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పాకిస్థాన్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (ఎంఓఎఫ్ఏ), ప్రభుత్వం 
నిర్వహించిన విలేఖరుల సమావేశంపై మీడియా ప్రశ్నలకు అధికార 
ప్రతినిధి స్పందన 

నవంబర్ 15, 2020 
 
పాకిస్థాన్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (ఎంఓఎఫ్ఏ), ప్రభుత్వం నిర్వహించిన 
విలేఖరుల సమావేశంపై మీడియా ప్రశ్నలకు అధికార ప్రతినిధి శ్రీ అనురాగ్ 
శ్రీవాస్తవ ఈ విధంగా స్పందించారు: 
 
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన విలేఖరుల సమావేశంపై మీడియాలో 
వచ్చిన వార్తలు మేం పరిశీలించాం. భారత్  వ్యతిరేక దుష్ప్రచార పర్వంలో 
ఇది మరో వ్యర్థ ప్రయత్నం. 
 
భారత్ కు వ్యతిరేకంగా ‘ఆధారం’ అంటూ చెబుతున్న వాటిలో వేటికీ 
విశ్వసనీయత లేదు. అవన్నీ కల్పించబడినవి మరియు ఊహాజనితమైనవి. 
పాకిస్థాన్ కుటిల యత్నాల గురించి అంతర్జాతీయ సమాజానికి అవగాహన 
ఉండటంతో పాటు తాము ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నామంటూ ఆ దేశ 
నాయకత్వమే అంగీకరించిన ఆధారాలు ఉన్న నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ భీషణ 
ప్రయత్నాలను ఎవరూ నమ్మే పరిస్థితి లేదు. 
 
ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి ముఖచిత్రం లాంటి ఒసామా బిన్ లాడెన్ 
పాకిస్థాన్ లో దొరికాడు; పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి పార్లమెంటు 
వేదికగా అతన్ని ‘అమరుడు’ అంటూ కీర్తించారు; పాకిస్థాన్ లో 40,000 మంది 
ఉగ్రవాదులు ఉన్నారని ఆయనే అంగీకరించారు; 40 మంది భారతీయ సైనికులు 
అమరులైన పుల్వామా ఉగ్రవాద దాడిలో తమ ప్రధాని సారథ్యంలోని 
పాకిస్థాన్ స్వయంగా పాల్గొని, విజయం సాధించిందంటూ వారి శాస్త్ర, 
సాంకేతిక మంత్రి గర్వంగా చెప్పుకున్నారు. 
 
శాంతి, భద్రతలను కాపాడేందుకు 2003 నాటి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి 
కట్టుబడి ఉండాలని, సంయమనం పాటించాలని పదే పదే కోరుతున్నప్పటికీ 



చొరబాటుదారులకు తోడ్పడేందుకు పాకిస్థాన్ బలగాలు కవర్ ఫైర్  జరపడం 
కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి. నిరవధిక ఉగ్రవాదుల చొరబాటు, ఉగ్రవాద 
కార్యకలాపాలను ఎగదోసేలా ఆయుధాలను సరఫరా చేయడం వంటివి కొనసాగుతూనే 
ఉన్నాయి. ఎల్ ఓసీ వెంబడి ఉన్న పాకిస్థాన్ బలగాల సహాయం లేకుండా 
ఇలాంటి కార్యకలాపాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం లేదు.  
 
తమ అంతర్గత, ఆర్థిక వైఫల్యాల నుంచి అందరి దృష్టి మళ్లించేందుకు 
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన ప్రయత్నమే సదరు 
విలేఖరుల సమావేశం. అది ఏకంగా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉల్లంఘనలు, 
ఎల్ ఓసీ మరియు ఐబీ ద్వారా చొరబాట్లు సహా సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని 
సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.  
 
సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి మద్దతునివ్వడం మానుకోవాలని పాకిస్థాన్ ను 
కోరుతున్నాం. తమ దేశం ఉగ్రవాదుల తయారీకి ఫ్యాక్టరీగా మారిందన్న 
వాస్తవాన్ని పాకిస్థాన్ నాయకులు ఎప్పుడూ దాచిపెట్టలేదు. భారత్ 
మాత్రమే కాకుండా ఇతర పొరుగు దేశాలను కూడా ఇదే విధంగా లక్ష్యంగా 
మారాయనడానికి పలు ప్రకటనలు ఊతమిస్తున్నాయి. ఉగ్రవాద జాడలన్నీ 
అంతిమంగా పాకిస్థాన్ కే దారి తీయడాన్ని పలు ప్రపంచ దేశాలు 
గుర్తించాయి. పత్రాలు సృష్టించడం, తప్పుడు కథనాలను ప్రచారం చేయడం 
ద్వారా పాకిస్థాన్ తన చర్యలను సమర్థించుకోజాలదు. ప్రపంచ దేశాలు 
దానిపై కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాయని భారత్ విశ్వసిస్తోంది. 
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