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శ్రీ కుల్బుషన్ సుధీర్ జాదవ్ విషయంలో విలేఖరుల 
ప్రశ్నకు అధికారిక ప్రతినిధి స్పందన 

జూలై 08, 2020 

 

శ్రీ కుల్బుషన్ సుధీర్ జాదవ్ విషయంలో విలేఖరులు అడిగిన ప్రశ్నకు 

సమాధానంగా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి శ్రీ అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ 

మాట్లాడుతూ: 

 

శ్రీ కుల్బుషన్ జాదవ్ విషయంలో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తీర్పును 

పూర్తిగా, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి మేము దౌత్య మార్గాల ద్వారా 

ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ కేసులో పాకిస్తాన్ ఈ రోజు చేసిన పత్రికా 

ప్రకటన, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తీర్పును మనఃపూర్వకంగా అమలు 

చేయడానికి దాని నిరంతర నిర్లిప్తతను ముసుగు వేసే ప్రయత్నంగా ఉంది. 

 

పాకిస్తాన్ కారాగారంలో ఉన్న శ్రీ కుల్బుషన్ జాదవ్ పునః సమీక్ష 

అభ్యర్ధనను నిరాకరిస్తున్నారన్న పాకిస్తాన్ వాదన గత నాలుగు 

సంవత్సరాలుగా ఉటంకిస్తున్న బూటకాల కొనసాగింపు. శ్రీ జాదవ్ కు నాటకపు 

విచారణ ద్వారా ఉరిశిక్ష విధించబడింది. అయన పాకిస్తాన్ మిలిటరీ యొక్క 

నిర్బంధంలో ఉన్నారు. తన కేసులో పునఃసమీక్ష దాఖలు నిరాకరించడానికి అయన మీద 

బలవంతం చేయబదినట్టు స్పష్టంగా అర్ధమౌతుంది. ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం 

ఆయన యొక్క పరిష్కరాల గురించి చర్చించడానికి భారతదేశం శ్రీ జాదవ్ ను 

అటంకంలేకుండా కలవడానికి అనుమతి కోరింది. ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం శ్రీ 

జాదవ్ కు లభిస్తున్న చిన్న పరిహారాన్ని కూడా అరికట్టే ప్రయత్నంలో 

భాగంగా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తీర్పును అమలు చేయటానికి తనకున్న 

హక్కులను కూడా వదులుకోమని పాకిస్తాన్ స్పష్టంగా బలవంతం చేసింది. 

 

పాకిస్తాన్ 2020 మే 20 న తమ సైనిక కోర్టు ఇచ్చిన శిక్షను సమీక్షించడానికి 

హైకోర్టుకు అనుమతి ఇవ్వడానికి ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది. మేము మొదటి 

నుంచి అన్యాయం జరుగుతుందని నిరసన తెలుపుతున్నప్పటికీ వారి చట్టాలు 

సమర్థవంతమైన సమీక్ష మరియు పునః పరిశీలనకు అనుమతించాయని వారు అన్నింటినీ 

కొట్టిపడేస్తూవచ్చారు. ఇప్పుడు, దాదాపు ఒక సంవత్సరం తరువాత, వారు 

మాడిమ త్రిప్పి, ఒక విధమైన సమీక్ష కోసం ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. 



ఆర్డినెన్స్ యొక్క బాణీ, మరియు ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం 

తీర్పును ఎలా ఉల్లంఘిస్తుందో దాని గురించి ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆందోళనలను 

వ్యక్తం చేసాము. పాకిస్తాన్ తూతూమంత్రపు పరిహారప్రక్రియకు మాత్రమే 

ప్రయత్నిస్తుంది. 

 

భారతదేశం అనేకమార్లు అభ్యర్థించిన్నప్పటికీ, పాకిస్తాన్ శ్రీ జాదవ్ తో 

స్వతంత్ర మరియు ఆటంకం లేని సమావేశంను నిరాకరిస్తూనే ఉంది. ఏదైనా 

సమీక్ష మరియు పునః పరిశీలన చర్యలలో పాకిస్తాన్ వెలుపల నుండి ఒక 

న్యాయవాది శ్రీ జాదవ్ కోసం హాజరుకావాలని భారత్ పదేపదే కోరింది. 

పాకిస్తాన్ దానిని ఖండించింది. 2017 నుండి, మిలిటరీ కోర్ట్ ఒక నాటకపు 

విచారణ నిర్వహించినప్పుడు, ఈ కేసులో FIR, సాక్ష్యం, కోర్టు 

ఉత్తర్వులతో సహా సంబంధిత పత్రాలను భారతదేశానికి ఇవ్వడానికి పాకిస్తాన్ 

నిరాకరించింది. స్పష్టంగా, పాకిస్తాన్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం 

తీర్పుకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు ఒక ఎండమావిని సృష్టించడానికి 

ప్రయత్నిస్తోంది. 

 

పాకిస్తాన్ అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తోందని అంతర్జాతీయ 

న్యాయస్థానం ఇప్పటికే అభిప్రాయపడింది. శ్రీ జాదవ్ ను రక్షించడానికి 

మరియు అయనను భారతదేశానికి తిరిగి రప్పించడానికి ప్రభుత్వం తన వంతు కృషి 

చేస్తుంది. ఇందుకోసం, అన్ని తగిన అవకాశాలను పరిశీలిస్తుంది. 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

జూలై 08, 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. 


