
In response to a media query regarding statement issued by Qatar MOFA on an 

offensive tweet in India, the Spokesperson of the Embassy of India in Qatar said: 

Ambassador had a meeting in the Foreign Office in which concerns were raised with 

regard to some offensive tweets by individuals in India denigrating the religious 

personality.  

Ambassador conveyed that the tweets do not, in any manner, reflect the views of the 

Government of India. These are the views of fringe elements. 

In line with our civilisational heritage and strong cultural traditions of unity in diversity, 

Government of India accords the highest respect to all religions.  

Strong action has already been taken against those who made the derogatory remarks. 

A statement has also been issued by concerned quarters emphasizing respect for all 

religions, denouncing insult to any religious personality or demeaning any religion or 

sect.  

Vested interests that are against India - Qatar relations have been inciting the people 

using these derogatory comments.  

We should work together against such mischievous elements who aim to undercut the 

strength of our bilateral ties. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رداً على استعالم إعالمي بخصوص بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية بشأن تغريدة مسيئة في الهند ، قال المتحدث 

  :باسم سفارة الهند في قطر  إن

, من قبل أفراد في الهند, تم إثارة فيه مخاوف بشأن بعض التغريدات المهينةالسفير كان لديه اجتماعا في وزارة الخارجية    

 .التي تشوه سمعة الشخصية الدينية

 .لقد أبلغ السفير أن التغريدات ال تعكس بأي شكل من األشكال آراء حكومة الهند وإنها آراء عناصر هامشية

عنية بالوحدة في التنوع ، تضفي حكومة الهند أعلى درجات االحترام تماشياً مع تراثنا الحضاري وتقاليدنا الثقافية القوية الم 

 .لجميع األديان

 .وقد تم اتخاذ إجراءات قوية  بالفعل، ضد الذين أدلوا بهذه التعليقات المهينة 

ي دين أو كما ُصدر من الجهات المعنية  بيانا يؤكد احترام تجاه كافة األديان  ويندد بإهانة أي شخصية دينية أو تحقير أ 

 .طائفة دينية

إناالطراف التي لها  مصالح خاصة تتعارض مع العالقات بين الهند وقطر ، تحرض الناس على استخدام هذه التعليقات 

 .المهينة

 .يجب علينا أن نعمل سويًا ضد هذه العناصر الخبيثة التي تهدف إلى تقويض قوة عالقاتنا الثنائية 
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