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`പാകിസ്താന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും അന ബന്ധ അധികാര്ികളുമായി നടത്തിയ പന്ത്ത
സദേളനറത്തത്ത ടർന്ന ള്ള

മാധയമഅദനേഷണങ്ങൾക്ക്

ഔദേയാഗിക

വക്താവ്

ന്ത്ശീ.അന ര്ാഗ് ന്ത്ശീവാസ്തവയ റട മെ പടി ഇന്ത്പകാര്മായിര് ന്ന :

പാകിസ്ഥാൻ
െിദപാർട്ടുകൾ

അധികാര്ദകന്ത്രങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ

നടത്തിയ

കണ്ടിര് ന്ന .

ഇത്

പന്ത്ത

സദേളനത്തിന്റെ

മററാര്

നിഷ്ഫലമായ

മാധയമ

ഭാര്തവിര് ദ്ധ

ന്ത്പചാര്ണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഇതിൽ അവകാശറപട ന്ന ഇരയയ്റക്കതിര്ായ റതളിവ കൾക്ക് ഒര് സാധ തയ മിലല , ഇവ
തികച്ുും
അെിയ ന്ന

കൃന്ത്തിമവ ും

ഭാവനയിൽ

അരാര്ാന്ത്ര

മാന്ത്തമായിര്ിക്ക ും

നിന്ന ള്ളത മാണ്.

സമൂഹത്തിൽ

കൂടാറത

ഇത്

പാകിസ്താന്റെ

വിശേസാസിക്ക ന്നവർ

തീന്ത്വവാേും

തന്ത്രങ്ങൾ

വളറര്

ക െവ്

ദന്ത്പാത്സാഹിപിക്ക ന്ന റവന്നതിന ള്ള

റതളിവ കൾ ഭര്ണകൂടും തറന്ന സേതിക്ക കയ ും റചയ്തിര് ന്ന .

ആദഗാള
നിന്നാണ്

തീന്ത്വവാേത്തിന്റെ
പിടികൂടിയത്;

ന്ത്പധാനമന്ത്രി
തീന്ത്വാേികളുറട

തറന്ന

മ ഖമായ

പാർലിറമന്െിൽ

അദേഹറത്ത
സാനിധയും

ഒസാമബിൻ

നിന്ന ും

പ കഴ്ത്ത്ത കയാണ ണ്ടായത്;
അദേഹും

ലാേറന

'ര്ക്തസാക്ഷി'

സേതിച്ിര് ന്ന ;40

പാകിസ്ഥാനിൽ
എന്ന

ദപര്ിൽ

പാകിസ്ഥാനിൽ
ഇരയൻ

40,000

സസനികർ

ര്ക്തസാക്ഷിതേും വഹിച് പ ൽവാമ ഭീകര്ാന്ത്കമണറത്ത അവര് റട ശാസ്ന്ത്ത സാദേതിക
മന്ത്രി പാകിസ്താന്റെ ന്ത്പധാനമന്ത്രിയ റട ദനതൃതേത്തിൽ നടന്ന വിജയറമന്ന ദപര്ിൽ
അവകാശറപട കയ ണ്ടായി..

2003 റല സമാധാനത്തിന

ശാരിയ്ക്ക മ ള്ള പര്സ്പര്ധാര്ണയ്ക്ക

ദശഷും പലതവണ

റവടിനിർത്തലിന ും ഉടമ്പടികൾ പാലിക്ക ന്നതിന ും പാകിസ്താദനാട് ആവശയറപട്ടിട്ടുണ്ട്
എേില ും

പാകിസ്താനി

സസനയറത്ത

ന ഴഞ്ഞ

സകദയറക്കാർക്ക്

അന കൂലമായി

റവടിവയ്് നടത്തിയിര് ന്ന . ഇത്തര്ത്തില ള്ള തീന്ത്വവാേികളുറട ന ഴഞ്ഞ കയറവ ും
തീന്ത്വവാേ

ന്ത്പവർത്തങ്ങൾക്കായ ള്ള

ആയ ധക്കടത്ത ും

നിര്രര്ും

ത ടർന്ന റകാണ്ടിര്ിക്ക ന്ന . LoC യിൽ വിനയസിച്ിട്ടുള്ള പാകിസ്താനി സസനികര് റട
സഹായത്തിറടയലലാറത ഇത് സാധയമാക ന്നതലല.

ആഭയരര്

ര്ാന്ത്രീയത്തിൽ

തിര്ിക്ക ന്നതിന ള്ള

നിന്ന ും

പാകിസ്താനി

സാമ്പത്തിക

പര്ാജയങ്ങളിൽ

അധികാര്ികളുറട

നിന്ന ും

മനഃപൂർവമായ ള്ള

ന്ത്ശദ്ധ

ന്ത്ശമമാണ്

ഇത്തര്ത്തിറലാര് പന്ത്ത സദേളനും. ഇത് അതിർത്തികൾക്കിടയില ള്ള തീന്ത്വവാേറത്തയ ും
റവടിനിർത്തൽ ലുംഘനങ്ങറളയ ും LoC, IB എന്നിവയിലൂറടയ ള്ള ന ഴഞ്ഞ കയറങ്ങറളയ ും
നയായീകര്ിക്കാന ും ന്ത്ശമിക്ക ന്ന .

അതിർത്തിയിറല

തീന്ത്വവാേത്തിന

നൽക ന്ന പിര ണ അവസാനിപിക്കാൻ

ഞങ്ങൾ

പാകിസ്താദനാട് ആവശയറപട കയാണ്.ര്ാജയും തീന്ത്വവാേികറള ര്ൂപറപട ത്ത ന്ന ഒര്
നിർോണദകന്ത്രമായിര്ിക്ക ന്ന റവന്ന

വസ്ത ത

പാകിസ്താനി

ദനതാക്കളുും

മെച്ു

വയ്ക്ക ന്നിലല. ഇത ദപാറല ലക്ഷയും വച്ിട്ടുള്ള മറു അയൽ ര്ാജയങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള
ന്ത്പസ്താവനകളിലൂറട

ഇരയ

മാന്ത്തമലല

മനസിലാക്കാവ ന്നതാണ്.ദലാകത്തിറല
പാകിസ്ഥാൻ
ദര്ഖകൾ

നിയന്ത്രിതമായ

റകട്ടിച്മയ്ക്ക ന്നത ും

പാകിസ്താന്റെ

ഇത്തര്ും

ഇതിലൂറട

പല

തീന്ത്വവാേ
റതറായ

വിേൂര്

കടന്ന
ഭാഗങ്ങളില ും

ദപാക ന്നറതന്ന്
പാകിസ്ഥാൻ

ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ

നിര്ീക്ഷിക്കാവ ന്നതാണ്.

വയാഖയാനങ്ങൾ

ന്ത്പസാഹാര്ിപിക്ക ന്നത ും

ന്ത്പവർത്തങ്ങൾ

ക്ഷമിച്ു

കര്ണമാക കയിലല.ദലാകും ഇത് കണക്കിറലട ക്ക ും എന്ന് തറന്നയാണ്

നൽക ന്നതിന്
ഞങ്ങൾ ഉെച്ു

വിശേസിയ്ക്ക ന്നത്.

നയൂ ഡൽഹി
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
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