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பாகிஸ்தான் வெளிெிெகாரத் துறை அறைச்சகம் ைற்றும் ஸ்தாபனத்தின் 

வசய்தியாளர்கள் சந்திப்பு குைித்த ஊடக ககள்ெிகளுக்கு அதிகாரபூர்ெச் 

வசய்தித் வதாடர்பாளாின் பதில்  

நெம்பர் 15, 2020 

 

பாகிஸ்தான் வெளிெிகார துறை அறைச்சகம் ைற்றும் ஸ்தாபனத்தின் வசய்தியாளர்கள் 

சந்திப்பு குைித்த ஊடகக் ககள்ெிகளுக்கு பதிலக்றகயில் அதிகாரப்பூர்ெச் வசய்தி 

வதாடர்பாளர் ஸ்ரீ. அனுராக் ஸ்ரீெத்சொ கூைியதாெது: 

 

பாகிஸ்தானிய ஸ்தாபனத்தின் பத்திாிறகயாளர் சந்திப்பு குைித்த ஊடக தகெல்கறள 

கண்கடாம். இது ைற்றுவைாரு இந்தியாெிற்கு எதிரான பயனற்ை வெற்று பிரச்சாரம்.   

 

இந்தியாவுக்கு எதிரான ‘ஆதாரம்’ என்று அறைக்கப்படுபறெ நம்பகத்தனறைறய 

அனுபெிப்பிதில்றல, ைற்றும் கற்பறனயின் உருெங்கறளக் குைிக்கின்ைன. பாகிஸ்தானின் 

தந்திகராபாயங்கறள சர்ெகதச சமூகம் அைிந்திருப்பதாலும், அதன் பயங்கரொத  

நிதியுதெிக்கான சான்றுகள் அதன் வசாந்தத் தறலறைறயத் தெிர கெறு எெராலும் ஒப்புக் 

வகாள்ளப்படாததாலும் இந்த அெநம்பிக்றகயான முயற்சி சிலெற்றைக் கண்டுபிடிக்கும்.    

 

உலகளாெிய பயங்கரொத்தின் முகம், ஒசாைா பின்கலடன், பாகிஸ்தானில் காணப்பட்டது; 

பாகிஸ்தானின் பிரதைர் அெறர பாராளுைன்ைத் தளத்திலிருந்து ஒரு ‘ தியாகி’ என்று 

புகழ்ந்தார்; பாகிஸ்தானில் 40,000 பயங்கரொதிகள் இருப்பறத அெர் ஒப்புக்வகாண்டார்; 

புல்ொைா பயங்கரொதத்  தாக்குதலில் 40  இந்திய வீரர்கள் தியாகிகள்.     

 

அறைதி ைற்றும் நல்லிணக்கத்றதப் கபணுெதற்காக 2003 ஆண்டின் யுத்த நிறுத்த 

உடன்படிக்றகறய கட்டுப்படுத்தவும் கறடபிடிக்கவும் பல முறை அறைப்பு ெிடுத்த 

கபாதிலும், பாகிஸ்தான் பறடகள் ஊடுருெலுக்கு  துறண மூடிைறைப்றப ெைங்குெதில் 

வதாடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளன. பயங்கரொதிகளின் வதாடர்ச்சியான ஊடுருெல் ைற்றும் 

பயங்கரொத நடெடிக்றககளுக்கு எாிவபாருறளத் தூண்டுதல் ஆகியறெ தறடயின்ைி 

வதாடர்கின்ைன. கட்டுப்பாட்டுடன் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் பறடகளின் ஆதரவு 

இல்லாைல் இத்தறகய நடெடிக்றககள் சாத்தியைில்றல.    

 



பத்திாிறகயாளர் சந்திப்பு பாகிஸ்தானிய ஸ்தாபனத்தின் உள் அரசியல் ைற்றும் வபாருளாதார 

கதால்ெிகளில் இருந்து கெனத்றத ைாற்றுெதற்கான ஒரு திட்டைிட்ட முயற்சியாகும். எல்றல 

தாண்டிய பயங்கரொதத்றத நியாயப்படுத்தவும் இது முயல்கிைது, இதில் யுத்த நிறுத்த 

ைீைல்கள் ைற்றும் கட்டுப்பாடு ைற்றும் ஐபி முழுெதும் ஊடுருெல் ஆகியறெ அடங்கும். 

      

எல்றல பயங்கரொதத்றத கடக்க பாகிஸ்தானின் ஆதரறெ நிறுத்துைாறு நாங்கள் 

அறைக்கிகைாம். இது பயங்கரொதிகறள உற்பத்தி வசய்யும் வதாைிற்சாறலயாக ைாைியுள்ளது 

என்ை உண்றைறய பாகிஸ்தான் தறலெர்கள் ஒருகபாதும் ைறைக்கெில்றல. இகத கபால்  

குைிறெக்கப்பட்ட நாடுகளின் அைிக்றககளால் அடிக்ககாடிட்டு காட்டப்படும் ஒகர அண்றட 

நாடு இந்தியா அல்ல. உலகின் வதாறலதூரப் பகுதிகள் பயங்கரொதப் பாறத 

பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பிச் வசல்ெறதக் கண்டன. ஆெணங்கறள உருொகுெதும், தெைான 

கறதகறள திாிப்பதும் பாகிஸ்தாறன இது கபான்ை வசயல்களில் இருந்து ெிடுெிக்காது. 

உலகம் அறதக் கணக்கில் றெத்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிகைாம்.  

 

நியூ வடல்லி  

15 நெம்பர்  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. 
 
 


