Statement on All Party Meeting of 19th June 2020
June 20, 2020

జూన్ 19, 2020న జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంపై ప్రకటన
జూన్ 20, 2020

నిన్న జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం (ఏపీఎం)లో ప్రధాన మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు
తప్పుడు భావాన్ని ఆపాదించేందుకు కొన్ని వర్గాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
లైన్

ఆఫ్

యాక్చువల్

కంట్రోల్

(ఎల్ఏసీ)ను

అతిక్రమించే

ఎలాంటి

ప్రయత్నాలకైనా భారత్ గట్టిగా బదులిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి స్పష్టం
చేశారు. అంతేకాకుండా గతంలో ఇలాంటి సవాళ్ల విషయంలో జరిగిన నిర్లక్ష్యానికి
పూర్తి భిన్నంగా, భారతీయ సైనిక దళాలు ఇప్పుడు ఎల్ఏసీలో చోటుచేసుకునే ఎలాంటి
అతిక్రమణలనైనా నిర్ణయాత్మకంగా తిప్పికొడుతున్నాయని ఆయన నిర్దిష్టంగా
నొక్కిచెప్పారు (“ఉన్హే రోక్తే హై, ఉన్హే రోక్తే హై”).
చైనా దళాలు ఈసారి ఎల్ఏసీకి మరింత పెద్దయెత్తున ప్రవేశించాయని అలాగే
భారతీయ ప్రతిస్పందన సైతం ఇదే స్థాయిలో ఉన్నట్లు కూడా ఏపీఎంకు
తెలియజేశారు. ఎల్ఏసీ అతిక్రమణ విషయానికొస్తే, జూన్ 15న గాల్వాన్లో హింస
చెలరేగడానికి

ఎల్ఏసీ

వెంబడి

చైనా

వాళ్లు

నిర్మాణాలు

జరిపేందుకు

ప్రయత్నించడం అలాగే అలాంటి చర్యల నుంచి వెనక్కితగ్గేందుకు నిరాకరించడమే
కారణమని స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది.
ఏపీఎం చర్చల్లో పీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రధానంగా జూన్ 15న గాల్వాన్లో

జరిగిన సంఘటనల వల్ల 20 మంది భారతీయ సైనికుల మరణానికి దారితీయడంపైనే
కేంద్రీకతం

అయ్యాయి.

చైనీయుల

చర్యలను

తిప్పికొట్టడంలో

మన

సాయుధ

దళాలు చూపిన పరాక్రమం అలాగే దేశభక్తికి ప్రధాన మంత్రి ఘనమైన నివాళి
అర్పించారు. మన సైనిక దళాల పరాక్రమం వల్లే ఎల్ఏసీ వద్ద మన వైపునకు చైనా
వాళ్లు రాకుండా నిలువరించగలిగామని ప్రధాన మంత్రి పరిశీలనల్లో వెల్లడించారు.
16

బీహార్

రెజిమెంట్

సైనికుల

త్యాగాల

కారణంగానే

చైనా

పక్షాలు

నిర్మాణాలను నిలబెట్టేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు భగ్నం అయ్యేలా చేసింది
అలాగే ఆ రోజున ఏల్ఏసీలోని ఆ చోటు వద్ద అతిక్రమణ ప్రయత్నాలను కూడా
నిలువరించగలిగింది.
‘‘మన భూభాగంలోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించిన వారికి మన భారతీయ వీర పుత్రులు
తగిన గుణపాఠం నేర్పారు’’ అని ప్రధాన మంత్రి పేర్కొన్న వ్యాఖ్యలు మన సైనిక

బలగాలు పోషిస్తున్న కీలక పాత్ర మరియు విలువల గురించి స్పష్టీకరించాయి. ‘‘మన
సరిహద్దులను పరిరక్షించేందుకు మన సాయుధ దళాలు అవసరమైన చర్యలన్నీ
తీసుకుంటాయని నేను మీకు హామినిస్తున్నాను’’ అని కూడా ప్రధాన మంత్రి
తెలియజేశారు.
భారత దేశ మ్యాప్ను అనుసరించి భారతీయ భూభాగం ఏంటనేది చాలా స్పష్టంగా
ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో చాలా దృఢంగా మరియు నిశ్చయమైన నిబద్ధతతో
వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా అక్రమంగా కొంత ఆక్రమణ జరిగింది, గడిచిన 60

ఏళ్లలో కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల 43,000 చదరపు కిలోమీటర్లను వదులుకోవాల్సి
వచ్చిందనేది

దేశం

మొత్తాన్నికి

తెలిసిన

విషయమే.

ప్రభుత్వం
ఏకపక్షంగా
ఎల్ఏసీని
మార్చేటువంటి
అనుమతించబోదని కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది.
మన

వీర

సైనికులు

సరిహద్దులను

కట్టుదిట్టంగా

అదేవిధంగా
ఎలాంటి

ఇప్పుడున్న
చర్యలనూ

పరిరక్షిస్తున్న

ఇలాంటి

తరుణంలో వారి నైతికతను దెబ్బతీసే విధంగా అనవసరమైన వివాదాలను సృష్టించడం
దురదృష్టకరం. అయితే, ఇలాంటి జాతీయ సంక్షోభ సమయంలో అఖిల పక్ష సమావేశం
నుంచి ప్రభుత్వం అలాగే సైనిక బలగాలకు స్పష్టమైన మద్దతు లభించే విధంగా
బలమైన
అభిప్రాయం
వ్యక్తమైంది.
పనిగట్టుకొని
చేసే
ఇలాంటి
దుష్ప్రచారంతో భారత దేశ ప్రజల
సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం.

ఐకమత్యాన్ని

దెబ్బతీయలేరని

మేం

న్యూఢిల్లీ
జూన్ 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.

