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26/11 మ ుంబై ఉగ్రవాద దాడ ల బాధిత లక న్యాయుం
కోసుం పదమూడేళ్ల గా ఎద ర చూప ల
నవుంబర్ 26, 2021
26/11 మ ుంబై ఉగ్రవాద దాడ ల జరిగి 13 ఏళ్ల పూర్తవ త న్న సుందర్భుంగా, ఈ
క్రూరమైన దాడికి సుంబుంధిుంచిన బాధిత లన అలాగే మన రక్షణ కోసుం తమ
ప్రాణాలన అర్పిుంచిన పరాక్రమవుంత లైన భద్రతా సిబ్బుందిని భారత
ప్రభ త్వుం మరియ ప్రజల విచారవదనుంతో గ ర్త చేస క న్నార .
బాధిత ల క ట ుంబాలక రాష్ట్రపతి, ప్రధాన ముంత్రి అలాగే విదేశీ
వ్యవహారాల ముంత్రి వేర్వేర సుందేశాల్లో తమ దృఢ సుంఘీభావాన్ని
తెలిపార .
ఈ రోజ ఉదయుం మహారాష్ట్ర ప్రభ త్వుం మ ుంబైలోని పోలీస మెమోరియల్
వద్ద ఈ విచార సుంఘటనన స్మరిుంచ క ుంటూ ఒక స్మారక కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహిుంచిుంది.
పాకిస్థాన్ హై కమిషన్క చెుందిన సీనియర్ దౌత్యవేత్తన విదేశీ
వ్యవహారాల ముంత్రిత్వ శాఖ ఈ రోజ పిలిపిుంచిుంది. మ ుంబై ఉగ్ర దాడ ల
కేస లో త్వరితగతిన విచారణ జరపాలన్న భారత్ వాదనన ప నర ద్ఘాటిస్తూ
మౌఖికుంగా తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసిుంది. అలాగే తన నియుంత్రణలో
ఉన్న భూభాగాన్ని ఉగ్రవాద లక ఆశ్రయుం కల్పిుంచబోమన్న తమ నిబద్ధతక
కట్ట బడి ఉుండాలని పాకిస్థాన్ ప్రభ త్వానికి ఈ సుందర్భుంగా
పిల ప నిచ్చిుంది.
ఈ దాడ ల్లో పద్నాల గ ఇతర దేశాలక చెుందిన పౌర ల కూడా తమ ప్రాణాలన
కోల్పోయార . ఈ దేశాల్లోని భారతీయ మిషన్ల జాతీయ మరియ విదేశీ
బాధిత ల అుందరినీ గ ర్త చేస క ుంటూ స్మారక కార్యక్రమాలన
నిర్వహిస్త న్నాయి. భూగోళాన్ని పట్టిపీడిస్త న్న ఉగ్రవాద మ ప్ప
గ రిుంచి ప్రపుంచ దేశాలక గ ర్త చేస్త న్నాయి. విదేశాల్లోని
ప్రభ త్వాలక చెుందిన సీనియర్ ప్రభ త్వ ప్రతినిధ ల , బాధిత ల క ట ుంబ

సభ్య ల అలాగే దాడ ల న ుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన వార ఈ విచారాన్ని
వ్యక్తుం చేసే కార్యక్రమాల్లో పాల్గ ుంట న్నార .
ఈ దార ణమైన ఉగ్రవాద దాడి జరిగి 13 ఏళ్ల గడ స్త న్నప్పటికీ ఈ ఉదుంతుం
ఇప్పటికీ తీవ్ర వేదనక గ రిచేస్తూనే ఉుంది, నేరస్థ లన శిక్షిుంచే
విషయుంలో పాకిస్థాన్ చిత్తశ ద్ధి చూపకపోవడుంతో, ప్రపుంచవ్యాప్తుంగా
15 దేశాలక చెుందిన 166 ముంది బాధిత ల ఈ కేస లో తీర్ప కోసుం ఎద చ
చూస్తూనే ఉన్నార .
26/11 ఉగ్రదాడి అనేది పాకిస్థాన్ భూభాగుం న ుంచే పక్కా ప్రణాళికతో
జరిగిుంది. ఈ దాడిలో పాల్గ న్న ఉగ్రవాద లన పాకిస్థాన్ గడ్డ న ుంచే
పుంపిుంచినట్ల స్వయుంగా పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాన ముంత్రి అధికారికుంగా
అుంగీకరిుంచార . ద్వుంద్వ ప్రమాణాలన విడనాడి, ఈ భయుంకరమైన దాడికి
పాల్పడిన వారిని త్వరితగతిన న్యాయస్థానుం బోన లో
నిలబెట్టాల్సిుందిగా మేమ మరోసారి పాకిస్థాన్ ప్రభ త్వాన్ని
కోర త న్నామ . ఇది ఉగ్రవాద ల చేతిలో అస వ ల బాసిన అమాయక బాధిత

క ట ుంబాల పట్ల కేవలుం పాకిస్థాన్క ఉన్న బాధ్యత మాత్రమే కాద ,
అుంతర్జాతీయ సమాజుం కోర త న్న న్యాయుం కూడా.
బాధిత క ట ుంబాల అలాగే అమర వీర లక న్యాయుం చేసేుంద క భారత ప్రభ త్వుం
అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తూనే ఉుంట ుంది.
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