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ਸ਼੍ਰੀ ਕੁ ਲਭੂ ਸ਼੍ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਧਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਧਬਆਨ
16 ਜੁਲਾਈ, 2020
ਧਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਨੂ ੂੰ 2016 ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਧਿਰਾਸਤ ਧਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁ ਲਭੂ ਸ਼੍ਣ ਜਾਧਵ ਨੂ ੂੰ
ਧਨਰਧਵਘਨ, ਖੁਲੀ ਅਤੇ ਧਬਨਾਾਂ ਸ਼੍ਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੁੂੰਚ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਾਾਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਇਿ ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੁੂੰਚ ਬਿੁਤ ਮਿਿੱਤਵਿੂਰਨ ਿੈ ਧਕਓਂਧਕ ਇਿ ਇੂੰਟਰਨੈ ਸ਼੍ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਧਟਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵਿੱਲੋਂ
ਜੁਲਾਈ, 2019 ਧਵਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਿੁਕਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਿੱਕ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਧਟਰ ਧਬਊਨਲ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂ ੂੰ ਦੋਸ਼੍ੀ
ਠਧਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰਭਾਵਸ਼੍ਾਲੀ ਸਮੀਧਖਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਧਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਧਕਧਰਆ ਦਾ
ਅਧਾਰ ਿੈ।
ਮਈ 2020 ਧਵਚ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਨੇ ਆਇਿੱਕ ਰਡੀਨੈਂ ਸ ਿਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੂੰਟਰਨੈ ਸ਼੍ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼
ਜਸਧਟਸ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੀ। ਿੋਰ ਗਿੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ਿੱਟ ਇਸ ਧਵਚ ਆਿਸੀ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਧਵਚਾਰ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਿਾਈ ਕਧਮਸ਼੍ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਧਵਚ ਿਟੀਸ਼੍ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਿੀ
ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੂੰਬਧ
ੂੰ ਧਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇ ਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੇ ਧਵਚਾਲੇ ਦੇ ਸੂੰਿਰਕ ਅਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਬਿੁਤ
ਮਿਿੱਤਵਿੂਰਨ ਿਨ।

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਧਵਚਾਲੇ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ -

ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਰਕਾਰਧਡੂੰਗ ਨਾ ਿੋਣਾ ਿਰ ਿਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਅਧਜਿਾ ਿੋਣ ਤੇ ਿੀ ਸਰੀ ਜਾਧਵ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਈ ਧਚੂੰਤਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਾਂ ਖੁਲ
ਿੱ ੍ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਗਿੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਸਤ
ਧਵਚ ਰਧਿਣਗੇ। ਇਿ ਿਧਿਲਾਾਂ ਿੀ ਸਾਫ ਿੈ ਧਕ ਧਿਛਲੇ ਧਦਨੀਂ ਸਮੀਧਖਆ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਿਰਤੀ ਆਿਣੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਿਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁ ਿੱਟ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਧਰਿਾ ਿੈ।
ਿਾਲ ਧਵਿੱਚ ਿੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਿਿੱਖ ਨੂ ੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂ ੂੰ ਧਨਰਧਵਘਨ, ਖੁਲੀ ਅਤੇ ਧਬਨਾ ਸ਼੍ਰਤ ਕੌਂਸਲਰ
ਿਿੁੂੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਨੂ ੂੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਿਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਧਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਕੋਈ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਅਧਧਕਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਨੂ ੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ
ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਧਰਕਾਰਧਡੂੰਗ ਨਿੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਵਆਿਕ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਿਿੱਖ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂ ੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੁੂੰਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਆਿਣੇ ਧਤਆਰ ਿੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਿੀ। ਸਾਨੂ ੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਇਿ ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੁੂੰਚ
ਧਨਰਧਵਘਨ, ਖੁਲੀ ਅਤੇ ਧਬਨਾਾਂ ਸ਼੍ਰਤ ਦੇ ਿੋਵੇਗੀ। ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਧਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਿਾਸੋਂ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ

'ਤੇ ਿਾਈ ਕਧਮਸ਼੍ਨ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਧਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਿਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗਿੱਲ
ਿੈ ਧਕ ਨਾ ਤਾਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਿਰਬੂੰਧ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਵਿੱਲੋਂ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਸਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਤਿੱਕ ਧਨਰਧਵਘਨ, ਖੁਲੀ ਅਤੇ ਧਬਨਾਾਂ ਸ਼੍ਰਤ ਦੇ ਿਿੁੂੰਚ ਿਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਧਧਰ ਦੇ ਧਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਧਿਜ਼ੇ ਧਵਚ ਿਾਧਕਸਤਾਨੀ ਅਧਧਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਅਤੇ
ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿੇ। ਉਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੇ ਇਕ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਿ ਵੀ ਸਾਫ ਿੋ ਧਗਆ ਧਕ ਸ਼੍ਰੀ
ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਿੋ ਰਿੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਧਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ। ਸਰੀ ਜਾਧਵ ਬਿੁਤ ਤਣਾਅ ਧਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਿਸ਼੍ਟ ਇਸ਼੍ਾਰਾ ਧਦਿੱਤਾ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਬੂੰਧਾਾਂ ਅਧੀਨ ਖੁਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ
ਿੋਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਧਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂ ੂੰਨੀ ਅਧਧਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂ ਨ
ੂੰ ੀ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਦਾ ਿਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਲਖਤੀ ਸਧਿਮਤੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਰੋਧਕਆ ਧਗਆ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਿਾਲਾਤ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇ ਟਰ ਅਧਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਸਿੱਟੇ ਤੇ ਿਿੁੂੰਚੇ ਧਕ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਧਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਰਿੀ ਕੌਂਸਲਰ ਿਿੁੂੰਚ ਨਾ ਤਾਾਂ ਸਾਰਥਕ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿੈ। ਆਿਣਾ ਧਵਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਉਸ
ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਿ ਗਿੱਲ ਸਾਫ ਿੈ ਧਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਿਾਧਕਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੜਚਨ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਿੈ।

ਨਾ

ਧਸਰਫ ਇਸ ਨੇ ICJ ਨੂ ੂੰ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਿਣੇ ਆਸ਼੍ਵਾਸਨ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ
ਕੀਤੀ ਿੈ, ਬਲਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ਿੱਟ ਇਸਨੇ ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦਾ ਿਾਲਨ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ.
ਧਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੇ ਿਧਰਵਾਰ ਨੂ ੂੰ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਿੱਤੀ ਿੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰਿੱਧਖਅਤ

ਭਾਰਤ ਵਾਿਸੀ ਨੂ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਰਤੀ ਆਿਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੁ ਿਰਾਉਂਦੇ ਿਾਾਂ

ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਿੋਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਧਵਿੱਖ ਧਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਾਂਗੇ.
ਨਵੀਂ ਧਦਿੱਲੀ
16 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.

