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ശ്രീ കുൽഭൂഷൺ ജേതാവിന്റെ ശ്രശ്നത്തിൽ ഔജ്യാഗിക വക്താവിന്റെ
ശ്രസ്താവന
16 േൂലൈ, 2020
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ, 2016 മുതൽ രാകിസ്ഥാൻ തടവിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ
കുൽഭൂഷൺ ോ്വിന് ശ്രതിബന്ധങ്ങളുും തടസ്സങ്ങളുും ഇൈലാത്ത, മുൻവിധികൾ ഇൈലാത്ത
നിയമവിചാരണ
ൈഭയമാക്കുന്നതിനായി
ഇന്ത്യ
രശ്ന്ത്ണ്ടിൽ
കൂടുതൽ
തവണ
രാകിസ്താജനാട് അഭയർത്ഥിച്ചിരുന്നു.
രാകിസ്താനിറൈ
ലൈനിക
ശ്ടിബുണൽ
2019
േൂൈായിൽ
നടത്തിയ
കുറ്റും
വിചാരണ,രിക്ഷാവിധി എന്നിവയുറട ജമൽ അന്ത്ാരാശ്ര നീതി നയായ ജകാടതി
(ICJ)
വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിൈയിരുത്തൈുും രുനർരരിഗണനയുും ഫൈശ്ര്മാകുന്ന നടരടിയുറട
അടിസ്ഥാനും എന്ന നിൈയിൽ ഈ നിയമൈഹായ ൈഭയത വളറര ശ്രധാനമാണ്.
രാൈിക്കുന്നതിനായി
രാകിസ്ഥാൻ
ഒരു
ഓർഡിനൻസ്
രാൈാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിറനൈലാമിടയിൽ
ഇന്ത്യയിറൈ ലഹ കമ്മീഷൻ കൗൈിൈർ ഓഫിൈർ നയായമായ
രുനരവജൈാകനത്തിനുും രുനരരിഗണനയ്ക്ക്കുമായി ഇന്ത്യ ലഹ ജകാർട്ടിൽ ഒരു രരാതി
നൽകിയിരുന്നു. ഈ രശ്ചാത്തൈത്തിൽ കൗൈിൈർ ഉജ്യാഗസ്ഥനുമായുള്ള ശ്രീ ോ്വിന്റെ
ൈമ്പർക്കവുും
ൈുംഭാഷണങ്ങളുും
വളറര
ശ്രാധാനയും
അർഹിക്കുന്നവയാണ്.അവർക്കിടയിൈുള്ള
ഏറതാരു
ൈുംഭാഷണവുും
തികച്ചുും
ൈവകാരയവുും ഏറതങ്കിൈുും രാകിസ്താനി ഉജ്യാഗസ്ഥന്റെ ൈാന്നിധയും ഇൈലാറതയുും
അറൈലങ്കിൽ റെജക്കാഡ് റചയ്യറെടാറതയുും ആയിരിജക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ മാശ്തജമ
,ൈുംഭാഷണത്തിന് ജരഷും രാകിസ്ഥാൻ തടവിൽ തറന്ന തുടരുജമ്പാൾ ഏറതങ്കിൈുും
തരത്തിൈുള്ള ശ്രതികാര നടരടികൾ ഉണ്ടാകുജമാ എന്ന ആരങ്കയിൈലാറത ശ്രീ ോ്വിന്
ൈുംൈാരിക്കാൻ ൈാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു രുനരവജൈാകനും ജതടുന്നതിനുള്ള തന്റെ
വിമുഖത ശ്രീ ോ്വ് മുൻപ് രൈതവണ ആവർത്തിച്ചു ഭീഷണിറെടുത്തിയിരുന്നു എന്നത്
വയക്തമാണ്.
രാക്കിസ്ഥാനി വിഭാഗജത്താട് 2020 േൂലൈ 13 നു തടസ്സങ്ങളുും ശ്രതിബന്ധങ്ങളുും
ബാധകമായ വയവസ്ഥകളുും ഇൈലാറത കൗൺൈിൈർ ൈഹായും നൽകണും എന്ന് ഇന്ത്യ
അടുത്തിറട ആവരയറെടുകയുണ്ടായി. ശ്രതികാര നടരടികറളക്കുെിച്ച് ആരങ്കയിൈലാത്ത
ഒരു അന്ത്രീക്ഷത്തിൽ രാകിസ്താനി ഉജ്യാഗസ്ഥർ ഇൈലാറത ശ്രീോ്വിന്ജെയുും ഇന്ത്യൻ
കൗൺൈിൈർ ഉജ്യാഗസ്ഥരുറടയുും മാശ്തും ൈാനിധയത്തിൽ ജയാഗും ൈുംഘടിെിക്കാൻ
രാകിസ്താജനാട് ആവരയറെട്ടിരുന്നു.
രാകിസ്താജനാട് ജയാഗും റെജക്കാഡ് റചയ്യരുത്
(വിഡിജയായുും ഓഡിജയായുും) എന്നുും ആവരയറെട്ടു.
വിരുൈമായ ചർച്ചകൾറക്കാടുവിൽ 2020 േൂലൈ 16 ന്, കൗൺൈിൈറെ ൈഹായും
ൈഭയമാക്കാൻ തങ്ങൾ തയാൊറണന്നു രാകിസ്ഥാൻ അെിയിച്ചിരുന്നു. കൗൺൈിൈർ

