
Pakistan CdA summoned and demarched on the abduction 

and torture of Indian High Commission Officials 
June 16, 2020 

భారతీయ హై కమీషన్ అధికారులను అపహరిించడిం అలాగే 
చిత్రహిింసలకు గురిచేయడింపై పాకిస్థాన్ దౌత్య 
ప్రతినిధికి సమన్లు మరియు హెచ్చరికలు జారీ 
జూన్ 16, 2020 

 

ఇస్లామాబాద్ లోని భారతీయ హై కమీషన్ కు చెిందిన ఇద్దరు అధికారులను 
పాకిస్థాన్ భద్రతా సింస్థలు అపహరిించడిం అలాగే చిత్రహిింసలకు 
గురిచేయడింపై పాకిస్థాన్ హై కమీషన్ దౌత్య ప్రతినిధి హైదర్ 
షాకు నేడు సమన్లు జారీచేయడింతో పాటు ఈ సింఘటన పట్ల తీవ్ర 
నిరసన వ్యక్తిం చేయడిం జరిగిింది. 
 

ఈ ఇద్దరు భారతీయ హై కమీషన్ అధికారులను పాకిస్థాన్ ఏజెన్సీలు 
జూన్ 15, 2020న బలవింతింగా అపహరిించి, 10 గింటలకు పైగా వ్యవధిపాటు 
అక్రమింగా నిర్భింధిించాయి. ఇస్లామాబాద్ లోని భారతీయ హై కమీషన్ 
మరియు ఢిల్లీలోని విదేశీ వ్యవహరాల మింత్రిత్వ శాఖలు దీన్ని 
తీవ్రింగా పరిగణిించి జోక్యిం చేసుకున్న తర్వాతే వారిని 
విడిచిపెట్టారు. ఈ ఇద్దరు అధికారులను విచారిించడిం, చిత్రహిింసలకు 
గురిచేయడిం, భౌతికింగా దాడి చేయడిం వల్ల వారు తీవ్రింగా 
గాయపడ్డారు. వారిని వీడియోలో చిత్రీకరిించడింతో పాటు 
కట్టుకథలతో కూడిన ఆరోపణలు మరియు కుట్రపూరిత చర్యలకు 
పాల్పడినట్లు బలవింతింగా ఒప్పిించాలని చూశారు. వారు 
ప్రయాణిస్తున్న హై కమీషన్ వాహనిం ఘోరింగా దెబ్బతిింది. 
 

ఈ విషయింలో పాకిస్థాన్ అధికారుల చర్యలను భారత ప్రభుత్విం 
తీవ్రింగా ఖిండిించడింతో పాటు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తిం చేసిింది. 
పాకిస్థాన్ అధికారులు ఒక ముిందస్తు ప్రణాళికతో, తీవ్రమైన, 
రెచ్చగొట్టే విధింగా ఇలాింటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు. అింతేకాకుిండా 
అింతక్రితిం గడిచిన కొద్ది రోజులుగా హై కమీషన్ అదికారులపై నిఘాను 
తీవ్రతరిం చేయడిం, వేధిింపులు మరియు బెదిరిింపులు కూడా చేశారు. 
ఇవన్నీ కూడా ఇస్లామాబాద్ లోని భారతీయ హై కమీషన్ విధులకు భింగిం 
మరియు ఆటింకాలు కలిగిించేిందుకు ఉద్దేశపూర్వకింగా జరిగాయి. హై 



కమీషన్ అధికారులపై పాకిస్థాన్ అధికారులు మోపిన కుట్రపూరిత 
చర్యలకు సింబింధిించి నేరారోపణలు, తప్పుడు నిిందారోపణలను పూర్తిగా 
నిరాకరిస్తున్నాిం. 
 

పాకిస్థాన్ ఇలాింటి చర్యలకు పాల్పడటిం అనేది దౌత్యపరమైన 
సింబింధాలపై 1961లో జరిగిన వియన్నా ఒడింబడికను అసాధారణమైన 
రీతిలో ఉల్లింఘిించడిం అదేవిధింగా భారత్ మరియు పాకిస్థాన్ లోని 
దౌత్య/కాన్సులార్ సిబ్బింది కోసిం ప్రవర్తనా నియమావళికి 
సింబింధిించి 1992లో కుదిరిన ఒప్పిందిం అలాగే దీన్ని మళ్లీ 2018లో ఇరు 
పక్షాలు పునరుద్ఘాటిించడాన్ని కూడా పూర్తిగా 
తుింగలోతొక్కినట్టే. అింతేకాదు దౌత్యపరమైన ప్రవర్తనకు 
సింబింధిించి రూపొిందిన అన్ని నియమాలు ఇింకా పద్ధతులకు ఇది విరుద్ధిం 
కూడా. 
 

భారతీయ మిషన్ కు చెిందిన మరిింత మింది అధికారులకు పాకిస్థాన్ 
ఏజెన్సీలు భౌతికింగా హాని తలపెట్టడింపై మా తీవ్రమైన 
ఆిందోళనలను తెలియజేశాిం. భారతీయ హై కమీషన్, దాని అధికారులు, 
సిబ్బింది, వారి కుటుింబాలు మరియు ఆస్తులకు రక్షణ ఇింకా భద్రత 
విషయింలో పాకిస్థాన్ దే పూర్తి బాధ్యత అన్న విషయాన్ని 
ప్రధానింగా ఎత్తిచూపడిం జరిగిింది. 
 

పాకిస్థాన్ చేస్తున్న ఇలాింటి నిరింతర ఏకపక్ష చర్యలు ఘర్షణలను 
పురిగొల్పే లక్ష్యింతోనే జరుగుతున్నాయి. ఇలాింటి చర్యలతో 
భారత్ కు వ్యతిరేకింగా పాకిస్థాన్ కొనసాగిస్తున్న విరోధ 
కార్యకలాపాలు మరియు సీమాింతర ఉగ్రవాదానికి సబింధిించిన కీలక అింశిం 
నుించి దృష్టి మరల్చాలన్న ఇలాింటి ప్రయత్నాలు సఫలిం అయ్యే 
ప్రసక్తే లేదు. 
 

న్యూఢిల్లీ 

జూన్ 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. 
 


