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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে য াৱা কালি সকয়িা-দিৰ বৈঠকত (এ লি এম) লদো মন্তৈযৰ এক দুষ্ট লমমাাংসা
লদৈলি লকছু মান চক্ৰই যচষ্টা চিাইয়ছ।
প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে এো স্পষ্ট কয়ৰ য ভাৰয়ত িাইন অফ্ একচু যয়ৱি কণ্ট্ৰিৰ (এি এ লচ) সীমািাংঘনৰ
ল য়কায়না প্ৰয়চষ্টাৰ কয়ঠাৰভায়ৱ প্ৰলতলক্ৰো লদৈ। যতওঁ, লৈয়েষলক এো উয়েখ কয়ৰ য এয়ন প্ৰতযাহ্বানৰ
আগৰ অৱয়েিাৰ লৈিৰীয়ত, ভাৰতীে যসনাৈালেনীয়ে এলতো এি এ লচ-ৰ ল য়কায়না উিাংঘাৰ প্ৰতু যত্তৰ
লদৈ।
এ লি এম-ক এো জয়নাৱা েে য এইৈাৰ, চীনা যসনাই অলধক েলিয়ৰ আলেলছি এি এ লচ-বি
আৰু ভাৰতীে প্ৰতু যত্তৰ যজাখৰ আলছি। এি এ লচ-ৰ সীমািাংঘাৰ যেত্ৰত, এো স্পষ্ট য গািৱানত
যোৱা 15 জুনৰ সাংঘষষ বেলছি কাৰণ চীন িেই এি এ লচ-ৰ এইিায়ৰ গঠন লনমষাণ কলৰৈ
লৈচালৰলছি।
এ লি এম বৈঠকত প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ মন্তৈযৰ লৈষে আলছি 15 জুন তালৰয়খ গািৱানত ঘটা ঘটনা ’ত
20 জন ভাৰতীে যসনাৈালেনীৰ যজাৱায়ন লনজৰ প্ৰাণ যেৰুৱাই। প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে স-সন্মায়নয়ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জিী
লদয়ে আমাৰ যসনাৈালেনীৰ সােস আৰু যদেয়প্ৰমক ল চীনৰ বসয়ত ুঁজ লদলছি তাত। প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে
এো উয়েখ কয়ৰ য এি এ লচ-ৰ আমাৰ ফায়ি যকায়না চীন িেৰ উিলিলত নাই ল আমাৰ
যসনাৈালেনীৰ সােসৰ ফি। 16 লৈোৰ যৰলজয়মণ্টৰ যজাৱানসকয়ি কৰা তযায়গ চীয়ন গাঠঁলন লনমষাণ
কৰাৰ যচষ্টা ৈযৰ্ষ কয়ৰ আৰু যসই লদনা এি এ লচ-ৰ সীমািঙ্ঘনত ৈাধা প্ৰদান কয়ৰ।
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ভাষয, “ল সকয়ি আমাৰ ভূ লমত সীমািঙ্ঘন কলৰৈলি যচষ্টা কলৰলছি, যতওঁয়িাকক
উি ুি উত্তৰ লদয়ে আমাৰ ভূ লমিুত্ৰসকয়ি।”, আমাৰ যসনাৈালেনীৰ সােস আৰু ম ষযাদা দালি ধলৰ।
প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে আৰু কে, “মই লনলিত কলৰয়ছাঁ আমাৰ যসনাই সকয়িা কলৰৈ আমাৰ সীমান্তৰ ৰোৰ
ৈায়ৈ”।

ভাৰতীে যেত্ৰ লক েে যসো ভাৰতৰ মানলচত্ৰৰ িৰা স্পষ্ট। এই চৰকাৰ কয়ঠাৰভায়ৱ আৰু লনষ্ঠায়ৰ
তাৰ ৰো কলচয়ছ। ৈতষ মান ল য়ৈাৰ যৈআইনী দখি আয়ছ, যসই সন্দভষ ত, এ লি এম-ক জয়নাৱা েে
লৈৱৰলণত লকদয়ৰ য াৱা 60 ৈছৰত, 43,000 ৈগষ লকিঃলমিঃ এলৰ লদো বেলছি এয়ন িলৰলিলতত ল
যদয়ে ভািদয়ৰ জায়ন। এোও স্পষ্ট কলৰ লদো েে য এইখন চৰকায়ৰ এি এ লচ-ৰ যকায়না একক
িলৰৱতষ নৰ অনুমলত লনলদয়ে।
এয়ন সমেত য লতো আমাৰ যসনাৈালেনীয়ে আমাৰ সীমান্তৰ ৰো কলৰ আয়ছ, এো দুভষাগযজনক য
এক অপ্ৰয়োজনীে লৈৈাদৰ সৃলষ্ট কৰা বেয়ছ যতওঁয়িাকৰ ময়নাৈি হ্ৰাস কলৰৈলি। লিয়ছ, সকয়িা দিৰ
বৈঠকত, প্ৰমুখ মন্তৈয আলছি চৰকাৰৰ আৰু যসনাৰ প্ৰলত লৈনাচয়তষ সমৰ্ষন এয়ন সাংকটৰ সমেত।
আমাৰ লৈশ্বাস য িলৰকলিত প্ৰজ্ঞািয়ন ভাৰতৰ মানুেৰ ঐকতা ভাংগ কলৰৈ যনাৱায়ৰ।
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