ൈഹായും തടസ്സങ്ങളുും രതിബന്ധങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഇൈലാത്തതാറണന്നുും ഞങ്ങൾ
വിരവൈിച്ചിരുന്നു . രാകിസ്ഥാൻ വിജ്രകരായ മശ്ന്ത്ൈയത്തിറൈ ഈ ഉെെിജേൽ ശ്രീ
ോ്വുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്ക് ലഹ കമ്മീഷനിറൈ രണ്ടു കൗൺൈിൈർ ഓഫിൈർമാർ
തയാൊയിരുന്നു.
എന്നാൽ
ജഖ്കരറമന്ന്
രെയറട്ട
കൂടികാഴ്ചയ്ക്ക്കായുള്ള
രരിസ്ഥിതികജളാ ൈജ്ജീകരണങ്ങജളാ രാകിസ്ഥാൻ നൽകിയ ഉെെു ശ്രകാരമുള്ളവ
ആയിരുന്നിൈല
.
ശ്രീ ോ്വിനായി കൗൺൈിൈർ ഓഫീൈർമാറര ശ്രീ ോ്വിറന കാണുന്നതിന് തടൈങ്ങളുും
നിബന്ധനകളുും
ഇൈലാത്ത
വയവസ്ഥാരഹിതമായ
ൈൗകരയങ്ങൾ
ഒന്നുും
തറന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നിൈല.ഇത്
കൂടാറത
ഇന്ത്യൻ
ഭാഗത്ത്
നിന്നുള്ള
കൗൺൈിൈർ
ഉജ്യാഗസ്ഥരുറടയുും ശ്രീ ോ്വിന്ജെയുും എതിർെുകറള വക റവക്കാറത തറന്ന ഭീക്ഷണി
ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ രാകിസ്ഥാനി ഉജ്യാഗസ്ഥർ റതാട്ടടുത്ത് തറന്ന നിൈയുെെിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീ ോ്വുമായുള്ള ൈുംഭാക്ഷണങ്ങൾ റെജക്കാർഡ് റചയ്യറെടുകയായിരുന്നുറവന്ന്
കയാമെയിൽ നിന്ന് റതളിവ് ൈഭിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീ ോ്വ് ഇത് വയക്തമായി കൗൺൈിൈർ ഓഫീൈർമാജരാട് ൈൂചിെിച്ചിരുന്നു കൂടാറത
അജേഹും
വളറര
ൈമർേത്തിൈുമായിരുന്നു.
ഒരുക്കിയിരുന്ന
ൈൗകരയങ്ങൾ,
അവർക്കിടയിൽ ഒരു ൈവതശ്ന്ത്മായ ൈുംഭാക്ഷണും അനുവ്ിക്കുന്നതായിരുന്നിൈല.
കൗൺൈിൈർ ഉജ്യാഗസ്ഥർക്ക് ശ്രീ ോ്വിന്റെ നിയമ അവകാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിജൈക്ക്
ഇടറരടാൻ ൈാധിച്ചിൈല. കൂടാറത ഒരു നിയമ ശ്രതിനിധിറയ നിയമിക്കുന്നതിന്
അജേഹത്തിന്റെ ജരഖ മൂൈമുള്ള ൈമ്മതും ജനടുന്നതിനുും ൈാധിച്ചിൈല.
ഈ ൈാഹചരയങ്ങളുറട രശ്ചാത്തൈത്തിൽ രാകിസ്ഥാൻ വാഗ്്ാനും റചയ്ക്ത കൗൺൈിൈർ
ൈഹായും അർത്ഥഹീനവുും
മൂൈയമിൈലാത്തതുമാറണന്ന നിഗമനത്തിൈാണ് ഇന്ത്യൻ
കൗൺൈിൈർ ഉജ്യാഗസ്ഥർ എത്തിജച്ചർന്നത്. ഇത്തരത്തിൈുള്ള ശ്രതിജഷധും ഉന്നയിച്ചു
റകാണ്ട് അവർ ജവ്ി വിടുകയാണുണ്ടായത്.
ഈ ശ്രരനത്തിൈുള്ള രാകിസ്താന്റെ ൈമീരനും തുടർച്ചയായി ശ്രതിജരാധിക്കുന്നതുും
ൈതയൈന്ധതയിൈലാത്തതുമായിരുന്നു എന്ന് വയക്തമായിരുന്നു. 2019 റൈ വിധിശ്രസ്താന
രൂർണമായുും നടെിൈാക്കാറമന്ന ICJ ജയാടുള്ള ഉെെ് ൈുംഘിക്കുക മാശ്തമൈല, ഓർഡിനൻസ്
ശ്രകാരും ശ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുും രരാേയറെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ൈുംഭവികാൈങ്ങൾ
അെിയിക്കുകയുണ്ടായി.

വിജ്ര

കാരയ

മശ്ന്ത്ി

ശ്രീ

ോ്വിന്റെ

കുടുുംബാുംഗങ്ങറള

ശ്രീ ോ്വിറന ഇന്ത്യയിജൈക്ക് ൈുരക്ഷിതമായി തിരിറച്ചത്തിക്കുറമന്ന ഉെെിൻ ജമൈുള്ള
ഞങ്ങളുറട
ശ്രതിബന്ധത
ആവർത്തിച്ച്
രെയുകയാണ്
കൂടാറത
ഇന്നുണ്ടായ
ൈുംഭവങ്ങളുറട
റവളിച്ചത്തിൈായിരിക്കുും
ഭാവിയിജൈക്കുള്ള
തുടർന്നുള്ള
ശ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.
നയൂ ഡൽഹി
16 േൂലൈ 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.

