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ഇന്ത്യ

ചൈന LAC യിലെ പ്രശ്നലെ രറ്റി ഔദ്യോഗിക

വക്തോവിന്ലെ െീഡ് ഔട്ട് (24 ലെപ്റ്റ്റംബർ 2020)
ലെപ്റ്റ്റംബർ 24, 2020
നിങ്ങൾക്കെിയോവുന്നതുദരോലെ

ഇന്ത്യയുദേയും

ചൈനയുലേയും

കമ്മോണ്ടർമോരുലേ 6 മത് ഘട്ട െദമ്മളനം ദമോൾദ

ഉന്നതതെ

ോയിൽ 2020 ലെപ്റ്തംബര് 21 നു

നേന്നിരുന്നു.
ലെപ്റ്റ്റംബർ 4 ന് ഇന്ത്യയുദേയും ചൈനയുലേ പ്രതിദരോധമപ്ന്ത്ിമോർ തമ്മിൽ നേന്ന
െദമ്മളനെിന്ലെയും

ലെപ്റ്റ്റംബർ

ന്

10

ഇരു

വിഭോഗങ്ങളിലെയും

വിദ്ശകോരയമപ്ന്ത്ിമോർ തമ്മിൽ നേന്ന െദമ്മളനെിന്ലെയും രശ്ചോെെെിെോയിരുന്നു
ഇത്.

ഇരു

രോജ്യങ്ങള ം

ൈർച്ചകൾ

തുേരുലമന്ന്

എപ്തയും

ലരട്ടന്ന്

തലന്ന

െംഘർഷദമഖെകളിൽ നിന്നും െമപ്ഗമോയ ചെനിക രിന്മോറ്റം നേെുലമന്നും ഉള്ള
ഉേമ്പേിയിെോണ് വിദ്ശകോരയമപ്ന്ത്ിമോർ എെിദച്ചർന്നിരുന്നത്.
50 ്ിവെലെ കോെോവധിയിെോണ് ഉന്നതതെ കമ്മോണ്ടർമോർ കൂേികോഴ്ൈനേെുന്നത്.
െദമ്മളനെിന്

ദശഷം

ഇരു

വിഭോഗങ്ങള ം

ദൈർന്ന്

നൽകിയ

െംയുക്ത

മോധയമ

പ്രസ്തോവനയും നിങ്ങൾ ഇതിദനോേകം തലന്ന കണ്ടുകോണുമദെലോ.
ഉന്നതതെ കമ്മോണ്ടർമോരുലേ െദമ്മളനങ്ങൾക്കു ദശഷമുള്ള ആ്യ െംയുക്ത മോധയമ
പ്രസ്തോവനയോണിത്

എന്ന്

ൈൂണ്ടിക്കോണിക്കോൻ

ഞോൻ

ആപ്ഗഹിക്കുകയോണ്.

ഇത്

വലരയും , ഇരു വിഭോഗങ്ങള ലേയും LAC യിൽ നിന്നും ചെനിക രിന്മോറ്റെിനോയുള്ള
പ്രതിബദ്ധതതലന്നയോണിത് പ്രതിഫെിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുൻപ്റ് െൂൈിപ്പിച്ചതു ദരോലെ,
ചെനിക രിന്മോറ്റം എന്നത്, എന്നത് LAC യിെുള്ള അതോതു വശങ്ങളിലെ സ്ഥിരമോയ
സ്ഥോനങ്ങളിദെക്ക് പ്േൂപ്പ കലള രുനർ വിനയെിക്കുക എന്ന െങ്കീർണമോയ നേരേിയോണ്.
ഇതിൽ

ഇരു

വിഭോഗങ്ങളിൽ

നിന്നും

രരസ്രര

െമ്മതദെോലേയും

െഹകരണദെോലേയുമുള്ള പ്രവർെങ്ങൾ ആവശയമോണ്. ഇരു വിഭോഗങ്ങള ം െംഘർഷ
സ്ഥോനങ്ങളിലെ രൂർണമോയ രിന്മോറ്റെിനോയി പ്രവർെിക്കുന്നതോണ് എങ്കിെും

ഇദത

െമയെു തലന്ന പ്രദ്ശങ്ങളിൽ സ്ഥിരത നിെനിർദെണ്ടതും ആവശയമോണ്. ഉന്നതതെ
കമ്മോണ്ടർമോരുലേ ദയോഗം ഈ വസ്തുതകലളെലോം തലന്ന നിരീക്ഷിച്ച .
ഉന്നതതെ

കമ്മോണ്ടർമോരുലേ

6

മത്

െദമ്മളനം

LAC

യിലെ

െോഹൈരയങ്ങൾ

പ്കമീകരിക്കുന്നതിനോയുള്ള വയക്തവും ഗഹനവുമോയ ഉൾക്കോഴ്ൈകൾ ൈർച്ച ലൈയ്യോനുള്ള
അവെരം

നൽകി.

കൂേുതൽ

ലതറ്റോയ

ധോരണകള ം

അവദബോധവും

ഉണ്ടോകുന്നത്

ഒഴിവോക്കോൻ പ്രദ്ശലെ ആശയവിനിമയം ശക്തിലപ്പേുെുലമന്നും, മുൻനിരയിദെക്ക്
കൂേുതൽ

ചെനികലര

നിദയോഗിക്കുന്നത്

നിർെി

വയ്ക്ക്കുലമന്നും,

പ്രദ്ശങ്ങളിലെ

െോഹൈരയങ്ങൾ ഏകരക്ഷീയമോയി മോറ്റ ന്നതിൽ നിന്നും രിന്ത്ിരിയുലമന്നും കൂേോലത
െോഹൈരയങ്ങൾ വഷളോക്കുന്നു എെലോ വിധ പ്രവർെനങ്ങളിൽ നിന്നും രിന്മോെുലമന്നും
ഇരു വിഭോഗങ്ങള ം തീരുമോനിച്ചിരുന്നു.
മുദന്നോട്ട ള്ള

വഴി,

ഏകരക്ഷീയമോയി

നിയമരരമോയ

അംഗീകോരം

മോറ്റ ന്നതിനുള്ള

പ്ശമങ്ങൾ ഉദരക്ഷിക്കുക എന്നതോണ് ,അലത െമയം എെലോ െംഘർഷ ദമഖെകളിെും
രൂർണ്ണമോയ
ശോന്ത്തയും

രിന്മോറ്റം

നേെുന്നതിനും

രൂർണ്ണമോയി

അതിർെി

രുനഃസ്ഥോരിക്കുന്നതിനോയി

ദമഖെകളിൽ

െമോധോനവും

ഇരുരക്ഷവും

ൈർച്ചകൾ

തുേരുകോയും ലൈയ്യ ന്നു.
ഇെരലമോരു െോഹൈരയെിൽ ഉന്നതതെ കമ്മോണ്ടർമോരുലേ അേുെ െദമ്മളനം ഏറ്റവും
അേുെ

അവെരെിൽ

നേെോലമന്നും

ഇരു

വിഭോഗങ്ങള ം

തീരുമോനിച്ച .ഇതിനു

െമോന്ത്രമോയി തലന്ന WMCC അേുെ ദയോഗവും ഉേലന തലന്ന നേെുന്നതോയിരിക്കും.
നയൂ

ൽഹി

24 ലെപ്റ്റ്റംബർ, 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.

