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2020 ജൂൺ 19 നടന്ന സർവ്വകക്ഷി സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന  

ജൂൺ 20, 2020 

 
ഇന്നത്തെ നടന്ന സർവ കക്ഷി സമ്മേളനെിൽ(APM) നടെിയ പ്രധാനമപ്രിയുത്തട പ്രസ്താവന 

ത്തതറ്റായി വയാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമങ്ങൾ ചിെയിടങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്.  
    

യഥാർത്ഥ നിയപ്ര മ്മരഖ്(LAC) െംഘിക്കുന്നതിനുള്ള ഏത്തതാരു പ്രമെിനും എതിത്തര 

രക്തമായി പ്രതികരിക്കുത്തമന്നു പ്രധാനമപ്രി വയക്തമാക്കിയിരുന്നു.  യഥാർത്ഥെിൽ 

മുൻപ് ഇെരം ത്തവെലുവികമ്മളാട് ഉണ്ടായിരുന്ന അവഗണനയ്ക്കു വിരരീതമായി LAC 

യിത്തെ ഏതുതരെിെുള്ള െംഘനവും മ്മനരിടാൻ ഇരയൻ സസനികർ ഇമ്മപാൾ 

തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.("ഉൻമ്മേ മ്മരാത്തക്ത മ്മേം, ഉൻമ്മേ മ്മരാത്തക്ത മ്മേം”). 
 

ഇെവണ സചനീസ് മ്മസന വെിയ അളവിൽ LAC യിമ്മെക്ക് വരുകയും ഇരയൻ 

പ്രതികരണം അത്തത രീതിയിൽ തത്തന്നയാവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് APM ൽ രറഞ്ഞു. 
LAC യിത്തെ െംഘനം സംബന്ധിച്ച്, ജൂൺ 15  ന് ഗാൽവാനിൽ  ഉണ്ടായ  പ്രമ്മക്ഷാഭെിന് 

കാരണമായത് LAC യിൽ തത്തന്ന സചനീസ് വിഭാഗം നിര്മ്ോണ പ്രവർെനങ്ങൾ 

നടെുകയും ഇെരം പ്രവർെങ്ങളിൽ നിന്നും രിരിരിയാൻ വിസേതിക്കുകയും 

ത്തചയ്തതിനാൊണ് എന്ന് വയക്തമായി പ്രതിരാദിക്കുകയുണ്ടായി. 
 

APM ചർച്ചകളിത്തെ പ്രധാനമപ്രിയുത്തട പ്രസ്താവനയിത്തെ മുഖ്യ പ്രദ്ധ ജൂൺ 15 ന് 

ഗാൽവാനിൽ 20 ഇരയ സസനികരുത്തട ജീവൻ നഷ്ടത്തരടാനിടയായ 

സംഭവങ്ങളായിരുന്നു.സചനീസ് തപ്രങ്ങത്തള നിര്മ്പപ്രഭമാക്കിയ കരമ്മസനയുത്തട 

ധീരതയ്ക്കും രാജയസ്മ്മനേെിനും അമ്മേേം പ്രദ്ധാഞ്ജെി അർപിച്ചു. നേുത്തട 

കരമ്മസനഅംഗങ്ങളുത്തട ധീരത മൂെം LAC യ്ക്ക് ഇപുറെ് നേുത്തട ഭാഗെ് ത്തചനീസ് 

സാനിധയം ഇത്തെലന്നും പ്രധാനമപ്രി നിരീക്ഷിച്ചു. 16 ബീോർ റജിത്തമന്റിത്തെ സസനികരുത്തട 

തയാഗം മൂെം സചനീസ് വിഭാഗെിന്ത്തറ നിർമാണ പ്രവർെങ്ങൾക്കുള്ള പ്രമങ്ങളും 
അമ്മന്ന ദിവസം നടന്ന LAC മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമങ്ങളും വിഫെമായി എന്നത് 

വയക്തമാണ്. 

 

"നേുത്തട മണ്ണിൽ അതിപ്കമിച്ചു കയറാൻ ആത്തരങ്കിെും പ്രമിക്കുകയാത്തണങ്കിൽ ഈ മണ്ണിത്തെ 

ധീരരുപ്തന്മാർ അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുരടി നൽകുന്നതാണ് " എന്ന പ്രധാനമപ്രിയുത്തട 

വക്കുക നേുത്തട സായുധ മ്മസനയുത്തട ധാർേികതയും മൂെയങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായി 
സംപ്ഗേിച്ചിരിക്കുന്നു. "നേുത്തട സായുധ മ്മസന അതിർെി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു 
രിഴവുകളും വരുെിത്തെലന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപു നൽകാനും ഞാൻ ആപ്ഗേിക്കുന്നു " 

പ്രധാന മപ്രി കൂട്ടിമ്മച്ചർെു. 
 



ഇരയൻ പ്രവിരയ എരാത്തണന്നു ഇരയയുത്തട ഭൂരടങ്ങളിൽ നിന്നും വയക്തമാണ്.ഈ 

സർക്കാർ അതിമ്മനാട് രക്തമായും ആരങ്കകൾക്കിടയിെലാെ വിധവും 
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ചിെ നിയമരരമെല പ്രവർെങ്ങൾ മൂെം കഴിഞ്ഞ 60  

വർഷങ്ങളിൊയി എങ്ങത്തനയാണ് 43,000 ചതുരപ്ര കിമ്മൊമീറ്ററുകൾ വിട്ടുത്തകാടുമ്മക്കണ്ടി 
വന്നത്തതന്ന് രാജയെിന് നന്നായറിയാത്തമന്നു അമ്മേേം രറയുകയും തിത്തനക്കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ APM ൽ രങ്കു വയ്ക്കുകയും ത്തചയ്തു. LAC യിൽ ഏകരക്ഷീയമായി 
വരുെുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഈ സർക്കാർ അനുവദിക്കിത്തെലന്നും അമ്മേേം വയക്തമാക്കി. 
 

നേുത്തട സസനികർ നേുത്തട അതിർെികൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളമ്മപാൾ, അവരുത്തട 

ധർേനിപഠ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, അതിത്തനകുറിച്ച് ആവരയമിെലാെ വിവാദങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിമ്മക്കണ്ടി വന്നത് നിർഭാഗയകരമാണ്. എന്നിരുന്നാെും, മ്മദരീയ പ്രതിസന്ധിയുത്തട 

സമയെ് സർക്കാരിനും സസനികർക്കും വയക്തമായ രിരുണ നൽകുന്നതായിരുന്നു 
സർവകക്ഷിമ്മയാഗെിത്തെ മുന്നിട്ടു നിന്നിരുന്ന  വികാരം. കരടപ്രചാരണങ്ങളിെൂത്തട  

ഇരയൻ ജനതയുത്തട ഐകയം തകർക്കാനാവിെല എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിരവാസമുണ്ട് 
. 

നയൂ ഡൽേി  
20 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. 


