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શ્રી કુલભૂષણ જાધવની બાબત પર અધધકૃત પ્રવક્તાનુું ધવધાન
જુ લાઇ 16, 2020
પાછલા વષષમાું, ભારત દ્વારા પાકકસ્તાનને બાર વખતથી વધારે વખત વષષ 2016 થી પાકકસ્તાનની કેદમાું રહેલા
શ્રી કુલભુષણ જાધવની અબાધધત, અનાવરોધક અને ધબનશરતી કોન્સસ્યુલર સુલભતા માટે ધવનુંતી કરવામાું આવી
છે .
આ કોન્સસ્યુલર સુલભતા અધત મહત્વપૂણષ છે , કારણ કે તે પાકકસ્તાની ધમધલટ્રી કટ્રબ્યુનલ દ્વારા શ્રી જાધવને
ગુનેગાર ઠેરવવા અને સજા આપવા બાબતમાું જુ લાઇ 2019 માું ઇન્સટરનેશનલ કોટષ ઑફ જધસ્ટસ (આઇસીજે )
દ્વારા હુ કમ કરવામાું આવેલી અસરકારક સમીક્ષા અને પુનઃધવચારણાની પ્રકિયા માટે આધારભૂત છે .
મે 2020 માું, પાકકસ્તાન દ્વારા ઇન્સટરનેશનલ કોટષ ઑફ જધસ્ટસનાું હુ કમોનાું દેધખતા અનુપાલન માટે એક
વટહુ કમ પસાર કરવામાું આવ્યો હતો. બીજી બાબતો સાથે સુંયુક્ત રીતે, ભારતનાું હાઇ કધમશનની કોન્સસ્યુલર
ઓકફસ દ્વારા સુંબુંધધત સમીક્ષા અને પુનઃધવચારણા માટે હાઇકોટષ સમક્ષ એક અરજી દાખલ કરવામાું આવે છે .
તે સુંદભષમાું, કોન્સસ્યુલર ઓકફસ અને શ્રી જાધવ વચ્ચેનાું સુંપકો અને વાતચીતો અધત મહત્વ ધરાવે છે . તેઓ

વચ્ચેની કોઇપણ વાતચીત ગોપધનયતામાું થવી જોઇએ અને પાકકસ્તાની અધધકારીઓની હાજરી વગર કે
પાકકસ્તાન દ્વારા રેકોર્ડિંગ થયા વગર થવી અધનવાયષ છે . માત્ર તેવી ધસ્થધતમાું જ શ્રી જાધવ વેર લેવાની કોઇપણ
ચચતાઓ વગર

મૂક્ત રીતે બોલી શકે છે કારણ કે મુલાકાત બાદ તેઓ પાકકસ્તાની કેદમાું રહે છે . તે દેધખતી

રીતે સાધબત થયેલુ છે કે ભૂતકાળમાું વારુંવાર શ્રી જાધવને ધમકાવવામાું આવ્યા છે , સમીક્ષાની માુંગણી નહીં
કરવાનાું તેઓને કધથત વલણ અધભવ્યક્ત કરવા ફરજ પાિંવા સધહત.
તાજે તરમાું ભારત દ્વારા પાકકસ્તાનને 13 જુ લાઇ 2020 નાું રોજ અબાધધત, અનાવરોધક, અને ધબનશરતી
કોન્સસ્યુલર સુલભતા પ્રદાન કરવા માટે ધવનુંતી કરવામાું આવી હતી. પાકકસ્તાનને એ બાબતો સુધનધચચત કરવા
માટે કહેવામાું આવ્યુું હતુું કે મુલાકાત બદલાનાું ભયથી મૂક્ત વાતાવરણમાું યોજવામાું આવે અને શ્રી જાધવ અને
ભારતીય કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓની આસપાસ કોઇપણ પાકકસ્તાની અધધકારીઓની હાજરી વગર યોજવામાું આવે.
મુલાકાતનુું રેકોર્ડિંગ (ધવિંીયો અને ઓકિંયો) નહીં કરવા માટે પણ પાકકસ્તાનને ધવનુંતી કરવામાું આવી હતી.
બૃહદ ચચાષઓ બાદ, પાકકસ્તાની પક્ષ દ્વારા કહેવામાું આવ્યુું હતુું કે તેઓ 16 જુ લાઇ 2020 નાું રોજ કોન્સસ્યુલર
સુલભતાનુું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે . અમને ખાતરી આપવામાું આવી હતી કે આ કોન્સસ્યુલર સુલભતા

