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ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਝ
ਿੱ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਖ
ਿੱ ੀ ਅਵਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ
(OHCHR) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਲਾਰੇ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਬਆਨ ਦੇ ਸਬੰਿ ਵਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ
ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ
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ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਖ
ਿੱ ੀ ਅਵਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ
(OHCHR) ਦੇ ਬਲਾਰੇ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਬਆਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਰੇ ਸ਼ਰੀ ਅਵਰੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਕਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਜੰਮ-ੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਕਝ
ਿੱ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਿੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (OHCHR) ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਲਾਰੇ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਵਬਆਨ ਪਵਹਿ ਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਬਆਨ ਵਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਬਵਨਆਦ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਸਰਹਿੱਦ-ਪਾਰ ਅਿੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਰਿੱਵਖਆ ਚਣੌ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮ-ੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ
ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਵਨਆਦੀ ਮਨਿੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ
OHCHR ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਤੀਬੰਿਤ ਅਿੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂ ੰ 'ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ' ਕਵਹਣਾ OHCHR ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਪਿੱਖਪਾਤ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਿੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਅਟਿੱਲ
ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਤਾਂਤਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਅਿੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਹੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚਕ
ਿੱ ਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਗਤੀਵਵਿੀਆਂ (ਰੋਕਿਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (UAPA) ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਪਰਭੂਸਤ
ਿੱ ਾ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਆਰਾ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਬਆਨ ਵਵਿੱਚ ਵਜਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਗਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ
ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਵਿੱਚ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਵਰਿ
ਿੱ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ
ਦੇ ਵਵਰਿੱਿ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ OHCHR ਨੂ ੰ ਮਨਿੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਸੋਝੀ ਵਵਕਵਸਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

