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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਇਲਾਕਿਆ ਂਕ ਚੱ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲ ਦਾ 

ਅਕਿਿਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇ ੱਲੋਂ  ਜ ਾਬ 

1 ਸਤਬੰਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਇਲਾਕਿਆ ਂਕ ਚੱ ਹਏੋ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲ ਦ ੇਜ ਾਬ ਕ ਚੱ ਕ ਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦ ੇ

ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਰੀ ਾਸਤ  ਨੇ ਕਿਹਾ 

 

ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕਿਛਲੇ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤ ੇਿੈਦਾ ਹੋਈ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ 

ਿੱਢਣ ਲਈ ਿੂਟਨੀਤਿ ਅਤੇ ਸੈਕਨਿ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਿਰਿ ਕ ੱਚ ਹਨ। ਇਹ  ੀ ਯਾਦ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾ ਂਦੋਨਾਂ ਮੁਲਿਾਂ ਦ ੇ

ਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਕਦਆ ਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਿਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕ ੰਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ 

ਨਕਜੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦੋ ਾਂ ਕਿਰਾ ਂ ਨੰੂ ਿੋਈ ਭੜਿਾਉ ਿਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇ

 ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦੁ ੱਲੇ ਸਮਝੌਕਤਆ ਂਅਤੇ ਿਰੋਟੋਿੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਾਲਾਕਂਿ ਚੀਨੀ ਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਿੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ 

ਸਾਊਿ ਬੈਂਿ ਖੇਤਰ ਕ ੱਚ ਸਕਿਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਕ ੱਚ ਭੜਿਾਉ ਫੌਜੀ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੀ। ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿੱਲਹ  ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 

ਕਬਆਨ ਕ ੱਚ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਭਾਰਤੀ ਿੱਖ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਭੜਿਾਉ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਦਾ ਿਰਤੀਿਰਮ ਕਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਕਹੱਤਾ ਂਅਤੇ ਖੇਤਰੀ 

ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕ ੱਚ LAC ਉੱਤੇ ਢੁਿ ੀਂ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਿੱਲਹ  31 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਾ ਂ

ਿਾਕਸਆ ਂਦੇ  ਮੀਨੀ ਿਮਾਂਡਰ ਸਕਿਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕ ਚਾਰ  ਟਾਂਦਰੇ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਫਰ ਤੋਂ ਭੜਿਾਉ 

ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਰੱਕਖਆਤਮਿ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਿੱਖ ਸਕਿਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀਆ ਂਇਨਹਾਂ ਇੱਿਤਰਫਾ 

ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਰੋਿਣ ਕ ੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਕਰਹਾ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ LAC ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਿੱਖ ਦੀਆ ਂਿਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕ ਹਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਕ ਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁ ੱਲੇ ਸਮਝੌਕਤਆ ਂਅਤੇ ਿਰੋਟੋਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਘੰਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਿੰਮ 

ਦੋ ਾਂ ਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕ ਸ਼ਸ਼ੇ ਨੁਮਾਇੰਕਦਆ ਂਦਰਕਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਖਲਾਫ ਹਨ। 
 

ਅਸੀਂ ਿੂਟਨੀਤਿ ਅਤੇ ਫੌਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਿੱਖ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕ ੱਚ ਹੀ ਿੀਕਤਆਂ ਗਈਆਂ ਭੜਿਾਊ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਰ 

ਿਾਰ ਾਈਆ ਂਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਫਰ ੰਟਲਾਈਨ ਫੌਜੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਕ ੱਚ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਅਕਜਹੀਆ ਂਭੜਿਾਉ 

ਿਾਰ ਾਈਆ ਂਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇ  ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹ।ੈ 
 



ਭਾਰਤੀ ਿੱਖ ਿੱਛਮੀ ਸੈਿਟਰ ਕ ਚ LAC ਉੱਤ ੇਸਾਰ ੇਬਿਾਇਆ ਮਸਕਲਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਿਰਤੀ ਕਦਰੜਤਾ 

ਨਾਲ  ਚਨਬੱਿ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਕ ੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਿੱਖ ਿਕਹਲਾ ਂਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਕਹ ਕਦਲੋਂ  ਿਾਲਣ ਿਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਿੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂਕ ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 

ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। 
 
ਨ ੀਂ ਕਦੱਲੀ 

1 ਸਤੰਬਰ, 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. 