અબાધધત, અનાવરોધક અને ધબનશરતી રહેશે. પાકકસ્તાની ધવદેશ મુંત્રાલય દ્વારા આપવામાું આવેલી આ
ખાતરીનાું આધાર પર, હાઇ કધમશનનાું બે કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓ શ્રી જાધવ સાથે મુલાકાત માટે આગળ વધ્યા
હતા. ખેદજનક રીતે, જોકે, પયાષવરણ કે મુલાકાતની ગોઠવણ પાકકસ્તાનની ખાતરીને અનુરૂપ ન હતા.
કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓને શ્રી જાધવની અબાધધત, અનાવરોધક અને ધબનશરતી સુલભતા પ્રદાન કરવામાું આવી ન
હતી. તેનાુંથી ધવપરીત, ભારતીય પક્ષ દ્વારા ધવરોધ કરવામાું આવ્યો હોવા છતાું પાકકસ્તાની અધધકારીઓ
ધમકીભયાષ આચરણ સાથે શ્રી જાધવ અને કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓ આસપાસ સાવ નજીક હાજર રહ્યા હતા.
કેમેરાથી તે સ્પષ્ટ થતુું હતુું કે શ્રી જાધવ સાથેની વાતચીત રેકોિંષ કરવામાું આવી રહી હતી. શ્રી જાધવ દેખીતી
રીતે તણાવ હેઠળ હતા અને તે અુંગે કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓને સ્પષ્ટ રીતે સૂચવ્યુું હતુું. ગોઠવણી એવી ન હતી કે
જે નાુંથી તેઓ વચ્ચે મોકળાશથી વાતધચત થઇ શકે. કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓ શ્રી જાધવને તેનાું કાનૂની અધધકારોમાું
સામેલ કરી શકતા ન હતી અને તેનાું કાનૂની પ્રધતધનધધત્વની ગોઠવણ કરવા માટેની લેધખત સુંમધચ પ્રાપ્ત
કરવાથી અટકાવવામાું આવ્યા હતા.
આ સુંજોગોનાું પ્રકાશમાું, ભારતીય કોન્સસ્યુલર અધધકારીઓ એવા તારણ પર આવ્યા હતા કે પાકકસ્તાન દ્વારા
પ્રદાન કરવામાું આવેલી કોન્સસ્યુલર સુલભતા અથષસભર ન હતી કે ધવચવસધનય ન હતી. ધવરોધ નોંધાવ્યા બાદ,
તેઓ સ્થળ છોિંી ગયા હતા.
તે સ્પષ્ટ છે કે આ બાબતમાું પાકકસ્તાનનો અધભગમ અવરોધાત્મક અને ધનષ્ઠાહીન રહેવાનુું ચાલુું રહ્યુું છે . તેણે
2019 નાું ચુકાદાનાું સુંપૂણષ અમલીકરણ માટે આઇસીજે ને આપેલી પોતાની ખાતરીનુું જ ઉલ્લુંઘન કયુું છે તેટલુું
જ નહીં પરુંતુ તેનાું પોતાનાું વટહુ કમનાું અનુપાલનમાું કાયષ કરવામાું ધનષ્ફળ ગયુું છે .
ધવદેશ મુંત્રીએ શ્રી જાધવનાું પકરવારને આ ઘટનાઓ અુંગે માધહતગાર કયાષ છે .
અમે શ્રી જાધવની ભારતમાું સુરધક્ષત રીતે પરત ફરવાની અમારી પ્રધતબદ્ધતાનુું પુનઃઉચ્ચારણ કરીએ છીએ અને
આજની ઘટનાઓનાું પ્રકાશમાું ભાધવ કાયષવાહીઓનાું િમને નક્કી કરીશુું.
નવી કદલ્હી
જુ લાઇ 16, 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.

