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 نظریہ کا ہندوستان میں بارے کے معاہدے متعلق سے ممانعت کی ہتھیاروں جوہری

 0202 جنوری، 22

 برقرار دینا ترجیح اعلی کو اسلحہ تخفیف جوہری تصدیق قابل اور امتیازی غیر عالمگیر، ہندوستان

 ۔ہے پرعزم لئے کے اس اور ہے ہوئے رکھے

 ہندوستان تو ،ہے تعلق کا( ڈبلیو این پی ٹی) معاہدہ متعلق سے ممانعت کی ہتھیاروں جوہری تک جہاں

 ہےبھارت کا یہ موقف رہا  ہمیشہ سے اور لیا نہیں حصہ میں مذاکرات متعلق سے ڈبلیو این پی ٹی نے

جنم  سے اس اور ،ہے کرتا نہیں حمایت کی معاہدے اس ہندوستان۔ ہوگا نہیں فریق کا معاہدے اس وہ کہ

 بین روایتی معاہدہ یہ کہ ہے ماننا کا ہندوستان۔ ہوگا نہیں پابند کا داری ذمہ بھی کسی والی لینے

 طے اصول یا معیار نیا کوئی یہ ہی نہ ہے، دیتا نہیں مدد میں اسے بنانے یا تشکیل کی قانون االقوامی

 ۔ہے کرتا

 کا ہندوستان۔ ہے کرتا اعادہ کا عزم اپنے لئے کے مقصد کے دنیا پاک سے ہتھیاروں جوہری بھارت

 کردہ پیش میں اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام کانفرنس برائے تخفیف اسلحہ اور فہد یہ کہ ہے ماننا

 اور عزم عالمی ایک کردہ بیان میں پیپر ورکنگ کے ہندوستان سے عنوان کے" اسلحہ تخفیف جوہری"

 کیا حاصل ذریعے کے عمل قدم بہ قدم تحت کے ورک فریم الجہتی کثیر امتیازی غیر اور عالمی متفقہ

 جامع ایک کے ہتھیاروں جوہری میں کانفرنس متعلق سے اسلحے بھارت میں ضمن اس۔ ہے جاسکتا

 اسلحے تخفیف الجہتی کثیر واحد کا دنیا کہ جو ہے، کرتا حمایت کی آغاز کے چیت بات پر معاہدے

 جوہری بھارت۔ ہے کررہا کام پر بنیاد کی رائے اتفاق جو ہے فورم واال کرنے چیت بات لئے کے

 کام کر مل ساتھ کے ممالک ممبر تمام کے متحدہ اقوام لئے کے مقصد کے دنیا پاک سے ہتھیاروں

 ہے تیار لئے کے کرنے

 دہلی نئی
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