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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

આતંકવાદ મુે પાક સાથે વાતચીત માટે ભારત તૈયાર
ભારતે બદયું પાકતાન યેનું વલણઃ ભારત - પાકના સુરા સલાહકાર વચે થઇ બેઠક

નવી દહ તા. ૧૨ : પાકતાન યે ભારતના વલણમાં મોટો ફેરફાર વા મયો છે. ભારતે કું કે પાડોશી દેશના
મામલામાં અમે કહેતા આયા છએ કે વાતચીત અને આતંક બંને સાથે-સાથે ના થઈ શતે, પરંતુ આતંક પર વાતચીત
િનિત પથી આગળ વધી શકે છે. ભારતનું માનવું છે કે હાલમાં જ બંને દેશોના રાય સુરા સલાહકાર મયા હતા.
ભારતના રાય સુરા સલાહાકાર અત ડોભાલ અને પાકતાનના રાય સુરા સલાહકાર નસીર ખાન જંજુઆએ ૨૬
ડસેબરે થાઈલેડની રાજધાની બગકોકમાં બે કલાક સુધી મુલાકાત કર. આ મુલાકાતની મીડયામાં આવેલી રપટ પર
ભારતીય િવદેશ મંાલય ારા તે સમયે કોઈ િનવેદન આપવામાં આયું નહોતું.
િવદેશ મંાલયના વકતા રવીશ કુમારે ગુવારે કું કે, ભારત અને પાકતાન વચે વાતચીતની યા પર અમે કહેતા
રા છએ કે વાતચીત અને આતંક બંને સાથે સાથે ના થઈ શકે, પરંતુ અવી ધણી યવથાઓ છે જેના ારા ભારત અને
પાકતાન વચે વાતચીત ચાલુ ં છે . બં ન ે દે શ ોની સે ન ાઓના ડએમઓ વાતચીત કર રા છે . બીએસએફ અને
પાકતાનના રેજસ પણ અંદર વાતચીત કર રા છે. આવી જ રતે બંને દેશોના રાય સુરા સલાહાકારની વાતચીત
ચાલું છે. અમે આ વાતચીતમાં સીમા પારના આતંકવાદનો મુો ઉઠાયો. વાતચીત સમ રતે આ જ મુા પર ફોકસ રહ
હતી. અમે આ િનિયત કરવા ઈછશું કે આતંક સમ િવતારને ભાિવત ના કરે.
આ મુલાકાતના એક દવસ પહેલા પાકતાનમાં કેદ ભારતીય નાગરક કુલભૂષણ ધવની મુલાકાત તેની માં અને પની
સાથે કરાવાઈ હતી. આ મુલાકાત દરિમયાન પાકતાનના વલણને ભારતે અપમાનજનક ગણાયું હતું. આ વાતચીતમાં
ધવના પરવાર સાથે અપમાનજનક વતનનો મુો પણ ઉઠાયો હતો.
બંને દેશોના રાય સુરા સલાહાકારોને આગળની બેઠક કયારે થશે તે િવશે પૂછવામાં આવતા વકતાએ કું કે આવી
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રતે વાતચીત પહેલાથી હેર કરવામાં આવતી નથી. કારણ કે આ ઓપરેશનલ લેવલની વાતચીત છે. ઉલેખનીય છે કે
બંને દેશોના રાય સુરા સલાહકાર ૨૦૧૫માં મયા હતા. આ પછ ધાનમંી નરે મોદ ચકાવનારા અંદાજમાં લાહોર
ગયા હતા.(૨૧.૯)
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