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ਅਜੱ ਗਿਲਗਿਟ ਗ ਚੱ ਪਾਗਿਸਤਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ  ੱਲੋਂ  ਅਖਤੌੀ “ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ” ਨ ੰ 

“ਆਰਜੀ ਸ ਬਾਈ ਰਤੁਬਾ” ਦੇਣ ਬਾਰ ੇ ਪਾਗਿਸਤਾਨੀ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬਧੰੀ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇ

ਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਅਗਧਿਾਗਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇ ਲੱੋਂ  ਜ ਾਬ 

1 ਨ ਬੰਰ, 2020 

 
ਅਜੱ ਗਿਲਗਿਟ ਗ ਚੱ ਪਾਗਿਸਤਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ  ਅਖੌਤੀ “ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ” ਨ  ੰ “ਆਰਜੀ ਸ ਬਾਈ 

ਰੁਤਬਾ” ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਪਾਗਿਸਤਾਨੀ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਸਬਧੰੀ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਗਦਦੰ ੇਹੋਏ ਅਗਧਿਾਗਰਤ 

ਬੁਲਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਿ ਸ਼੍ਰੀ ਾਸਤ  ਨੇ ਗਿਹਾ ਗਿ: 

 

"ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਪਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਨ ੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਿਬਜੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਿ ਗਹੱਸੇ ਗ ੱਚ ਮੱਹਤ ਪ ਰਨ 

ਬਦਲਾਅ ਗਲਆਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਿੋਗਸ਼੍ਸ਼੍ ਨ ੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਾਗਰਜ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਿੱਲ ਦੁਹਰਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਗਿ 1947 ਗ ੱਚ 

ਜੰਮ -ਿਸ਼੍ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿਾਨ ੰਨੀ, ਪ ਰਨ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰ ਪ ਗ ੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਿਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਗਿਲਗਿਤ-

ਬਾਲਗਟਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਜੰਮ -ਿਸ਼੍ਮੀਰ ਅਤ ੇ ਲੱਦਾਖ ਿੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼੍ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਨੱਖੜ ਾਾਂ ਅੰਿ ਹਨ। 

ਪਾਗਿਸਤਾਨ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ ਿਬਜਾਏ ਿਏ ਇਲਾਗਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸਨ ੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਿੋਈ ਹੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ  ੱਲੋਂ  ਨਾਜਾਇਜ ਿਬਜਾਏ ਿਏ ਇਲਾਗਿਆਾਂ ਨ ੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਗਿਸਤਾਨ  ੱਲੋਂ  ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਅਗਜਹੀਆਾਂ 

ਿੋਗਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਪਾਗਿਸਤਾਨੀ ਿਬਜੇ  ਾਲੇ ਇਲਾਗਿਆਾਂ ਦੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੱਤ ਦਹਾਗਿਆਾਂ ਤੋਂ  ਧੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੋਂ ਪੇਸ਼੍ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਗਧਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼੍ੋਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ  ਾਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨ ੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਭਾਰਤੀ 

ਇਲਾਗਿਆਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿੋਗਸ਼੍ਸ਼੍ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ ਿਬਜੇ  ਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੀ ਮੰਿ ਿਰਾਾਂਿੇ।” 

 

ਨ ੀਂ ਗਦੱਲੀ 

1 ਨ ੰਬਰ, 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. 

 

 


