
Pakistan CdA summoned and demarched on the abduction 

and torture of Indian High Commission Officials 
June 16, 2020 

 

ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തട്ടിരകോണ്ടുദ ോയി 
ഉ ദ്്വിച്ച സംഭവത്തിൽ  ോകിസ്ഥോൻ CdA ക് സമൻസ് 

നൽകി  
ജൂൺ 16, 2020 

 
ഇസ്ലോമോബോ്ിൽ നിന്ും െണ്ടു ഹൈ കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ   ോകിസ്ഥോൻ സുെക്ഷോ 

ഏജൻസികൾ തട്ടിരകോണ്ടു ദ ോയതിൽ ശക്തമോയ  ദ് തിദഷധം നടകുകയും  ോകിസ്ഥോൻ 

ഹൈ കമ്മീഷൻ ചുമതലയുള്ള ദ്ശീ ഹൈ്ർ ഷോയ്രകതിരെ സമൻസ് നൽകുകയും 

രചയ്തു. 
 

2020 ജൂൺ 15 ന് ഇന്ത്യ ഹൈ കമ്മീഷനിരല െണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ  ോകിസ്തോനി 
ഏജൻസികൾ ബലം ദ് ദയോഗിച്ചു തട്ടിരകോണ്ട് ദ ോയി 10 മണികൂദ ോളം 

അനധികൃതമോയി കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്കുകയോയിെുന്ു.ഇസ്ലോമബോ്ിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ഹൈ 

കമ്മീഷന്ര യും ഡൽൈിയിരല വിദ്ശകോെയമദ്ന്ത്ോലയത്തിൻര  യും ശക്തമോയ 

ഇടര ടലിന് ദശഷമോണ് അവർ ദമോചിതനോയത്. െണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥെും ദചോ്യം 

രചയ്യോനിലും,  ീഡനത്തിന് ശോെീെിക ഉ ദ്്വങ്ങൾകും വിദധയമോയിട്ടുണ്ട്, അവർക് 
ഗുെുതെമോയ  െികുകളും ഉണ്ട്. അവെുരട  വീഡിദയോ ദ്ഗോഫുകൾ തയ്യോ ോകുകയും 

സോങ്കൽപ്പികമോയ  ആദെോ ണങ്ങളും രകട്ടിച്ചമച്ച കുറ്റങ്ങളും ലിറ്റോനി സവീകെികോൻ 

നിർബന്ധികുകയും രചയ്തു. അവർ സഞ്ചെിച്ചിെുന് ഹൈ കംമീഷൻ വോൈനം 

വളരെയധികം ദകടു ോടുകൾ വെുത്തിയിെികുന്ു. 
 

 ോകിസ്തോനി അധികൃതദെോട് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമോയി അ ല ികുകയും 

നട ടികൾ ആവശയരപ്പടുകയും രചയ്തു.കഴിഞ്ഞ കു ച്ചു ്ിവസങ്ങളോയി ഹൈ കമ്മീഷൻ 

ഉദ്യോഗസ്ഥർക് ദനരെ നടകുന് ശ്കതമോയ നിെീക്ഷണം ,  ദ്്വം, ഭീഷണി എന്ിവയ്ക് 
ദശഷം ദശഷം  ോകിസ്തോനി അധികോെികളുരട ഭോഗത്തു നിന്ുണ്ടോയ മുൻകൂർ 

തീെുമോനിച്ചതും ഗുെുതെവും ദ് ദകോ ന െവുമോയ ഈ ദ് വർത്തനം ഇസ്ലോമോബോ്ിരല 

ഇന്ത്യ ഹൈ കമ്മീഷന്ര  സോധോെണ ദ് വർത്തനം തടസരപ്പടുത്തുന്തിനോയി 
െൂ രപ്പടുത്തിയതോണ്, ഹൈ കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക് ദമൽ രതറ്റോയ ആദെോ ണങ്ങളും 

രകട്ടിച്ചമച്ച കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തുന്തിനുള്ള  ോകിസ്തോനി അധികോെികളുരട ദ്ശമം 

രമോത്തമോയി നിദഷധികര ടുകയോയിെുന്ു. 
 



ഇത്തെം ദ് വർത്തനങ്ങൾ 1961 രല നയതദ്ന്ത് ബന്ധങ്ങൾ എന്ിവരയ സംബന്ധിച്ചുള്ള 

വിയന് കൺദവഷൻ, 1992 ൽ ഇന്ത്യയും  ോകിസ്ഥോനും ദചർന്് ഒപ്പു വയ്കുകയും 2018 

മോർച്ചി;  ുതുകുകയും രചയ്ത 'നയതദ്ന്ത്/ദകോൺസുലോർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 

 െിഗണികുന്തിനുള്ള ര െുമോറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ' എന്ിവയുരട ലംഘനം മോദ്തമലല മെിച്ചു 

നയതദ്ന്ത് ര െുമോറ്റങ്ങളുരട നിലവിലുള്ള എലലോ മോന്ണ്ഡങ്ങളുരടയും ലംഘനമോണ്. 

 

ഇന്ത്യൻ മിഷനിരല കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശോെീെികമോയി ഉ ദ്്വികുരമന്ു 
ഭീഷണിരപ്പടുത്തിയ വസ്തുതയോയോണ് ഗുെുതെമോയ ആശങ്കയ്ക് വഴിരവയ്കുന്ത്.  

ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ദജോലികോർ, അവെുരട കുടുംബങ്ങൾ വസ്തുവൈകൾ 

എന്ിവയ്രകലലോം സുെക്ഷിതവം നൽദകണ്ടതിന്ര  ഉത്തെവോ്ിതവം  ോകിസ്തോന് 

തരന്യോണ് എന്ുള്ളതും ചൂണ്ടികോണിച്ചു. 

 

ഇത്തെത്തിലുള്ള സമ്മർ്ം വർദ്ധിപ്പികുന്തിനുള്ള ഏക ക്ഷീയമോയ ദ് വർത്തങ്ങൾ 

മൂലം ഇന്ത്യയ്രകതിരെ  ോകിസ്ഥോൻ നടത്തുന് അതിർത്തിതീദ്വവോ്ം 

ദദ് ോത്സോൈിപ്പികുന്തിനും അവയുരട ദ് വർത്തനങ്ങൾക് ആതിദേയതവം 

വൈികുന്തുമോയ നട ടികളിൽ നിന്ും ദ്ശദ്ധ തിെികോൻ സോധികിലല. 
 
നയൂ ഡൽൈി  
16 ജൂൺ, 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. 
 

 


