે િે અન્ય દેશો પર આતાંિિાદી હુમલાઓ િરિા માટે આતાંિિાદીઓએ દેશની ભૂમીનો 
ઉપયોગ િયો હતો. 

સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પકરર્ષદનાાં વિશ્લેર્ષણાત્મિ સહાયતા અને પ્રવતબાંિોની દેખરેખની ટીમનાાં અહેિાલમાાં પણ 
પાકિસ્તાનનાાં િિાપ્રિાન ેઅગાઉ િબૂલાત િરી તેનુાં પુનઃઉચ્ચારણ િરિામાાં આવયુાં છે. આ અહેિાલ પર આક્રમણો 
િરિાન ેબદલ,ે પાકિસ્તાને આત્મવનકરક્ષણ િરિુાં જોઇએ અને તેનાાં વનયાંત્રણમાાં રહેલા પ્રદેશોમાાંથી બહાર નીિળી 
રહેલા આતાંિિાદન ેિોઇપણ પ્રિારનુાં સમથડન આપિાનુાં બાંિ િરિુાં જોઇએ. સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને આાંતરરાવષ્ટ્રય સમુદાય 
એ િાસ્તવિિતાથી સારી રીતે પકરવચત છે િે પાકિસ્તાન આતાંિિાદનુાં ચેતા િેન્ર છે. તે સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્િારા 
વનિાડકરત િરિામાાં આિેલા આતાંિિાદીઓ અન ેઆતાંિિાદી સાંસ્થાઓ પૈિી સૌથી મોટી સાંખ્યામાાં આતાંિિાદીઓ 
અને આતાંિિાદી સાંસ્થાઓને આશરો આપેલો છે. અન્યો પર આાંગલી ચચિિાનાાં તેનાાં ભ્રામિ પ્રયાસો જમીન 
પરનાાં તથ્યો પરથી ધ્યાન વિચવલત િરી શિતા નથી. 

િિુમાાં, ભારત અને અફઘાવનસ્તાનનાાં લોિો િચ્ચેનાાં પરાંપરાગત અન ે મૈત્રીપૂણડ સાંબાંિોમાાં વિભાજન િરિાનાાં 
પાકિસ્તાનનાાં પ્રયાસો સફળ નહીં થાય. અફઘાવનસ્તાન અને આાંતરરાવષ્ટ્રય સમુદાય સારી રીતે િાિેફ છે િે 
‘બગાિનાર’ િોણ છે, અને િોણ આતાંિિાદીઓને આશરો, તાલીમ, શસ્ત્રો અને નાણા આપી રહ્ુાં છે અને 
વનદોશ અફઘાન અને આાંતરરાવષ્ટ્રય સમુદાયનાાં સભ્યો સામે ચહસાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્ુાં છે." 

 

નિી કદલ્હી 
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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. 


