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വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്ടെ ന്ത്രസ്താവന ഉൾടകാള്ളിച്ചുടകാണ്ട് അെുത്തിടെ വന്ന
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അനുര്ാഗ് ന്ത്ശീവാസ്തവയുടെ മെുരെി ഇന്ത്രകാര്മായിര്ുന്നു.
ഇരയ ചൈന അതിർത്തിയിടല യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ ദര്ഖയിൽ (LAC) ചൈനയുടെ സ്ഥാനം
സംബന്ധിച്ചുള്ള ചൈനീസ് വിദേശകാര്യാമന്ത്രാലയത്തിന്ദെതായി ടസപ്റ്റംബർ 29 ന്
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചെംസിൽ വന്ന െിദപാർട്ട് ഞങ്ങൾ നിര്ീക്ഷികുകയുണ്ടായി.
1959 ൽ ഏകരക്ഷീയമായി വിഭാവനം ടൈയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തര്ത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ
ദര്ഖ (LAC) ഒര്ികലും അംഗീകര്ിച്ചിട്ടിലല. ഈ നിലരാട് സ്ഥിര്വും ചൈനീസ് വിഭാഗത്തിന്
കൂെി അെിവുള്ളതുമാണ്.
ഇതുകൂൊടത 1993 ടല LAC യിടല ശാരിയും സമാധ്ാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉെമ്പെി,
1996 ടല ചസനിക ദമഖലയിടല ആത്മവിശോസം വെർത്തുന്നതിനുള്ള നെരെികൾ(CBM
കൾ) സംബന്ധിച്ച ഉെമ്പെി, 2005 ടല CBM കൾ നെപിലാകുന്നതിനുള്ള ദന്ത്രാദട്ടാദകാൾ, 2005 ടല
ഇരയ-ചൈന അതിർത്തി ന്ത്രശനങ്ങൾക് രര്ിഹര്ികുന്നതിനുള്ള നിർദേശക തതേങ്ങെും
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ഉഭയകക്ഷി ഉെമ്പെികെിൽ ഇരയയും ചൈനയും തമ്മിൽ LAC യുടെ വിനയാസം സംബന്ധിച്ച്
വയക്തതയുള്ളതും ഉെപുള്ളതുമായ ഒര്ു ടരാതു ധ്ാര്ണയിൽ എത്തിദച്ചർന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ LAC വയക്തമാകുന്നതിനായുള്ള ന്ത്രവർത്തങ്ങൾ ഇര്ു വിഭാഗങ്ങെും 2003
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ന്ത്രകെിപികാത്തതിനാൽ അത് തുെര്ാൻ കഴിഞ്ഞിര്ുന്നിലല.
അതിനാൽ,
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ഉെമ്പെികെിൽ ചൈന കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥമായ ന്ത്രതിബദ്ധതയ്ക് വിര്ുദ്ധമാണ്.
നമ്മൾ
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അനുസര്ികുകയും ടൈയ്തിര്ുന്നു. അെുത്തിടെ ബഹുമാനടരട്ട

ര്ക്ഷാമന്ത്രീ രാർലിടമന്െിൽ അെിയിച്ചത് ദരാടല LAC രെിഞ്ഞാെൻ ന്ത്രവിശയയുടെ
വിവിധ്ഭാഗങ്ങെിൽ അതിന്ത്കമിച്ചു കയൊൻ ന്ത്ശമിച്ചതും ഏകരക്ഷീയമായി അധ്ികാര്ം
മാറാൻ ന്ത്ശമിച്ചതും ചൈനീസ് വിഭാഗമാണ്.

കഴിഞ്ഞ കുെച്ചു മാസങ്ങൊയി അതിർത്തി ദമഖലകെിടല നിലവിലുള്ള സാഹൈര്യം ഇര്ു
ര്ാജ്യങ്ങെും ഒപു വായിച്ചിട്ടുള്ള ഉെമ്പെികൾക് അെിസ്ഥനമായി രര്ിഹര്ികാം എന്ന്
ചൈനീസ് വിഭാഗം ആവർത്തിച്ചു അെിയികുന്നുണ്ടായിര്ുന്നു. ടസപ്റ്റംബർ 10

ന്

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ചൈനീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തുലയ അധ്ികാര്ത്തിൽ ഉള്ള
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അനുസര്ിച്ച് ന്ത്രവർത്തികാനുള്ള ന്ത്രതിബദ്ധത ചൈനീസ് വിഭാഗം ആവർത്തിച്ചിര്ുന്നു.
അതിനാൽ

നമ്മൾ

വിശേസ്തതദയാടെയും
ന്ത്രവർത്തികുടമന്നും

ന്ത്രതീക്ഷികുന്നത്
എലലാ
കൂൊടത
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വയാഖയാനങ്ങദൊടെ മുദന്നാട്ടു ദരാകുന്നത് ഒഴിവാകും എന്ന് തടന്നയാണ്.
നയൂ ഡൽഹി
29 ടസപ്റ്റംബർ, 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.

