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1. 	కంద��� �ె��ని �ధం�ా��, ఎ���ా ల!��" ఘటన %& ౖమధ)వ�+త-ం వ./సు+ న2 

అ�4ట�5 ట6�బ8)న5 ఈ :; తన ఆజ> ?@లA BCంDంEF.  2012 లH IదలJన ఈ 

�KL అ��క �MరOP లలH QR ాడబBCంEF.  ఘటన %& ౖ�TUరణ �WనXాగ8తZ ఉండ�ా��, 

2012 లH \]రత సు%ీ�_ �M P̀, ఘటన లH Qాలab న2 ఇదdరO ఇట]�యf ���నA కg 

బhJ5 ఇDiంEF.  Xారjంk లlటm` బhJ5 %& ౖఇటn లH వoండ�ా Xారjంk ��:�� 

బhJ5 %& ౖనూ) qCnA లH వo�U2రO. 

2. 2015 లH, UN క��-షf ఆf EF లl అv EF �ీ ను అనుస�ంD, ఇటn 

అంతాj wయ మధ)వ�+�U-�2 �M�ంEF.  ఈ సందరxంలH ఏాzట{నౖ అ�4ట�5 

ట6�బ8)న5 ను, 2018 లH ప~�+ అవoత�ంద� ఊ./సు+ న2 తన మధ)వ�+త-మ8 

మ8ందు వoన2 వ)వ�F లH wసు�Mవల�ని �U�U��క చర)లను Tెపzవల�ింEF�ా 

ఇటn �M�ంEF.  

3. ఈ :; తన ఆజ> లH, Xారjంk ��:�� �క� బhJ5 �యమlలg సడ�ంTUట]���� 

\]ర� మ�య8 ఇటn, \]రత సు%ీ�_ �M P̀ ను ఆశ�JంTUల� ట6�బ8)న5 

ఏక���వం�ా �ె�%ింEF.  \]రత సు%ీ�_ �M P̀ అ�F�ార ప��FలH వoంBC, ప�సు+ త 

అ�4ట��షf సమయమ8లH అతను ఇటn ?@న��� ?@ళ�వచుi.  ఈ ఘటనలH 

అత�%& ౖ \]ర� కg �U)య ప��F వoంద� �ే��ే, అత�2 \]ర� కg ?@న��� 

పంQా�"న బ]ధ)త ఇటn కg వoంద� ట6�బ8)న5 �ే�i T%ెిzంEF.   

4. Xారjంk ��:�� బhJ5 �యమlలg �ర�JంTే అ�F�ారం ట6�బ8)న5 \]రత సు%ీ�_ 

�M P̀ �K వEF�ంEF.  సు%ీ�_ �M P̀ ఇటn లH �య�ంDన అ�F�ా� మ8ందు అతను 

�జరO �ావటం, ఇట]�యf అ�F�ారOలకg తన QాసుQR P̀ జమ Tేయటం 

మ�య8 సు%ీ�_ �M P̀ అనుమ� ల!కgంBU ఇటn వద� ?@ళ�కgంBU వoండటం �� 



స� ఇలlంట6� �W�2 �యమlలg ఉండవచుi.  అత� ప��ి+�%&ౖ ప�� మ�డ� 

�@లలకg ఒకXా� ఇటn సు%ీ�_ �M P̀ కg �వ�సు+ ంEF.   

5. Xారjంk ��:�� \]ర� ���� ావడం %&ౖ ఇటn ఇDiన �	లను ట6�బ8)న5 ��ారO�  

%&ౖ వoంDందన2 �షయl�2 ��ను ����� Tపెoత��U2ను.  అంతాj wయ చటPం 

ప��ారం ఈ �	లg ఇటn %&ౖ బ]ధ)తను ఉంచుత�న2యన2 �షయl�2 

ట6�బ8)న5 గమ�ంDంEF.  ఒక ?�ళ అత� %& ౖ \]ర� కg �U)య ప��F వoంద� 

ట6�బ8)న5 కను�W�ంట� అత�� \]ర� ?@న��� పంQా�"న బ]ధ)త ఇటn �� 

ఉంట�ందన2 �షయl�2 ట6�బ8)న5 ఖDiతం�ా Tె%zింEF.   

6. �U�U��క చర)లg ప�సు+ త ప��ి+�� మ�i \]రత సు%ీ�_ �M P̀ Xారjంk ��:�� %& ౖ

�U)య ప��F� ఉప���ంTే �ధం�ా మlర ాద� ట6�బ8)న5 ప���ంDంEF.  

ప�సు+ త అ�4ట��షf వ)వ�FలH Xారjంk ��:f ఇటn ?@ళ�చi�, �ా� ఆ 

సమయమ8లH అతను \]రత సు%ీ�_ �M P̀ అ�F�ార ప��FలH�� ఉంట]డ� 

ట6�బ8)న5 గమ�ంDంEF.   

7. ఈ :; అందుకgన2 ఈ ఆర�` ను ప�భ8త-ం ప���సు+ న2EF.  ఈ �షయం%& ౖ

అEే ాల �Wరకg త-రలH �¡రవప�ద�¢£న సు%ీ�_ �M P̀ ను ప�భ8త-ం సంప�EFసు+ ంEF.   

8. ఈ ప��ె)క �KసులH ప�భ8త-ం �క� �ి¤ర�¢£న అ¥Q�ా యlలను మ�య8 ��లక 

?ాదనలను ట6�బ8)న5 గ8�+ంDంద� ��మ8 నమ8¦త��U2మ8.  సు%ీ�_ �M P̀ 

అ�F�ారం ఆద�ంచబBCంEF.  �U)య ప��F అంశం క§BU మlకg అనుక§లం�ా 

�ర�Jంచ బడ�త�ంద� ��మ8 నమ¦కం�ా వo�U2మ8.  
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