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ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼੍ਣ ਸਧੁੀਰ ਜਾਧਵ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ  ਪੁੱਛ ੇਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰਤ 

ਬੁਲਾਰਾ ਵਲੱੋਂ  ਜਵਾਬ 

8 ਜੁਲਾਈ, 2020 

 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼੍ਣ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ  ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਧਧਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ 

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਧਕਹਾ: 
 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼੍ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼੍ਾਲੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ 

ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਧਦੱਤੇ ਧਬਆਨ ਧਵੱਚ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

ਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਧਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧ ੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ, ਜੋ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਦੀ ਧਹਰਾਸਤ ਧਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਸਮੀਧਿਆ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਟੀਸ਼੍ਨ 

ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਧਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੀ ਧਹੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੂੰ 

ਮਨਘ ਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਧਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼੍ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਧਵਚ ਸਮੀਧਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਧਹਤ ਸਰੀ 

ਜਾਧਵ ਨੂੂੰ ਮੁਹਈਆ ਉਪਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿੁੱਲੀ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਧਹਤ ਮੁਹਈਆ 

ਨਾਕਾਫੀ ਉਪਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਸ਼ੇ੍ਰਮ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ ਰਾਹੀਂ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੂੰ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ

ਅਧਧਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਿਣਾ ਰਧਿਆ ਹੈ। 

 

ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 

ਦੀ ਸਮੀਧਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂੰਧਨਆ ਹ ੈਧਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਾਂ ਧਵੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼੍ਾਲੀ ਸਮੀਧਿਆ 

ਅਤੇ ਮੁ  ਧਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹਣੁ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਧਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਕਸੇ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ- 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੂੰਭੀਰ ਧਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਧਸਰਫ ਉਪਾਅ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਸਾਡੇ ਵਲੱੋਂ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਿੁੱਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੂੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨੂੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਮੁ  ਧਵਚਾਰ ਦੀ 

ਪਰਧਿਆ ਧਵੱਚ ਪੇਸ਼੍ ਹੋਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਹੈ। ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 

ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਘ ਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਵਚ FIR, ਸਬੂਤ, ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ



ਹੁਕਮਾਾਂ ਆਧਦ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ICJ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਿੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਧੋਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ 
 

ICJ ਨੇ ਪਧਹਲਾਾਂ ਹੀ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼੍ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੀ 

ਰੱਧਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੂੰਤਵ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰ ੇਢੁਕਵੇਂ ਧਵਕਲਪਾਾਂ 'ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ 

8 ਜੁਲਾਈ, 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. 

 


