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ଶ୍ରୀ କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେକାେୀ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କେ
ବକ୍ତବୟ
ଜୁଲାଇ 16, 2020
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀ କୁଲଭୂର୍ଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିହତରେ, ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଏବଂ ବିନା
ସର୍ତ୍ଷରେ କନସୁଲାେ ଆରେସ୍ ପ୍ରଦାନ କେି ବାକୁ ବାେ ଥେେୁ ଅଧକ
ି ଥେ ଅନୁ ରୋଧ କେି ଛି , ଯିଏ କି 2016
ମସି ହାେୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ହାଜତରେ କାୋଗାେରେ ବନ୍ଦୀ ରହାଇ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି କନସୁଲାେ ଆରେସ୍ ଅତୟନ୍ତ ଗୁେୁତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଷ, କାେଣ ଏହା ଜୁଲାଇ 2019 ରେ ଜରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ରସୈନୟ
ନୟାୟାଧକ
ି େଣ ଦ୍ଵାୋ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ରଦାର୍ୀ ସାବୟସ୍ତ ରହବାେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୟାୟାଳୟ (ଆଇସି ରଜ)
ଦ୍ଵାୋ ନିରଦଷଶତ
ି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନବିଚାେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇ ଁ ଆଧାେ ଅରେ ।
ମଇ 2020 ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୟାୟାଳୟେ ଆରଦଶ ପାଳନ କେି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଅଧ୍ୟାରଦଶ ପାସ
କେି ଥ ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାେତେ ଉଚ୍ଚ ଆରୟାଗେ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କୁ ପେି କଳ୍ପନା କେି ଥ ିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ
ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନବିଚାେ ପାଇ ଁ ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟରେ ଆରବଦନ କେି ବାକୁ ଅଜି ଦାଖଲ କେି ଛନ୍ତି। ରସହି
ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଯାଗାରଯାଗ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ବହୁ ତ
ଗୁେୁତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଷ ଥ ିବାେ ଜଣାପରେ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଯରକୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଗାପନୀୟତା
ଭାବରେ ରହବା ଉଚିତ ଏବଂ ରକୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵାୋ ରେକର୍ିଂ ବିନା ଏହି
କାଯଷୟ ରହବା ଆବଶୟକ। ଏହା ରକବଳ ରସରତରବରଳ ରହବ ରଯରତରବରଳ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିନା ରକୌଣସି
ପ୍ରତିକାେରେ ରକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନ କେି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର େୂପରେ କଥା ରହାଇପାେି ରବ କାେଣ ରବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କୁ
ପାକିସ୍ତାନୀ ହାଜତରେ ହି ଁେହିବାେ ଅଛି। ଏଥେ
ି ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଜଣାପର୍ୁ ଛି ରଯ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ବାେମ୍ବାେ
ର୍ୋଯାଇଥ ିଲା, ରତଣୁ ଏହାେ ସମୀକ୍ଷାକୁ ରଖାଜି କେି ବା ପାଇ ଁ ନିଜେ ଅସରନ୍ତାର୍ ପ୍ରକାଶ କେି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କୋଯାଇଥ ିଲା।
ଭାେତ ହାଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେି ଥ ିରଲ ରଯ, 13 ଜୁଲାଇ 2020 ରେ ଅପ୍ରତିହତରେ, ବିନା
ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ଷମଳ
ୂ କ କନସୁଲାେ ଆରେସ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବାକୁ
କୁହାଯାଇଛି ରଯ, ବିନା ପ୍ରତିରଶାଧ ଭୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଓ ଭାେତୀୟ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କ ଆଖପାଖେ
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରକୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାତାବେଣରେ ଏହି ରବୈଠକକୁ
ଆରୟାଜିତ କୋଯାଉ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ରବୈଠକକୁ ରେକର୍ଷ (ଭି େିଓ ଏବଂ ଅେିଓ ରେକେଷ) ନକେି ବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ
କୋଯାଇଥ ିଲା।
ବିସ୍ତାେ ପୂବକ
ଷ ଆରଲାଚନା ରହବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷେୁ ସୂଚିତ କୋଯାଇଛି ରଯ ରସମାରନ 16 ଜୁଲାଇ 2020
