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শ্রী কুলভূ ষন যাদব প্রসঙ্গে সরকারর মুখপাঙ্গের রববৃরি
জুলাই 16, 2020
রবগি বছর ধঙ্গর, ভারি , পারকস্তাঙ্গন 2016 সাল থেঙ্গক কারারুদ্ধ োকা শ্রী কুলভূ ষন যাদঙ্গবর সাঙ্গে
বাধাহীন ভাঙ্গব, গরিঙ্গরাধহীন এবং রনিঃশঙ্গিে কনসুলাঙ্গরর সাক্ষাৎ করার সুরবধা প্রদান করার জনয
বাঙ্গরা বাঙ্গররও থবশী অনুঙ্গরাধ কঙ্গরঙ্গছ।
থযঙ্গহিু 2019 সাঙ্গলর জুলাই মাঙ্গস আন্তজোরিক আদালি (আইরসঙ্গজ), পারকস্তারন সামররক রবচারালঙ্গে
শ্রীযাদঙ্গবর থদাষী সাবযস্ত হওো এবং মৃিুযদন্ডঙ্গক ফলপ্রদভাঙ্গব পুণরাে সমীক্ষা এবং পুনরবেঙ্গবচনার জনয
রনঙ্গদেশ রদঙ্গেঙ্গছ, িাই থসই প্ররিোর উপঙ্গর রভরি কঙ্গর কনসুলাঙ্গরর সাক্ষাৎ করাটা সবঙ্গেঙ্গক গুরুত্বপূণে
রবষে।
আন্তজোরিক আদালঙ্গির রনঙ্গদেঙ্গশর সাঙ্গে সম্মি হবার ভান কঙ্গর পারকস্তান 2020 সাঙ্গলর থম মাঙ্গস
একটি অধযাঙ্গদশ জারর কঙ্গরঙ্গছ। এটি,

প্রাসরেক পুণরাে সমীক্ষা এবং পুণরবেঙ্গবচনার জনয ভারিীে

দূিাবাঙ্গসর কনসুলার অরফসঙ্গক অনযানয সবরকছু র মঙ্গধয

একটি উচ্চ আদালঙ্গি রপটিশন দারখল

করার জনয রবঙ্গবরচি হে। এই পররঙ্গপ্ররক্ষঙ্গি, কনসুলার অরফস এবং শ্রী যাদঙ্গবর মঙ্গধয থযাগাঙ্গযাগ
এবং কোবািে া খুবই গুরুত্বপূণে বঙ্গল মঙ্গন করা হে।িাঙ্গদর মঙ্গধয থযঙ্গকান ধরঙ্গনর কোবািে া একাঙ্গন্ত
এবং পারকস্তারন থকান আরধকাররঙ্গকর অনুপরিরিঙ্গি অেবা পারকস্তাঙ্গনর দ্বারা থরকর্ে না কঙ্গর হওোটা
অবশযই প্রঙ্গোজনীে।ঙ্গযঙ্গহিু সাক্ষাঙ্গির পঙ্গর শ্রী যাদব পারকস্তারন থহফাজঙ্গি োকঙ্গবন িাই থকানরকঙ্গমর
প্রিযাপহাঙ্গরর উঙ্গদ্বগ না োকঙ্গল পঙ্গর িঙ্গবই শ্রী যাদঙ্গবর পঙ্গক্ষ থখালাখুরল কোবািে া বলা সম্ভবপর
হঙ্গব। ইরিমঙ্গধয এটি প্রমারণি থয, পুণরবেঙ্গবচনার জনয িার অরনচ্ছা প্রকাঙ্গশর জনয অিীঙ্গি শ্রী
যাদবঙ্গক বারবার ভে থদখাঙ্গনা হঙ্গেঙ্গছ ।
সম্প্ররি ভারি, পারকস্তানঙ্গক 13ই জুলাই 2020 িাররঙ্গখ বাধাহীন ভাঙ্গব, গরিঙ্গরাধহীন এবং রনিঃশঙ্গিে
কনসুলাঙ্গরর সাক্ষাৎ করার সুঙ্গযাগ প্রদান করার জনয অনুঙ্গরাধ জারনঙ্গেরছল। শ্রী যাদব এবং ভারিীে
কনসুল অরফঙ্গসর কাছাকারছ থযঙ্গকান পারকস্তারন আরধকাররঙ্গকর অনুপরিরিঙ্গি মুক্ত এবং প্ররিফঙ্গলর
ভেহীন আবঙ্গহ দুজঙ্গনর সাক্ষািকাঙ্গরর বযবিা করঙ্গি পারকস্তানঙ্গক বলা হঙ্গেরছল । সাক্ষািকাঙ্গরর
থরকরর্েং(রভরর্ও ও আরর্ও) না করার জনযও পারকস্তানঙ্গক বলা হঙ্গেরছল।

