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ശ്രീ കുൽഭൂഷൺ സുധിർ ജാദവിന്റെ കകസിൽ മാദ്ധ്യമ അകവേഷണകതാട്  

ഔകദയാഗിക വക്താവിന്റെ ശ്രതികരണം  

ജൂലൈ08, 2020 

 

ശ്രീ കുൽഭൂഷൺ സുധിർ ജാദവിന്റെ കകസിൽ മാധയമങ്ങളുറെ അകവേഷണകതാട് MEA 

ഔകദയാഗിക വക്താവ് ശ്രീ അവുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവയുറെ ശ്രതികരണം 

ഇശ്രകാരമായിരുന്നു: 
 

ശ്രീ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ കകസിൽ ICJ യുറെ വിധി രൂർണമായും കാരയക്ഷമമായും 

വെപ്പിൽ വരുതുന്നികൈേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വയതശ്ര ചാവൈുകളിൈൂറെ രിരുെരുന്നുണ്ട്. ICJ 

യുറെ വിധി എൈോ അർത്ഥതിൈും വെപ്പിൈാക്കുന്നതിന് കകസിന്റെ തുെർന്ന് വരുന്ന 

ഗൂഢമായ രീതി മെച്ചുവയ്ക്ക്കാൻ ഇന്ന് രാകിസ്ഥാൻ വെതിയ മാധയമശ്രസ്താവവയിൽ 

ആവരയറപ്പെുന്നു. 
 

രാകിസ്താന്റെ തെവിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീ ജാദവ്, രുവരവകൈാകവ ഹർജി വൽകുന്നതിന് 

വിസമ്മതിച്ചുറവന്ന രാകിസ്താന്റെ അവകാരവാദം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി തുെർന്ന് 
വരുന്ന ശ്രഹസവതിന്റെ ഭാഗം തറന്നയാണ്. ശ്രകെവരരമായ ഒരു വിചാരണയിൈൂറെ ശ്രീ 
ജാദവിറവ വധരിക്ഷയ്ക്ക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു. അകേഹം രാകിസ്ഥാൻ 

ലസവയതിന്റെ അധീവതയിൽ തറന്നയായിരുന്നു. തന്റെ കകസിൽ രുവരവകൈാകവം 

ഫയൽ റചയ്യുന്നതിൽ വിന്നും അകേഹറത ഭീഷണിറപ്പെുതി വിസമ്മതിപ്പിച്ചതാറണന്നു 
വയക്തമാണ്. ശ്രീ ജാദവികവാട് അകേഹതിവാവരയമായ രരിഹാരമാർഗങ്ങൾ 

അെിയുന്നതിന് തെസ്സരഹിതമായ  കൂെിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്ക് ഓർഡിവൻസ് മുകേറവ ഇരയ 

അവുമതി ആവരയറപ്പട്ടിരുന്നു. ഓർഡിവൻസ് മുകേറവ രരയാപ്തമൈോത രരിഹാരതിന് 

കവണ്ടിയുള്ള വിർൈജ്ജമായ ശ്രമമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂെി, സോഭാവികമായും ICJ യിൽ 

വിന്നുള്ള വിധി കവെുന്നതിവുള്ള അവകാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ രാകിസ്ഥാൻ ശ്രീ ജാദവിറവ 

വിർബന്ധിച്ചിരിക്കും.  

 

2020 റമയ്ക് 20 ന് ലസവിക കകാെതിയുറെ വിധിറയ രുവരവകൈാകവം റചയ്യാൻ ലഹ 

കകാെതിറയ അവുവദിച്ചുറകാണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിവൻസ് രാസാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങളുറെ 

വിയമങ്ങൾ ഫൈശ്രദമായ അവകൈാകവതിവും രുവഃരരിഗണവയ്ക്ക്കും 

അവുവദിച്ചിട്ടുറണ്ടന്ന് അവർ എൈോയിെതും സ്ഥാരിക്കുകയും വാമത് എതിർക്കുകയും 

റചയ്ക്തു വന്നു. എന്നാൽ ഇകപ്പാൾ, ഏകകദരം ഒരു വർഷതിന് കരഷം അവർ ഒരു യു കെൺ 

എെുതിരിക്കുന്നു , റചെിയ രീതിയിൽ, ശ്രകെവരരമായ അവകൈാകവതിന് മാശ്തം 

സാധയതയുള്ള ഒരു ഓർഡിവൻസ് രാസാക്കിയിരുന്നു. വമ്മൾ മുൻപ് തറന്ന 

ഓർഡിവൻസിന്റെ ഉള്ളെക്കറതക്കുെിച്ചും അത് എങ്ങറവ ICJ വിധി 



ൈംഘിക്കുന്നുറവന്നും സംബന്ധിച്ച് വമുക്കുള്ള ഗൗരവതരമായ ആരങ്കകൾ 

ശ്രകെിപ്പിച്ചിരുന്നു.രാകിസ്ഥാൻ ശ്രശ്വങ്ങൾ രരിഹരിക്കുന്നുറവന്ന ശ്രതീതി മാശ്തമാണ് 

ഉളവാക്കുന്നത്. 

വമ്മുറെ ആവർതിച്ചുള്ള അഭയർത്ഥവകൾക്ക് കരഷവും, ശ്രീ ജാദവിവുള്ള സേരശ്രവും 

തെസ്സരഹിതവുമായ കൂെിക്കാഴ്ച ഇരയയ്ക്ക്ക് വികഷധിച്ചു റകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ശ്രീ 
ജാദവിന്റെ രുവരവകൈാകവതിവും രുവഃരരിഗണവയുറെ വെരെികൾക്കുമായി 
രാകിസ്താന് രുെതു വിന്നുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകറവ അവുവദിക്കാൻ ഇരയ ആവർതിച്ചു 
ആവരയറപ്പെുകയും രാകിസ്ഥാൻ അത് വികഷധിക്കുകയുമായിരുന്നു. 2017 ൽ ലസവിക 

കകാെതിയുറെ ശ്രകെവരരമായ വിചാരണയ്ക്ക്ക് കരഷവും, ഈ കകസുമായി ബന്ധറപ്പട്ട FIR, 

റതളിവുകൾ, കകാെതി ഉതരവ് മുതൈായവ ഇരയയ്ക്ക്ക് ലകമാെുന്നതിന് രാകിസ്ഥാൻ 

വിസമ്മതിച്ചു റകാണ്ടിരിക്കുന്നയാണ്. വയക്തമായും ICJ വിധി അവുസരിക്കുന്ന 

രീതിയിൈുള്ള ഒരു മരീചിക സൃഷ്ടിക്കാവാണ് രാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. 

 

രാകിസ്ഥാൻ അകങ്ങയറ്റം കമാരമായ രീതിയിൽ അരാരാശ്ഷ്ട വിയമങ്ങൾ 

ൈംഘിക്കുന്നുറവന്നു ICJ മുൻപ് തറന്ന മവസിൈാക്കുന്നു. സർക്കാർ ശ്രീ ജാദവിവു കവണ്ടി 
രരമാവധി ശ്രതികഷധം വെതുകയും ഇരയയികൈക്കുള്ള അകേഹതിൻററ്റ  

സുരക്ഷിതമായ മെക്കം ഉെപ്പു വരുതുന്നതുമാണ്. ഇതിവായി ഉചിതമായ രീതിയിൽ 

രരമാവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ രരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

 

 

വയൂ ഡൽഹി 
08 ജൂലൈ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