ରେ କନସୁଲାେ ଆରେସ ଆରୟାଜନ କେି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଥ ିରଲ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋଯାଇଥ ିଲା ରଯ ଏହି କନସୁଲାେ
ଆରେସ ଅପ୍ରତିହତରେ, ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ଷମଳ
ୂ କ ରହବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ରବୈରଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟେ ଏହି

ଆଶ୍ଵାସନାେ ଆଧାେରେ ଉଚ୍ଚ ଆରୟାଗେ ଦୁ ଇ ଜଣ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ରବୈଠକ କେି ବାକୁ
ଯାଇଥ ିରଲ। ଖୁବ ଦୁ ୁଃଖେ ବିର୍ୟ ରଯ ପାକିସ୍ତାନେ ଆଶ୍ଵାସନା ଅନୁ ସାରେ ପେି ରବଶ ଅନୁ କୂଳ ନ ଥ ିଲା ଏବଂ ରକୌଣସି
ରବୈଠକେ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୋଯାଇନଥ ିଲା।
କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚୋପଚେି କେି ବା ସମୟରେ ଅପ୍ରତିହତରେ, ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ
ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ଷମଳ
ୂ କସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନଥ ିଲା। ଅପେପରକ୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧକ
ି ାେୀମାରନ ଭାେତୀୟ ଯବାନଙ୍କ
ବିରୋଧ ସରତ୍ତ୍ଵ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଏବଂ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କ ନିକେତେ ରହାଇଥ ିରଲ। ରଗାେିଏ କୟାରମୋେୁ ଏହା
ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ରହାଇଛି ରଯ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ଷାଳାପକୁ ରେକର୍ଷ କୋଯାଉଥ ିଲା। ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ନିରଜ ଅଧକ
ି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ
ଥ ିବାେ ରଦଖା ଯାଉଥ ିରଲ ଏବଂ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଭାବରେ ସୂଚିତ କେି ଥ ିରଲ। ବୟବସ୍ଥା
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଵାଧୀନ ବାର୍ତ୍ଷାଳାପ କେି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ରଦଲା ନାହି।ଁ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀମାରନ ଶ୍ରୀ
ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଆଇନଗତ ଅଧକ
ି ାେରେ ନିରୟାଜିତ କେି ପାେି ନଥରି ଲ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧତ୍ଵ
ି ପାଇ ଁ
ତାଙ୍କ ଲି ଖ ିତ ସହମତି ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାେଣ କୋଯାଇଥ ିଲା।
ଏହି ପେି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିରେ େଖ ି ଭାେତୀୟ କନସୁଲାେ ଅଧକ
ି ାେୀମାରନ ଏହି ସି ଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିରଲ ରଯ ପାକିସ୍ତାନ
ଦ୍ଵାୋ ଦିଆଯାଉଥ ିବା କନସୁଲାେ ଆରେସ ଅଥଷପର୍ଣ୍
ୂ ଷ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଵାସରଯାଗୟ ନୁ ରହ।ଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦଶଷନ କେି ବା ପରେ
ରସମାରନ ରସହି ସ୍ଥାନେୁ ଚାଲି ଯାଇଥ ିରଲ।
ଏଥ ିେୁ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ରଯ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନେ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିରକାଣ ଅବରୋଧକାେୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ରହାଇ େହିଛି। ଏହା
ରକବଳ 2019 େ ବିଚାେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େୂରପ କାଯଷୟକାେୀ କେି ବା ପାଇ ଁ ICJ କୁ ରଦଇଥ ିବା ନିଜେ ଆଶ୍ଵାସନାକୁ
ଉଲ୍ଲଂଘନ କେି ନାହି,ଁ ବେଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ଅଧ୍ୟାରଦଶ ଅନୁ ସାରେ କାଯଷୟ କେି ବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ରହାଇଛି।
ଏହି ଘେଣାକ୍ରମ ସମ୍ପକଷରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ପେି ବାେକୁ ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ରଦଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ଭାେତକୁ ନିୋପଦ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବାକୁ ଆରମ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହୋଇଛୁ ଏବଂ
ଆଜିେ ଘେଣାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିରେ େଖ ି ଭବିର୍ୟତରେ କାଯଷୟାନୁ ଷ୍ାଠ ନ କେି ବା ବିର୍ୟରେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନବୁ ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁଲାଇ 16, 2020
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