রবস্তাররি আঙ্গলাচনার পঙ্গর, পারকস্তান পক্ষ জারনঙ্গেরছল থয, 16ই জুলাই 2020 িাররঙ্গখ িারা কনসুলার
সাক্ষািকাঙ্গরর সুরবধার বঙ্গদাবস্ত করঙ্গি প্রস্তুি আঙ্গছ। আমাঙ্গদর আশ্বাস থদওো হঙ্গেরছল থয, এই
সাক্ষাৎ বাধাহীন ভাঙ্গব, গরিঙ্গরাধহীন এবং রনিঃশঙ্গিে হঙ্গব।পারকস্তাঙ্গনর রবঙ্গদশ মন্ত্রীর এই আশ্বাঙ্গসর
উপর রভরি কঙ্গর, হাই করমশঙ্গনর দুজন দূিাবাস আরধকাররক শ্রী যাদঙ্গবর সাঙ্গে সাক্ষাৎকাঙ্গরর জনয
অগ্রসর হন। যরদও দুিঃঙ্গখর রবষে এই থয,না থিা সাক্ষাৎকাঙ্গরর পররঙ্গবশ, না থিা আঙ্গোজন,
থকানটিই পারকস্তাঙ্গনর থদওো আশ্বাস অনুযােী রছল না।উপরন্তু, ভারঙ্গির পক্ষ থেঙ্গক প্ররিবাদ করা
স্বঙ্গত্বও শ্রী যাদব এবং কনসুলার আরধকাররকঙ্গদর খুব কাছাকারছ ভীরিজনক হাবভাঙ্গবর পারকস্তারন
আরধকাররকরা উপরিি রছল। আঙ্গরা প্রমারণি থয, চক্ষু ঙ্গগাচর থযাগয একটি কযাঙ্গমরাঙ্গি শ্রী যাদঙ্গবর
কঙ্গোপকেন থরকর্ে করা হঙ্গচ্ছ।কনসুলার অরফসারঙ্গদর কাঙ্গছ পররস্কার প্রিীেমান হঙ্গেঙ্গছ থয শ্রী যাদব
রনঙ্গজ প্রচন্ড মানরসক চাঙ্গপর মঙ্গধয রঙ্গেঙ্গছন। সমস্ত আঙ্গোজনটি িাঙ্গদর মঙ্গধয মুক্ত কঙ্গোপকেঙ্গনর
অনুঙ্গমাদনঙ্গযাগয রছল না।কনুসলার আরধকাররকরা শ্রী যাদবঙ্গক িার আইনী অরধকার পাওোর কাঙ্গজ
িাঙ্গক রনযুক্ত রাখঙ্গি পাঙ্গরন রন এবং িার আইনী প্ররিরনরধর বযবিা করার জনয িার রলরখি
অনুমরি রনঙ্গিও বাধাপ্রাপ্ত হঙ্গেঙ্গছন।
এই রকঙ্গমর পরররিরির আঙ্গলাঙ্গক, ভারঙ্গির কনসুলার আরধকাররকরা এই রসদ্ধান্ত উপনীি হঙ্গেঙ্গছন
থয, পারকস্তাঙ্গনর থদওো কনসুলাঙ্গরর সাক্ষাঙ্গির সুঙ্গযাগটি অেেহীন এবং রবশ্বাসঙ্গযাগয রছল না।িারা
িাঙ্গদর প্ররিবাদ জারনঙ্গে সাক্ষাৎিল পররিযাগ কঙ্গরন।
এটি পররস্কার থয, এই রবষঙ্গে পারকস্তাঙ্গনর দৃরিভরে কপট এবং প্ররিবন্ধকিা পূণে।। এটি থয,
আইঙ্গসঙ্গজ-র 2019-এর রনঙ্গদেশঙ্গক পুরপুরর বাস্তবারেি করঙ্গি হঙ্গব ; শুধুমাে থসই আশ্বাসঙ্গকই ভে
কঙ্গরঙ্গছ িাই নে িাঙ্গদর রনঙ্গজঙ্গদর অধযাঙ্গদশ অনুযােী কাজ করঙ্গিও বযেে হঙ্গেঙ্গছ।
পররাস্ট্র মন্ত্রী শ্রী যাদঙ্গবর পররবারঙ্গক এই উন্নরির রবষঙ্গে অবরহি কঙ্গরন।
শ্রী যাদঙ্গবর ভারঙ্গি রনরাপদ প্রিযাবিে ঙ্গনর সুরনরিি করার প্ররি আমাঙ্গদর প্ররিজ্ঞাবদ্ধিার কো
আমরা পুনরাবৃরি কররছ এবং আজঙ্গকর এই কমেকাঙ্গন্ডর আঙ্গলাঙ্গক আমাঙ্গদর ভরবষযঙ্গির কমেপন্থা
রনধোরণ করব।
রনউ রদরি
জুলাই 16,2020
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