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ഗാൽവാൻ താഴ്വര പ്രവിശ്യകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളളക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് 

ഔദ്യാഗിക വക്താവ് ജൂൺ 19 നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിദേൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ 

ആരാഞ്ഞു ളകാണ്ടുള്ള മാധ്യമഅദനേഷണങ്ങദളാട് ഔദ്യാഗിക വക്താവിന്ളറ 

പ്രതികരണം. 

ജൂൺ 20, 2020 

 

ഗാൽവാൻ താഴ്വര പ്രവിശ്യകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളളക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് 

ഔദ്യാഗിക വക്താവ് ജൂൺ 19 നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിദേൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ 

ആരാഞ്ഞു ളകാണ്ടുള്ള മാധ്യമഅദനേഷണങ്ങദളാട് ഔദ്യാഗിക വക്താവ് പ്ശ്ീ. 
അനുരാഗ് പ്ശ്ീവാസ്തവയുളട മറുരടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 

"ഗാൽവാൻ വാലി താഴ്വരയിളല സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലരാട് ൈരിപ്തരരമായി 
വയക്തതയുള്ളതാണ്. നിയപ്രണ  ദരഖളയ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിരഹിതവും     

നയായീകരിക്കാനാകാത്തതുമായ  അവകാശ്വാ്ങ്ങൾ  നടത്തുന്നതിനുള്ള  

ചൈനീസ് വിഭാഗത്തിന്ളറ പ്ശ്മം  അംഗീകരിക്കാനാകിലല. ഇവ ചൈനയുളട തളന്ന 

മുൻകാല നിലരാടുകൾക്ക് ദയാജിക്കുന്നതരത്തിലുള്ളവയലല. 

ഇരയൻ -ചൈന അതിർത്തിൽ, ഗൾവാൻ താഴ്വര ഉൾപ്പളട നിയപ്രണ ദരഖയിളല 

എലലാ ഭാഗങ്ങളുളടയും വിനയാസളത്തക്കുറിച്ചു  ഇരയൻ ചസനയത്തിന് വളളര 

അവദബാധ്മുള്ളതാണ്.എലലായിടളത്തയും ദരാളല അവർ അതിവിളടയും 
രാലിക്കുന്നു. നിയപ്രണ ദരഖയ്ക്ക്ക് അതീതമായി ഇരയൻ വിഭാഗം ഒരു 
തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതായിരിക്കിലല.യഥാർത്ഥത്തിൽ 

യാളതാരു പ്രദകാരനരരമായ സംഭവങ്ങളുമിലലാളത അവർ ഈ പ്രവിശ്യയിൽ 

വളളരക്കാലമായി ദറാരു ൈുറ്റുകയും ളൈയ്യുന്നതാണ്. ഇരയൻ വിഭാഗം 

നടത്തിയിട്ടുള്ള എലലാ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സോഭാവികമായും ഇരയൻ 

അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ തളന്നയാണ്. 

2020 ളമയ്ക് ആ്യം മുതൽ, ഇരയയുളട സോഭാവികവും    രാരമ്പരാഗതവുമായുള്ള 

സഞ്ചാരരാത ചൈനീസ് വിഭാഗം തടസളപ്പടുത്തിളക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 

താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ചസനികർ തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ഉടമ്പടികളും 

ദപ്രാദട്ടാദകാളുകളും അനുസരിച്ചുളകാണ്ടുള്ള സംഘർഷ നിലരാടുകൾക്ക് 
ഇടവരുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  തർക്കത്തിനായി ഇരയ ഏകരക്ഷീയമായി 



നിയമാധ്ികാരം മാറ്റാൻ പ്ശ്മിക്കുന്നുളവന്ന വാ്ം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയിലല 
മരിച്ച ഞങ്ങളത് രരിരാലിക്കാൻ പ്ശ്മിക്കുകയാണ് ളൈയ്ക്തിട്ടുള്ളത്. 

ഇദത തുടർന്ന് , ളമയ്ക് മാസം രകുതിയിൽ, ഇരയ -ചൈന അതിർത്തി ദമഖലയിളല 

എൽ എ സിയിൽ രടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗളത്ത മറ്റു പ്രവിശ്യകളിൽ കടന്നു 
കയറുന്നതിനു ചൈനീസ് വിഭാഗം പ്ശ്മിച്ചിരുന്നു.ഞങ്ങളുളട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള 

സമദയാൈിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലം ഇത്തരം പ്ശ്മങ്ങൾ 

നിഷ്ഫലമായിരുന്നു.ഇതിനു ദശ്ഷം ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ 

വയവസ്ഥാരിതമായ നയതപ്ര, ചസനിക മാർഗങ്ങളിലൂളട ചൈനീസ് 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം യഥാർത്ഥ നിയപ്രണ ദരഖയിൽ ഉണ്ടായ 

സാഹൈരയങ്ങളളക്കുറിച്ചു ൈർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. 

ഉന്നതതല കമാൻഡർമാർ 2020 ജൂൺ 6  നു ദയാഗം ദൈരുകയും സാഹൈരയ തീപ്വത 

കുറക്കുന്നതിനും ചസനിക രിോറ്റത്തിനുമായുള്ള നടരടികൾക്ക് 
സമ്മതിക്കുകയും ളൈയ്ക്തിരുന്നു.ഇരു വിഭാഗങ്ങളും യഥാർത്ഥ നിയപ്രണ 

ദരഖളയ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വിദധ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും 
സമ്മതിക്കുകയും നിയമാധ്ികാരം  മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ 

രളെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാളണന്നു ഉറപ്പു നൽകുകയും ളൈയ്ക്തിരുന്നു. 
എന്നിരുന്നാലും കളവാണ് താളെവളര പ്രവിശ്യയിളല എൽ എ സി പ്രവിശ്യളത്ത 

സംബന്ധിച്ചു ചൈനീസ് വിഭാഗം ഈ ധ്ാരണയിൽ നിന്നും വയതിൈലിക്കുകയും 

എൽ എ സി യിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ളൈയ്ക്തു. ഈ പ്ശ്മം 
രരാജയളപ്പട്ടതിളന തുടർന്ന് 2020 ജൂൺ 15  നു ചൈനീസ് ചസനികർ ദനരിട്ട് അപ്കമ 

നടരടികൾ സേീകരിക്കുകയും ഇത് അരകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ളൈയ്ക്തു.  

വിദ്ശ്കാരയമപ്രിയും (EAM) ചൈനീസ് വിദ്ശ്കാരയ മപ്രിയായ വാങ് യി യും 

തമ്മിൽ 2020 ജൂൺ 17  നു നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ, 2020 ജൂൺ 15  ളല 

സംഘർഷത്തിദലക്ക് വെി ളതളിച്ച  സാഹൈരയങ്ങൾക്കുറിച്ച് ശ്ക്തമായ ഭാഷയിൽ 

തളന്ന പ്രതിദഷധ്ം ദരഖളപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് വിഭാഗം നടത്തിയ 

അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആദരാരണങ്ങളളയും ഉന്നതതല കമാണ്ടർമാർ തമ്മിലുള്ള 

ധ്ാരണയുളട ലംഘനങ്ങളളയും  അദേഹം ശ്ക്തമായി നിദഷധ്ിക്കുകയും  

ളൈയ്ക്തിരുന്നു. കൂടാളത ചൈന സേരം പ്രവർത്തനങ്ങളള രുനരവദലാകനം 

ളൈയ്യണളമന്നും ഉൈിതമായ നടരടികൾ സേീകരിക്കണളമന്ന് അദേഹം 

ൈൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. 

  



സാഹൈരയം ഉത്തരവാ്ിതേരരമായി ചകകാരയം ളൈയ്യുന്നതിന് ഇരു മപ്രിമാരും 

അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, കൂടാളത ജൂൺ 6 മുതൽ ചസനിക രിോറ്റത്തിനായുള്ള 

ധ്ാരണകൾ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുളമന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിരുന്നു. 
ഇരുവിഭാഗങ്ങളും സ്ഥിരമായ സമ്പർക്കം  രുലർത്തുന്നുണ്ട് കൂടാളത ചസനിക 

നയതപ്ര മാർഗങ്ങളിലൂളടയുള്ള സദമ്മളനങ്ങളിലും നിലവിൽ ഇത് ൈർച്ച 

ളൈയ്യുന്നു. 

അതിർത്തി ദമഖലകളിൽ ശ്ാരിയും സമാധ്ാനവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇരു 
രാജയങ്ങളിളലയും വിദ്ശ്കാരയമപ്രിമാർ തമ്മിൽ എത്തിദച്ചർന്നിരിക്കുന്നു 
രരസ്രര ധ്ാരണകൾ ചൈനീസ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതാളണന്നു ഞങ്ങൾ 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് നമ്മുളട ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുളട ളമാത്തത്തിലുള്ള 

വികസനത്തിന് അതയരാദരക്ഷിതമാണ്." 

 

നയൂ  ഡൽഹി  

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. 
 


