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ਚੀਨ ਅਤ ੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੱੋਂ  ਜਾਰੀ ਸਾਾਂਝ ੇਕਿਆਨ ਕਵਚੱ ਜਮੰ-ੂਿਸ਼ਮੀਰ ਿਾਰ ੇਕ ਤੱ ੇਗਏ ਹਵਾਲੇ 'ਤ ੇਪ ਛੱ ੇ

ਗਏ ਇੱਿ ਸਵਾਲ  ਾ ਅਕਿਿਾਰਤ ਿ ਲਾਰ ੇਵਲੱੋਂ  ਜਵਾਿ 

17 ਮਾਰਚ, 2020 

 
ਇੱਿ ਸਵਾਲ  ਾ ਜਵਾਿ ਕ  ੰ ੇਹਏੋ ਅਕਿਿਾਕਰਤ ਿ ਲਾਰ ੇਰਵੀਸ਼ ਿ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 

 

“ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ੀ ਹਾਲੀਆ ਚੀਨ  ੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਿਾਅ  ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਾਾਂਝ ੇ

ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਿਾਰੇ ਕ ੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਿਰ ੇ ਹਾਾਂ। ਜੰਮ-ੂਿਸ਼ਮੀਰ ਿੇਂ ਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਭਾਰਤ  ਾ 

ਅਕਨੱਖੜਵਾਾਂ ਕਹੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਮ ੱ  ੇਭਾਰਤ  ਾ ਅੰ ਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਾਂ  ੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ  ੇ 

ਅੰ ਰੂਨੀ ਮਾਮਕਲਆਾਂ ਿਾਰੇ ਿੋਈ ਕਟੱਪਣੀ ਨਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ  ਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨ  ੀ ਆਸ 

ਿਰ  ੇਹਾਾਂ, ਕਿਲਿ ਲ ਉਸ ੇਤਰਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਾਂ  ੇਸ਼ਾਾਂ  ੇ ਅੰ ਰੂਨੀ ਮ ੱਕ ਆਾਂ ਿਾਰ ੇਕਟੱਪਣੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ਼ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
 

 ੂਜ ੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ 1947 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਿਜ ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਲਾਿੇ ਅੰ ਰ ਅਖੌਤੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ “ਚੀਨ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਕਿਿ ਗਕਲਆਰਾ” ਕਵੱਚ ਿਣ ਰਹੇ  ਪਰਾਜੈਿਟਾਾਂ ਿਾਰੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,  ੋਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ 

ਕਚੰਤਾਵਾਾਂ  ਾ ਮ ੜ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ੇ ਿਿਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂ ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਿ ਲਣ 

ਲਈ ਹੋਰਨਾਾਂ  ੇਸ਼ਾਾਂ  ੀ ਕਿਸ ੇ ਿਾਰਵਾਈ  ਾ ਭਾਰਤ ਕ ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰੋਿ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਿਤ ਕਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅਕਜਹੀਆਾਂ 

ਿਾਰਵਾਈਆਾਂ ਿੰ  ਿਰਨ ਲਈ ਿਹਾਾਂਗੇ। ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਿਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਿ ੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ  ੇਵੇਗਾ।" 

 
ਨਵੀਂ ਕ ਲੱੀ 

17 ਮਾਰਚ, 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. 

 
 


