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ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਦਸੇ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੀ 4 ਜਨੂ, 2020 ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਰਸੈ ਕਿਆਨ 

ਨੂੰਿਰ 238/2020 ਿਾਰ ੇਿੀਡੀਆ ਦ ੇਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰਤ ਿੁਲਾਰ ੇਿੱਲੋਂ  ਜਿਾਿ  

5 ਜਨੂ, 2020 

 
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਦਸੇ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੀ 4 ਜਨੂ, 2020 ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਰਸੈ ਕਿਆਨ ਨੂੰਿਰ 238/2020 ਿਾਰ ੇਿੀਡੀਆ ਦ ੇਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ 

ਜਿਾਿ ਕਦੂੰਦ ੇਹੋਏ ਅਕਿਿਾਰਤ ਿਲੁਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰੀਿਾਸਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

 

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਨੂੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਚ ਹੁਣ ਿੀ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਿਾਰ ੇਿੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ 

ਦ ੇ ਕਿਆਨ ਕਰਿਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ ਕਪਛਲੇ ਸਿੇਂ ਕਿੱਚ ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਿੁਲਿਾਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਹਿਲੇ ਅੂੰਜਾਿ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਿੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਸੀ।  
 

ਸੂੰਯੁਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਕਿਆ ਪਕਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਿੂੰਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਟੀਿ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕਸਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, 

ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਨੇ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਿਿੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਾਲ ਚੱੁਿਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੂੰ ਆਤਿ ਕਨਰੀਿਣ ਿਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੂੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਾਦ ਨੂੂੰ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਸਿ ਦੀ ਕਹਿਾਇਤ ਦੇਣਾ ਿੂੰਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੂੰਯੁਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿੌਿਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਇਲਾਿ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਸੂੰਯੁਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੱਲੋਂ  ਐਲਾਨੇ ਗਈ ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਿੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਦੂਕਜਆਾਂ ਿੱਲ 

ਉਂਗਲ ਚੱੁਿਣ ਦੀਆਾਂ ਝੂਠੀਆਾਂ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੀਨੀ ਤੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਕਨਸਤਾਨੀ ਲੋਿਾਾਂ ਦ ੇਰਿਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿੂੰਿਾਾਂ ਕਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਾਂ 

ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਅਫਗਾਕਨਸਤਾਨੀ ਲੋਿ ਅਤੇ ਿੌਿਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ "ਰੂੰਗ ਕਿੱਚ ਭੂੰਗ" ਿੌਣ ਪਾ 

ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਣ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਅਫਗਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹੂੰਸਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਪਨਾਹ, ਕਸਿਲਾਈ, 

ਹਕਥਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹੈ।” 

 

ਨਿੀਂ ਕਦਲੱੀ 

5 ਜਨੂ, 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. 

 


