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വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദ

ാ.എസ് ജയശങ്കറ ും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്

യിയ ും തമ്മില ള്ള ടെലിദ

ാൺ സുംഭാഷണും

ജൂൺ 17, 2020
1.

ഇരയയ ടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും ചൈനയ ടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും ടെയ്റ്റ്

കൗസിലറ മായ

വാങ്

യി

യ ും

തമ്മിൽ

സുംഭവവികാസങ്ങടെ ക റിച്ച് ഇന്ന് ചവക ദന്നര്ും ദ
2.

ല

ാക്കിൽ

അെ ത്തിടെയ ണ്ടായ

ാൺ സുംഭാഷണും നെത്തി.

2020 ജൂൺ 15 ന് ഗൾവാൻ താഴ്വര്യിൽ നെന്ന ന്ത്രദഷാഭത്തിന് ഏറവ ും ശക്തമായ

ഭാഷയിൽ

തടന്ന

ഇരയ

ന്ത്രതിദഷധും

അറിയിച്ചു.ജൂൺ

ന്

6

ഉന്നത

ചസനിക

കമ്മാണ്ടർമാര് മായി നെത്തിയ സദമ്മെനവ ും യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ ദര്ഖയിടല (LAC)
ചസനിക

രിന്മാറടത്ത

ക റിച്ച്

എത്തിദച്ചർന്ന

ഉെമ്പെികെുും

അദേഹും

അന സ്മര്ിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ആഴ്ൈയില െനീെും ഈ ധാര്ണകൾ നെപ്പിലാക്ക ന്നതിനായി താടഴ
തട്ടില ള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ സ്ഥിര്മായി സദമ്മെനും നെത്തിടകാട്നിര്ിക്ക കയാണ്.ടൈറിയ
ര്ീതിയില ള്ള ര ദര്ാഗതികൾ ഉണ്ടായി വര് ദമ്പാദഴക്ക ുംഗൾവാൻ താടഴവര്യിൽ നമ്മ ടെ
യഥാർത്ഥ

നിയന്ത്രദര്ഖയിൽ

ന്ത്ശമിച്ചിര് ന്ന .ഇത്

ഒര്

നിർമാണ
തർക്ക

ന്ത്രവർത്തങ്ങൾക്കായി

വസ്ത തയായി

ചൈനീസ്

മാറിയതിനാൽ,

വിഭാഗും
ദനര്ിട്ടുള്ള

ന്ത്രദഷാഭങ്ങൾക്ക ും അരകെങ്ങൾക്ക ും കാര്ണമായി ചൈനീസ് വിഭാഗും മനപ്പൂർവും
ന്ത്രവർത്തിക്ക കയായിര് ന്ന .

എലലാ

ഉെമ്പെികെുും

ലുംഖിക്ക ന്നത ും

ഭര്ണാധികാര്ും ദനെ ന്നതിന മ ള്ള ലഷയങ്ങൊണ് ന്ത്രതി
3.

രണ്ട ണ്ടാകാത്ത

തര്ത്തില ള്ള

ഏകരഷീയമായി

ലിക്ക ന്നത്.

സുംഭവവികാസങ്ങൾ

ഉഭയകഷി

ബന്ധടത്ത

സാര്മായി ബാധിക്ക ടമന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അെിവര്യിട്ടു സൂൈിപ്പിച്ചു. ഇദപ്പാൾ
ടൈനീസ് വിഭാഗും ടൈദേണ്ടത് തങ്ങെുടെ ന്ത്രവർത്തങ്ങൾ വീണ്ട ും വിലയിര് ത്ത ക
അടലലങ്കിൽ ശര്ിയാക്ക ന്നതിന ള്ള നെരെികൾ സവീകര്ിക്ക ക എന്നതാണ്. ജൂൺ 6 ന്
ഉന്നതതല

കമ്മാണ്ടർമാർ

എത്തിദച്ചർന്നിട്ടുള്ള

രര്സ്രര്

ധാര്ണകൾ

ന്ത്രവർത്തികമാക്ക ന്നതിന ഇര് വിഭാഗങ്ങെുും ആത്മാർത്ഥമായ ും ന്ത്ശമിദക്കണ്ടതാണ്. ഇര്
വിഭാഗങ്ങെിടലയ ും
അന സര്ിദക്കണ്ടതാണ്.
ബഹ മാനിക്ക കയ ും

ചസനികര് ും
അവർ

ഉഭയകഷി

യഥാർത്ഥ

ടൈദേണ്ടതാണ്,

നിയന്ത്രണ

അതിൽ

ഉെമ്പെികെുും
ദര്ഖ

വയതിയാനങ്ങൾ

നയങ്ങെുും

നിര്ീഷിക്ക കയ ും
വര് ത്ത ന്നതിന്

ഏകരഷീയമായി ഒര് തര്ത്തില ള്ള ന്ത്രവർത്തനങ്ങെുും നെത്തര് ത്.
4.

തന്ടറ രര്ാമർശത്തിൽ ചൈനയ ടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചൈനയ ടെ ഇദപ്പാഴടത്ത

നിലരാട് അറിയിച്ചു.

5.

ൈർച്ചയ ടെ നിഗമനത്തിൽ, ടമാത്തത്തില ള്ള സാഹൈര്യും ഉത്തര്വാേിതവരര്മായി

ചകകാര്യും

ടൈേുന്നതാടണന്ന ും

ജൂൺ

6

ന്

എത്തിദച്ചർന്ന

സുംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിന്ത്രായങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇര്

ചസനികരിന്മാറും

വിഭാഗങ്ങെുും ആത്മാർഥമായി

ന്ത്ശമിക്ക ടമന്ന ും സമ്മതിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ വഷൊക ന്ന ര്ീതിയിൽ ഒര് വിഭാഗവ ും മ ദന്നാട്ടു
ടകാണ്ട് ദരാകിലല മറിച്ച് ഉഭയ കഷി ഉെമ്പെികെുടെയ ും നയങ്ങെുടെയ ും അെിസ്ഥാനത്തിൽ
സമാധാനവ ും ശാരതയ ും ഉറപ്പുവര് ത്ത ന്നതാണ്.
നയൂ

ൽഹി

17 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.

