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بھارت اور پاکستان کے مابین قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ
 10جوالئی2122 ،
ہندوستان اور پاکستان نے سفارتی چینلز کے ذریعے بیک وقت نئی دہلی اور اسالم آباد میں ،اپنے زیر
حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ قونصلر رسائی سے متعلق 2112
کے معاہدے کی دفعات کے تحت ہر سال  10جنوری اور  10جوالئی کو ایسی فہرستوں کا تبادلہ کیا
جاتا ہے۔
بھارت نے اپنے تحویل میں  913پاکستانی شہری قیدیوں اور  39ماہی گیروں کی فہرست پاکستان کے
حوالے کی ہے۔ اسی طرح ،پاکستان نے اپنی تحویل میں ان  93شہری قیدیوں اور  399ماہی گیروں
کی فہرستیں شیئر کی ہیں ،جو ہندوستانی ہیں یا جنہیں ہندوستانی مانا جارہا ہے۔
حکومت نے شہری قیدیوں ،الپتہ ہندوستانی دفاعی اہلکاروں اور ماہی گیروں کو ،ان کی کشتیوں سمیت،
پاکستان کی تحویل سے جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تناظر میں ،پاکستان سے مطالبہ کیا
گیا ہے کہ وہ  993ہندوستانی ماہی گیروں اور  9ہندوستانی شہری قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی میں تیزی
الئے جن کی قومیت کی تصدیق کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ مزید
برآں ،پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ باقی  019ماہی گیروں اور  21شہری قیدیوں تک قونصل رسائی فراہم
کرے جو کہ پاکستان کی تحویل میں ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔

ہندوستان ترجیحی طور پر ،ایک دوسرے کے ملک میں قیدیوں اور ماہی گیروں سے متعلق امور
سمیت ،انسانیت کے تمام معامالت کے حل کے لئے پرعزم ہے۔ اس تناظر میں ،بھارت نے پاکستان پر
بھی زور دیا ہے کہ وہ ماہی گیروں سمیت  95پاکستانی قیدیوں کی قومیت کی حیثیت کی تصدیق کے
لئے ضروری کارروائی میں تیزی الئے ،جن کی وطن واپسی پاکستان کے ذریعہ قومیت کی تصدیق
کے لئے زیر التوا ہے۔ کووڈ  23 -وبائی مرض کے پیش نظر ،پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ
وہ تمام ہندوستانی اور ہندوستانی مانے جانے والے شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی سالمتی،
سیکورٹی اور فالح وبہبود کو یقینی بنائے۔
نئی دہلی
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