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ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰਾਲੇ ਅਤ ੇਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ   ਿੀਤੀ ਗਈ  ਪਰੈਸ ਿਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇ

ਸਿਾਲਾਾਂ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਿੱਲੋਂ  ਜਿਾਬ 

15 ਨਿਬੰਰ, 2020 

 
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰਾਲੇ ਅਤ ੇਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ   ਿੀਤੀ ਗਈ  ਪਰਸੈ ਿਾਨਫਰਸੰ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਿਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਕਦਦੰ ੇਹਏੋ ਅਕਿਿਾਕਰਤ 

ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰੀਿਾਸਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

 

ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਪਰੈਸ ਿਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਕਿੱਚ ਛਪੀਆਾਂ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਕਿਰੋਿੀ ਪਰਚਾਰ 

ਿਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਿ ਹੋਰ ਕਫਜ਼ੂਲ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਬੂਤਾਾਂ’ ਦੇ ਦਾਅਕਿਆਾਂ ਅੰਦਰ ਿੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਘੜ੍ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਲਪਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਿਾਰ ਹਨ। 
ਹਤਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਇਸ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਿੋਈ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਿੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਾਂ ਚਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 

ਆਪਣੀ ਹੀ  ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ ਨੇ ਇਸ ਿੱਲੋਂ  ਅੱਤਿਾਦ ਨੰੂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦ ੇਸਬੂਤ ਨੰੂ ਮੰਕਨਆ ਹੈ। 
 

ਆਲਮੀ ਦਕਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਇਿ ਓਸਾਮਾ ਕਬਨ ਲਾਦੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਚ ਹੀ ਕਮਕਲਆ ਸੀ; ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਸੰਸਦ 

ਅੰਦਰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਿਕਹਿੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ; ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਚ 40,000 ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਕ਼ਬਾਲ  ਿੀਤਾ ਸੀ; ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇ

ਕਿਕਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਿਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ੍ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਾਮਾ ਅੱਤਿਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਿੱਚ ਹੋਈ 40 

ਭਾਰਤੀ ਜਿਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਿਾਰਦਾਤ ਕਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੀਤਾ ਸੀ । 
 

ਅਮਨ-ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿਾਸਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 

ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਜੌ ਘੁਸਪੈਠੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਿ ਿਿਰ ਫਾਇਕਰਗੰ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਿਾਦੀਆਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 

ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਗਤੀਕਿਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਨੇਪਰ ੇਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਕਿਆਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਕਿਿੀਆਾਂ ਿੰਟਰੋਲ 

ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਪਰੈਸ ਿਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਕਿਿ ਨਾਿਾਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਨ ਭਟਿਾਉਣ ਲਈ 

ਜਾਣਬੱੁਝ ਿੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਿੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਸਣੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਿਾਦ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ 

ਠਕਹਰਾਉਣ ਿੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ।  
 

  



ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਿਾਦ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਿਨ ਬੰਦ ਿਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਿਦੇ ਇਸ 

ਤੱਿ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੁਿੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਿਾਦੀ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਫੈਿਟਰੀ ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਕਜਹਾ ਇੱਿੱਲਾ ਗੁਆਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਸ 

ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਨਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ  ਲਏ ਗਏ ਹੋਰਨਾਾਂ ਮੁਲਿਾਾਂ ਦ ੇਕਬਆਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।  ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਚ ਦੂਰ-

ਦੁਰਾਡ ੇਇਲਾਕਿਆਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅੱਤਿਾਦ  ਦੇ ਤਾਰ ਜਾਿੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਦੇ ਹਨ।  ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਾਂ 

ਿਹਾਣੀਆਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਹਰਿਤਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਿੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਜਿਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। 
 
ਨਿੀਂ ਕਦੱਲੀ 

15 ਨਿੰਬਰ, 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. 

 

 


