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19 ஜூன் 2020  அனைத்து கட்சி கூட்டம் பற்றிய அறிக்னக  

20 ஜூன் 2020 

 

 நேற்று ேடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் (ஏபிஎம்) பிரதமர் கூறிய கருத்துக்கு ஒரு 

தவறாை விளக்கத்னத வழங்க சில பகுதிகளில் முயற்சிகள் நமற்ககாள்ளப்பட்டை,   

 

உண்னமயாைக் கட்டுப்பாட்டுக்நகாட்னட(எல்ஏசி) மீறுவதற்காை எந்தகவாரு 

முயற்சிகளுக்கும் இந்தியா உறுதியாக பதிலளிக்கும் என்று பிரதமர் கதளிவாக இருந்தார். 

உண்னமயில், இது நபான்ற சவால்கனள கடந்த கால புறக்கணிப்புக்கு மாறாக, இந்தியப் 

பனடகள் இப்நபாது எல்ஏசியின் எந்தகவாரு மீறல்கனளயும் தீர்க்கமாக 

எதிர்ககாள்கின்றை.(:அன்நே நராக்நட னேன், அன்நே நடாக்நட னேன்” ) 

  

இந்த முனற, சீைப் பனடகள் எல்.ஏ.சி க்கு மிகப்கபாிய பலத்துடன் வந்துள்ளை என்றும், 

இந்திய பதில் சாியாைது என்றும் ஏ.பி.எம். எல்.ஏ.சி மீறல் குறித்து, ஜூன் 15 அன்று 

கால்வாைில் வன்முனற எழுந்தது என்று கதளிவாக கூறப்பட்டது, ஏகைைில் சீைத் தரப்பு 

எல்.ஏ.சி முழுவதும் கட்டனமப்புகனள அனமக்க முற்பட்டது மற்றும் அத்தனகய 

ேடவடிக்னககளில் இருந்து விலக மறுத்துவிட்டது.  

 

ஏ.பி.எம் கலந்துனரயாடல்களில் பிரதமாின் கருத்துக்களில் கவைம் ஜூன் 15 அன்று 

கால்வாைில் ேடந்த ேிகழ்வுகள். இது 20 இந்திய இராணுவ வீரர்களின் உயிர்கனள 

இழந்தது. அங்குள்ள சீைர்களின் வடிவனமப்புகனள விரட்டியடித்த ேமது 

ஆயுதப்பனடகளின் வீரம் மற்றும் நதசபக்திக்கு பிரதமர் ஒளிரும் அஞ்சலி கசலுத்திைார். 

எங்கள் ஆயுதப்பனடகளின் துணிச்சலின் வினளவாக ேினலனம கதாடர்பாை எல்.ஏ.சி – 

யில் எங்கள் பக்கம் சீை இருப்பு இல்னல என்ற பிரதமாின் அவதாைிப்புக்கள். 16 பீகார் 

பனடப்பிாிவின் பனடயிைாின்  தியாகங்கள், சீைத் தரப்பிைர் கட்டனமப்புகனள 

அனமப்பதற்காை முயற்சி நதால்வியுற்றநதாடு, அன்னறய திைம் எல்.ஏ.சி யின் இந்தக் 

கட்டத்தில் அத்துமீறலுக்காை முயற்சினயயும் அழித்துவிட்டை. 

      

பிரதமாின் வார்த்னதகள், “ எங்கள் ேிலத்னத மீற முயன்றவர்களுக்கு எங்கள் னதாியமாை 

மண்ணின் மகன்களால் கபாருத்தமாை பாடம் கற்பிக்கப்பட்டது”, சுருக்கமாக ேமது 

ஆயதப் பனடகளின் கேறிமுனறகனளயும் மதிப்புகனளயும் சுருக்கமாக கூறியது. பிரதமர் 

நமலும் வலியுறித்திைார், “ ோன் உறுதியளிக்க விரும்புகிநறன் , எங்கள் எல்னலகனளப் 

பாதுகாக்க எங்கள் ஆயுதப்பனடகள் எந்தக் கல்னலயும் விடாது”.  

 



இந்தியப் பிரநதசம் என்ை என்பது இந்திய வனரபடத்திலிருந்து கதளிவாகிறது.இந்த 

அரசாங்கம் அதற்கு வலுவாகவும் உறுதியுடனும் கடனமப்பட்டுள்ளது. சில சட்ட விநராத 

ஆக்கிரமிப்புக்கள் இருப்பதால், கடந்த 60 ஆண்டுகளில், இந்த ோடு ேன்கு அறிந்த 

சூழ்ேினலகளில் 43,000 சதுர கி.மீ. க்கும் அதிகமாை வினளச்சல்கள் எவ்வாறு கினடத்தை 

என்பனத ஏபிஎம் மிக விாிவாக கூறியது. எல்.ஏ.சி யின் ஒருதனலப்பட்ச மாற்றத்னத இந்த 

அரசு அனுமதிக்காது என்பதும் கதளிவுபடுத்தபட்டது.   

 

எங்கள் துணிச்சலாை வீரர்கள் எங்கள் எல்னலகனள பாதுகாக்கும் ஒரு நேரத்தில், 

அவர்களின் மை உறுதினயக் குனறக்க நதனவயற்ற சர்ச்னச உருவாக்கப்படுவது 

துரதிர்ஷ்டவசமாைது. எவ்வாறாயினும் அனைத்துக் கட்சிக் கூடத்திலும் பிரதாை உணர்வு 

நதசிய கேருக்கடியின் நபாது அரசாங்கத்திற்கும் ஆயுதப்பனடகளுக்கும் கதளிவாை 

ஆதரவாக இருந்தது. உந்துதல் பிரசாரத்தால் இந்திய மக்களின் ஒற்றுனம குனறமதிப்பிற்கு 

உட்படுத்தப்படாது என்று ோங்கள் ேம்புகிநறாம்.  

 

 

ேியூ கடல்லி  

ஜூன்  20, 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. 


