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ପାକିସ୍ତାନର MoFA ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମି ଳନୀରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ
ଉପରର ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ନଭେମ୍ବର 15, 2020
ପାକିସ୍ତାନର MoFA ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମି ଳନୀରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରର ସରକାରୀ
ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅନୁ ରାଗ ଶ୍ରିବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି:
ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଭର ଆଭେ େିଡିଆର ରି ଭପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଦଖ ିଛୁ। ଏହା ଆଉ ଏକ
ନିରର୍ଟକ ୋରତ ବିଭରାଧୀ ପ୍ରଚାର ଅେୟାସ ଅଭର୍।
ୋରତ ବିରୁଦ୍ଧଭର ତର୍ାକର୍ ିତ ପ୍ରୋଣଗୁଡ଼ିକ ଭକୌଣସି ବିଶ୍ଵାସନୀୟତାକୁ ଉପଭୋଗ କଭର ନାହି,ିଁ ବରଂ ତାହା କଳ୍ପିତ
ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ କଭର। ଏହି ହତାଶ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଭ ାକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଭବ କାରଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ପାକିସ୍ତାନର ଭକୌଶଳ ବିଷୟଭର ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଭୟାଜନର ପ୍ରୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭନତୃ ତ୍ୱ ଛଡ଼ା
ଅନୟ ଭକହି ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି
ିଁ ।
ବିଶ୍ଵ ଆତଙ୍କବାଦର ଭଚଭହରା ଓସାୋ ବିନ୍

ାଭଦନ ପାକିସ୍ତାନଭର େିଳିର୍ ି ା; ସଂସଦର େୂେିରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

ତାଙ୍କୁ 'ସହିଦ' ୋବଭର ଭଗୌରବାନ୍ିତ
ି କରି ଛନ୍ତି; ଭସ ପାକିସ୍ତାନଭର 40,000 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛନ୍ତି;
40 ଜଣ ୋରତୀୟ ଭସୈନିକ ସହିଦ ଭହାଇର୍ ିବା ପୁ ବାୋ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରେଣଭର ନିଜର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭନତୃ ତ୍ୱଭର
ପାକିସ୍ତାନର ଭ ାଗଦାନ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇ ିଁ ଭସୋନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭର୍ଭ୍ନାଭ ାଜୀ େନ୍ତ୍ରୀ ଗବଟର ସହିତ ଦାବି
କରି ଛନ୍ତି।
ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥି ରତା ବଜାୟ ରଖ ିବା ପାଇ ିଁ 2003 ର

ଦ୍ଧ
ୁ ବିରାେ ବୁ ଝାେଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍କାଇବା ଏବଂ ପାଳନ କରି ବା

ପାଇ ିଁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆ ାଇର୍ବ
ି ା ଚୟାଭ ଞ୍ଜ ସଭେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭସୈନୟୋଭନ ଅନୁ ପ୍ରଭବଶକାରୀଙ୍କୁ ସେର୍ଟନ କେର
ଭ ାଗାଇବାଭର

ାଗିରହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅନୁ ପ୍ରଭବଶ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କା ୟଟ କଳାପକୁ ଭପ୍ରାତ୍ସାହିତ

କରି ବା ପାଇ ିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବୟବହାରକୁ ଅବଭରାଧ କରି ବା ଜାରି ରହିଛି। LoC ସହିତ ନିଭୟାଜିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭସୈନିକ
ୋନଙ୍କର ସେର୍ଟନ ବିନା ଏେଳି କା ୟଟ କଳାପ ସମ୍ଭବପର ନୁ ଭହ।ିଁ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ ତରଫରୁ ନିଜର ଆନ୍ତରି କ ରାଜଭନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଟଭନୈତିକ ବିଫଳତାରୁ ଧ୍ୟାନ
ବଦଳାଇବାକୁ ଜାଣିଶଣ
ୁ ି କରା ାଇର୍ ିବା ଏକ ପ୍ରଭଚଷ୍ଟ୍ା ର୍ ି ା। ଏହା େଧ୍ୟ ସୀୋଭର ଆତଙ୍କବାଦକୁ
ଭଚଷ୍ଟ୍ା କଭର, ଭ ଉର୍ିଁ ିଭର

ର୍ାର୍ଟତା ଭଦବାକୁ

ଦ୍ଧ
ୁ ବିରାେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ LoC ଏବଂ IB େଧ୍ୟଭର ଅନୁ ପ୍ରଭବଶ େଧ୍ୟ ଅନ୍ତେଟୁକ୍ତ।

ସୀୋ ପାରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାକୁ ଆଭେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ସେର୍ଟନ ସୋପ୍ତ କରି ବାକୁ ଆହ୍ାନ
ି କରୁଛୁ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ିଁ ଏହା ଏକ କାରଖାନା ପା ର୍ି ାଇଛି ଭବା ି ପାକିସ୍ତାନୀ ଭନତାୋଭନ କଦାପି
ନାହାନ୍ତି
ିଁ । ଭସହିେଳି

ୁ ଚାଇ

କ୍ଷ୍ୟଭର ର୍ ିବା ଭଦଶଗୁଡିକର ବକ୍ତବୟ ଅନୁ ସାଭର ୋରତ ଏକୋତ୍ର ପଭଡାଶୀ ଭଦଶ ନୁ ଭହ।ିଁ

ଦୁ ନିଆର ଦୂ ର ୋଗଭର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରୋବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଫରି ର୍ ିବାର ଭଦଖା ାଇଛି। ଦସ୍ତାବିଜକୁ େୁ

ସାବୟସ୍ତ

କଇରବା ଏବଂ େିର୍ୟା କାହାଣୀଗୁଡିକୁ ଦବାଇବା ପାଇ ିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି କା ୟଟ ରୁ ବଞ୍ଚିପାରି ବ ନାହି ିଁ | ଆେର ବିଶ୍ଵାସ ଭ
ବିଶ୍ଵ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିଭନବ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
15 ନରେମ୍ବର 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.

