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পাকিস্তানের কিনেশ মন্ত্রি এিং এস্টাকিশনমনের পক্ষ থেনি সংিাে সনেলনের
কিষনে কমকিোর প্রনের জিানি সরিারী মুখপানের প্রকিকিো
15ই নভেম্বর, 2020
পাকিস্তানের কিনেশ মন্ত্রি এিং এস্টাকিশনমে সংিান্ত সংিাে সনেলনের কিষনে কমকিোর প্রনের
জিানি সরিারী মুখপাে শ্রী অেুরাগ শ্রীিাস্তি িনলনেে:
আমরা
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এস্টাকিশভমভের

এিটি

সংবাদ

সভেলভনর

কমকিযা

করভপার্ট

দদভেকি।

এটি

োরতকবভরাধী অপপ্রচাভরর আরও এিটি বযর্ট প্রভচষ্টা মাত্র।
োরভতর কবরুভে 'প্রমাভের' তর্ািকর্ত দাকবগুকলর দিানওরিম কবশ্বাসভ াগ্যতা দনই, এগুকল মনগ্ড়া
এবং সম্পূেটরূভপ িল্পনাপ্রসূত। আন্তর্টাকতি সম্প্রদায পাকিস্তাভনর পদভেপ সম্পভিট সভচতন এবং
সন্ত্রাসবাভদর প্রকত তাভদর এই পৃষ্ঠভপাষিতার প্রমাে স্বযং তাভদর কনর্স্ব দনতৃ ত্ব স্বীিার িভর কনভযভি
সুতরাং তাভদর এই মকরযা প্রভচষ্টাটি েুব দবকশ মূলয পাভব না।
কবশ্ববযাপী সন্ত্রাভসর মুে, ওসামা কবন লাভদনভি পাকিস্তাভন পাওযা কগ্ভযকিল; পাকিস্তাভনর প্রধানমন্ত্রী
তাভি সংসভদ দাাঁকড়ভয 'শহীদ' বভল অকেকহত িভরকিভলন; কতকন পাকিস্তাভন 40,000 সন্তাসবাদীর
উপকিকত স্বীিার িভরভিন; তাভদর কবজ্ঞান ও প্র ুকি মন্ত্রী পুলাওযামা সন্ত্রাসবাদী হামলায গ্ভবটর সাভর্
প্রধানমন্ত্রীর দনতৃ ভত্ব পাকিস্তাভনর র্কড়ত র্ািার এবং সাফভলযর দাকব িভরকিভলন, াভত গ্ভবটর সাভর্
র্ন োরতীয দসনা শহীদ হভযকিভলন।
শাকন্ত ও সম্প্রীকত বর্ায রােভত 2003 সাভলর ুেকবরকত দবাঝাপড়ার প্রকত সং ম এবং দসটি দমভন
চলার র্নয বারবার আহ্বান র্ানাভনা সভেও, পাকিস্তানী সামকরি বাকহনী অনুপ্রভবশিারীভদর
সমর্টনিারী িোর ফাযার সরবরাহ অবযাহত দরভেভি। সন্ত্রাসবাদীভদর অবযাহত অনুপ্রভবশ এবং
সন্ত্রাসবাদী িমটিাণ্ড প্রচাভরর র্নয অভের বযবহারও দিানও রিম বাধাকনভষধ িাড়াই র্ারী রভযভি।
এলওকস-দত দমাতাভযন পাকিস্তাকন দসনাবাকহনীর সমর্টন িাড়া এ ধরভনর িার্িমট সম্ভব নয।

এই সংবাদ সভেলন কিল অেযন্তরীে রার্ননকতি ও অর্টননকতি বযর্টতা দর্ভি দৃকষ্ট সকরভয রাোর
র্নয পাকিস্তাকন প্রকতষ্ঠাভনর এি প্রিার ইচ্ছািৃ ত প্রভচষ্টা। এটি এলওকস এবং আইকব র্ুভড় ুেকবরকত
লঙ্ঘন ও আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রভবশ সহ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদভি নযা য প্রমাভেরও দচষ্টা িরভি।
আমরা
িেনও
োরতই
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পাকিস্তানভি সীমান্ত-সন্ত্রাসবাদভি সমর্টন বন্ধ িরার আহ্বান র্ানাই। পাকিস্তাকন দনতারা
এই কবষযটি দগ্াপন িভরনকন দ এটি সন্ত্রাসবাদী উৎপাদভনর িারোনা হভয দাাঁকড়ভযভি।
এিমাত্র প্রকতভবশী রাষ্ট্র নয দ আক্রমভের লেয হভয উভেভি, এিই োভব কনশানা হভয
দদশগুকলর কববৃকতগুকলভিও দদোভনা হভযভি। কবভশ্বর প্রতযন্ত অঞ্চলগুকলও সন্ত্রাভসর পর্টিভি

পাকিস্তাভন কফভর দ ভত দদভেভি। দকলল নিল িভর এবং কমর্যা বিবয প্রচার িভর পাকিস্তান এ
র্াতীয িাভর্র দর্ভি রো পাভব না। আমরা কনকিত দ

কবভশ্বর আঙ্গুল তাভদর কদভিই উেভব।

কনউ কদকি
15ই েনেম্বর 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.

