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ஸ்ரீ. குல்புஷன் ஜாதவ் விவகாரம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் 

சதாடர்பாளர் அறிக்கக. 

ஜூலை 16, 2020 

 

கடந்த ஆண்டு, 2016 ஆண் ஆண்டு முதல் பாகிஸ்தான் காவலில் கவக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ.குல்புஷன் 

ஜாதவுக்கு தகடயின்றி,தகடயின்றி நிபந்தகையற்ற தூதரக அணுககை வழுங்குமாறு இந்தியா 

பன்ைிரண்டு முகறக்கு மமல் மகாாியுள்ளது.  

 

இந்த தூதரக அணுகல் மிக முக்கியமாைது, ஏசைைில் ஜாதவ் ஒரு பாகிஸ்தான் இராணுவ 

தீர்ப்பாயத்தால் தண்டிக்கப்பட்டு தண்டகை விதிக்கப்பட்டதாக 2019 ஜூகை மாதம் ெர்வமதெ 

நீதிமன்றம் (ஐ.ெி.மஜ) உத்தரவிட்ட திறம்பட்ட மறுஆய்வு மற்றும் பாிெீைகை செய்வதற்காை ஒரு 

அடிப்பகடயாகும். 

மம 2020 இல் பாகிஸ்தான் ெர்வமதெ நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்க ஒரு கட்டகளகய 

நிகறமவற்றியது. இது ெம்பத்தப்பட்ட மறுஆய்வு மற்றும் பாிெீைகைக்காக உய்ர்நீதிமன்றத்தில் 

ஒரு மனுகவ தாக்கல் செய்ய இந்திய உயர் ஸ்தாைிகராயத்தின் தூதரக அதிகாாிகய   

இகடக்காைம் திட்டமிட்டது. அந்த சூழலில், தூதரக அதிகாாிக்கும் ஜாதவுக்கும் இகடயிைாை 

சதாடர்புகள் மற்றும் உகரயாடல்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தகவ. அவர்களுக்கிகடயில் 

எந்தசவாரு உகரயாடலும் தைியுாிகமயிலும் எந்தசவாரு பாகிஸ்தான் அதிகாாியும் இல்ைாமல் 

அல்ைது பாகிஸ்தாைால் பதிவு செய்யப்படமவண்டும். அப்மபாதுதான் ஸ்ரீ ஜாதவ் கூட்டதிற்குப் 

பின் பாகிஸ்தான் காவலில் இருப்பதால் எந்தவிதமாை பழிவாங்கும் கவகையும் இல்ைாமல் 

சுதந்திரமாக மபெ முடியும். ஸ்ரீ ஜாதவ் கடந்த காைங்களில் பை முகற மிரட்டப்பட்டார் என்பது 

ஏற்கைமவ சதளிவாகத் சதாிகிறது.  

2020 ஜூகை 13 ஆம் மததி தகடயற்ற மற்றும் தகடயற்ற நிபந்தகையற்ற தூதரக அணுககை 

வழங்குமாறு இந்தியா ெமீபத்தில் பாகிஸ்தான் தரப்கபக் மகாாியது. பழி வாங்கும் பயம் இல்ைாத 

சூழலில் மற்றும் எந்தசவாரு பாகிஸ்தான் அதிகாாியும் இல்ைாமல் இந்த ெந்திப்பு நகடசபறுவகத 

உறுதி செய்யுமாறு பாகிஸ்தான் மகட்டுசகாள்ளபட்டது. ஸ்ரீ ஜாதவ் மற்றும் இந்திய தூதரக 

அதிகாாிகளுக்கு  அருகில். வீடிமயா மற்றும் ஆடிமயா கூட்டத்கதப் பதிவு செய்யமவண்டாம் 

என்று பாகிஸ்தானும் மகாரப்பட்டது . 



விாிவாை கைந்துகரயாடல்களுக்கு பிறகு, 2020 ஜூகை 16 அன்று அவர்கள் தூதரக அணுககை 

ஏற்பாடு செய்யத் தயாராக இருப்பதாக பாகிஸ்தான் தரப்பு சதாிவித்தது. இந்த தூதரக அணுகல் 

தகடயின்றி, தகடயின்றி நிபந்தகையற்றதாக இருக்கும் என்று எங்களுக்கு உறுதி 

அளிக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் சவளியுறவு அகமச்ெகத்தின் இந்த உத்திரவாதத்தின் 

அடிப்பகடயில் , உயர் ஸ்தாைிகராயத்தின் இரண்டு தூதரக அதிகாாிகள் ஸ்ரீ. ஜாதவ் உடைாை 

ெந்திப்புக்கு முன்மைறிைர். இருப்பினும், வருந்தத்தக்கது, சுற்றுச்சூழமைா  அல்ைது கூட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகமளா பாகிஸ்தாைின் உத்தரவாதங்களின்படி  இல்கை. 

தூதரக அதிகாாிகளுக்கு ஸ்ரீ ஜாதவுக்கு தகடயின்றி, தகடயின்றி மற்றும் நிபந்தகையற்ற 

அணுகல் வழங்கப்படவில்கை.மாறாக, இந்தியத் தரப்பின் எதிர்ப்புகள் இருந்த மபாதிலும், ஸ்ரீ 

ஜாதவ் தூதரக அதிகாாிகளுக்கு அருகிமைமய அச்சுறுத்தும் நடத்கதக் சகாண்ட பாகிஸ்தான் 

அதிகாாிகள் இருந்தைர். ஸ்ரீ ஜாதவ் உடைாை உகரயாடல் பதிவு செய்யப்பட்டு வருவது ஒரு 

காமிராவில் இருந்து சதாிந்தது. ஸ்ரீ ஜாதவ் மை அழுத்தத்தில் இருந்தார், அகதத் தூதரக 

அதிகாாிகளுக்கு சதளிவாக சுட்டிக்காட்டிைார். ஏற்பாடுகள் அவர்களுக்கு இகடமய ஒரு 

சுதந்திரமாை  உகரயாடகை அனுமதிக்கவில்கை. தூதரக அதிகாாிகளால் ஸ்ரீ ஜாதகவ அவரது 

ெட்ட உாிகமகளில் ஈடுபடுத்த முடியவில்கை, மமலும் அவரது ெட்ட பூர்வ பிரதிநிதித்துவத்கத 

ஏற்பாடு செய்வதற்க்காை எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதகைப் சபறுவதில் இருந்து தடுக்கப்பட்டது.  

இந்தச் சூழ்நிகைகளின் சவளிச்ெத்தில்,இந்திய தூதரக அதிகாாிகள் பாகிஸ்தாைால் வழங்கப்படும் 

தூதரக அணுகல் அர்த்தமுள்ளதாகமவா நம்பகமாைதாகமவா இல்கை என்ற முடிவுக்கு வந்தைர். 

எதிர்ப்பு சதாிவித்த பின்ைர், அவர்கள் அந்த இடத்கத விட்டு சவளிமயறிைர். 

இந்த விஷயத்தில் பாகிஸ்தாைின் அணுகுமுகற சதாடர்ந்து தகட செய்யக்கூடியது மற்றும் 

மநர்கமயற்றது என்பது சதளிவாகிறது இது 2019 தீர்ப்கப முழுகமயாக அமல்படுத்துவதற்காை 

ஐ.மஜ.ெி. அளித்த உறுதிசமாழிகய மீறியது மட்டுமல்ைாமல் , அதன் சொந்த கட்டகளப் படி 

செயல்பட தவறிவிட்டது. 

நியூ சடல்லி  

ஜூகை 16, 2020 

 

 

 
 
 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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