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শ্ৰী কুলভূষণ যাদৱৰ বিষয়ত অবিকাবৰক প্ৰৱক্তাৰ বিিৃবত
জুলাই 16, 2020

বিগত এিছৰ কাল, ভাৰতত 2016 চনৰ পৰা পাবকস্তানৰ বজম্মাত থকা শ্ৰী কুলভূ ষণ যাদৱৰ
অপ্ৰভাবৱত, মুকবলমুৰীয়া আৰু অপ্ৰবতিন্ধ দূতািাস সম্বন্ধীয় সহায় প্ৰদান কৰাৰ কাৰতণ িাৰতকক
অবিক
িাৰ
অনুতৰাি
কবৰবছল।
দূতািাস সম্বন্ধীয় সহায় অতযন্ত মহত্বপূণণ, বকয়তনা এইয়া জুলাই 2019 ত এক পাবকস্তানী সামবৰক
নযায়াবিকৰণৰ দ্বাৰা শ্ৰী যাদৱক দদাষী সািযস্ত কৰা আৰু শাবস্ত প্ৰদানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালয়ৰ
দ্বাৰা(আই বচ দজ) আতদবশত কাযণকৰী পযণাতলাচনা আৰু পুনৰ বিচাৰ প্ৰবিয়াৰ বভবি।
2020 িষণৰ দম মাহত পাবকস্তাতন নযায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতৰ দ্বাৰা স্বীকৃ ত দহাৱা আতদশৰ পালন
কৰাৰ কাৰতণ এখন অিযাতদশ পাছ কতৰ। আন কথাতিাৰৰ লগতত ভাৰতৰ উচ্চ আয়ুক্তৰ দূতািাস
অবিকাৰীৰ বিষয়ত াও উতেখ কতৰ, বয সম্বন্ধীয় পযণাতলাচনা আৰু পুনৰ বিতিচনাৰ কাৰতণ উচ্চ
নযায়ালয়ৰ ওচৰত আতিদন কবৰতছ। দসই সন্দভণ ত, দূতািাস অবিকাৰী আৰু শ্ৰী যাদৱৰ মাজত
সম্পকণ আৰু কথািতৰাৰ যতথষ্ট গুৰুত্ব অনুভৱ কৰা হহতছ। দতওঁতলাকৰ মাজত বযতকাতনািৰণৰ
কতথাপকথন পাবকস্তানৰ দকাতনা বিষয়াৰ উপবিবত নথকা নাইিা পাবকস্তানৰ দ্বাৰা দৰকবডণঙক এৰাই
চবল অতযন্ত দগাপনীয় হি লাতগ। দতবতয়াতহ প্ৰবতবহিংসাৰ দকাতনা উতদ্বগ নথকাকক শ্ৰী যাদতৱ
মুকবলভাতৱ কথা কি পাবৰি কাৰণ হিঠকৰ দশষত দততখত পাবকস্তানৰ বজম্মাততই থাবকি লাবগি।
এই কথাত া ইবতমতিয স্পষ্ট হহতছ দয শ্ৰী যাদৱক পূিণতত িাতৰ িাতৰ ভয় দদখুওৱা হহবছল, আৰু পুনৰ
বিচাৰ সমীক্ষাৰ কাৰতণ অবনচ্ছা িযক্ত কবৰিৰ কাৰতণ দততখতৰ ওপৰত দহঁ চা প্ৰতয়াগ কৰা হহবছল।
ভাৰতত সম্প্ৰবত পাবকস্তানক 13 জুলাই 2020 তাবৰতখ অপ্ৰভাবৱত, মুকবলমুৰীয়া আৰু অপ্ৰবতিন্ধ
দূতািাস সম্বন্ধীয় সহায় প্ৰদান কৰাৰ কাৰতণ অনুতৰাি কবৰবছল। পাবকস্তানক এইত া সুবনবিত
কবৰিকল দকাৱা হহবছল দয হিঠকখনত দকাতনা পাবকস্তানী বিষয়া উপবিত থাবকি দনাৱাবৰি আৰু
লগতত এক শিংকামুক্ত পবৰতিশত হি লাবগি। পাবকস্তানক লগতত অনুতৰাি জতনাৱা হয় দয দূতািাস
অবিকাৰী আৰু শ্ৰী যাদৱৰ মাজত দহাৱা আতলাচনাৰ যাতত দকাতনািৰণৰ বভবডঅ আৰু অবডঅ
দৰকবডণিং
নহয়।
দুতয়াখন দদশৰ মাজত দহাৱা িযাপক আতলাচনাৰ বপছত পাবকস্তান পক্ষই জনাই দয দতওঁতলাতক 16

জুলাই 2020 তাবৰতখ দূতািাস সম্বন্ধীয় সহায় প্ৰদান কৰাৰ কাৰতণ প্ৰস্তুত আতছ। আবম আবাস
বদতছা দয এই দূতািাস সম্বন্ধীয় প্ৰতৱশ অপ্ৰভাবৱত, মুকবলমুৰীয়া আৰু অপ্ৰবতিন্ধ হি। পাবকস্তানৰ
হিতদবশক মন্ত্ৰীৰ এই আবাসৰ বভবিতত উচ্চ আয়ুক্তৰ দুগৰাকী দূতািাস অবিকাৰীতয় শ্ৰী যাদৱক লগ
কবৰি হগবছল। দুখজনক কথা দয পবৰতিশ আৰু হিঠকৰ বয িযৱিা কৰা হহবছল দসইয়া আবাসৰ
অনুৰূপ আবছল।
কন্স্ুযলাৰ অবিকাৰীসকলক শ্ৰী যাদৱক লগ কবৰিৰ কাৰতণ অপ্ৰভাবৱত, মুকবলমুৰীয়া আৰু অপ্ৰবতিন্ধ
প্ৰতৱশৰ সুবিিা বদয়া দহাৱা নাবছল। তাৰ বিপৰীতত, ভাৰতীয় পক্ষৰ প্ৰবতিাদৰ বপছততা পাবকস্তানী
অবিকাৰীসকতল আতিংবকত আচৰণৰ হসতত শ্ৰী যাদৱ আৰু কন্স্ুযলাৰ অবিকাৰীসকলৰ বনতচই ওচৰতত
আবছল। তাতৰাপবৰ তাত লগাই দথাৱা দকতমৰাৰ পৰা এই কথাত াও স্পষ্ট হহ পবৰতছ দয শ্ৰী যাদৱৰ
লগত দহাৱা কতথাপকথনৰ বনিয়কক দৰকডণ কৰা হহতছ। লগ কবৰ আহা ভাৰতীয় কন্স্ুলাৰ
অবিকাৰীসকতল জনাই দয শ্ৰী যাদৱ বনতজই যতথষ্ট চাপত আবছল আৰু দততখতত স্পষ্টভাতৱ এই বিষতয়
অবিকাৰীসকলক সিংতকত বদতয়। আতয়াজন কৰা িযৱিাই দতওঁতলাকক মুক্তভাতৱ কথা পতাৰ সুবিিা
প্ৰদান কৰা নাবছল। কন্স্ুযলাৰ অবিকাৰীসকতল শ্ৰী যাদৱক দতওঁৰ আইনী অবিকাৰৰ হসতত জব়িত
কবৰি পৰা নাবছল আৰু দতওঁৰ আইনী প্ৰবতবনবিত্বৰ িযৱিা কৰাৰ কাৰতণ দততখতৰ পৰা বলবখত
সন্মবত
লি
পৰা
নাবছল।
এই পবৰতপ্ৰবক্ষতত ভাৰতীয় কন্স্ুযলাৰ অবিকাৰীসকতল এই বসদ্ধান্ত উপনীত হল দয পাবকস্তানৰ দ্বাৰা
আগিত াৱা এই কন্স্ুযলাৰ প্ৰতৱশ অথণিহ আৰু বিবাসতযাগয নহয়। পাবকস্তানৰ এতন িযৱহাৰৰ প্ৰবতিাদ
জনাই অবিকাৰীসকল তাৰ পৰা উভবত আতহ।
এইত া স্পষ্ট হহতছ দয এই বিষয়ত পাবকস্তানৰ দৃবষ্টভিংগী প্ৰবতিন্ধক আৰু অসিংতিদনশীল। দতওঁতলাতক
2019 ৰ ৰায়ৰ সম্পূণণৰূতপ লাঘৱ কৰাৰ আই বচ দজৰ আবাসৰ দকৱল উলিংঘন কৰাই নহয় লগতত
স্বয়িং বনজৰ অিযাতদশ অনুসবৰ কাযণ কৰাৰ দক্ষত্ৰততা বিফল হহতছ।
হিতদবশক পবৰিমা মন্ত্ৰীতয় শ্ৰী যাদৱৰ পবৰয়ালক এই ঘ নািমৰ বিষতয় অৱগত কৰাই।
আবম প্ৰবতশ্ৰুবত িযক্ত কবৰতছা দয শ্ৰী যাদৱক ভাৰতকল বনৰাপতদ ঘূৰাই অনা হি আৰু আবজৰ
ঘ নািমৰ বভবিত ভবৱষযতৰ পদতক্ষপৰ বিষতয় বসদ্ধান্ত দলাৱা হি।
নতু ন বদল্লী
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