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4 િંપ્ટેમ્બરનાં રોજ મોસ્કોમાં શાંઘાઇ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) બેઠકનાં અવકાશમાં રક્ષા મંત્રી શ્રી
રાજનાથ સિંહ ચીનનાં સ્ટેટ કાઉવસિંલર અને રક્ષા મંત્રી જનરલ વેઇ ફેસર્ગેને મળ્યા હતા. બસને મંત્રીઓએ
ભારત-ચીન િંીમા ક્ષેત્રોમાં વવકિંી રહેલી વસ્થવત તથા ભારત-ચીન િંંબંધો વવશે વનખાલિં અને ઉંડાણપૂવવકની
ચચાવઓ કરી હતી.
રક્ષા મંત્રીએ છે લ્લા કેટલાક મવહનાઓમાં ભારત-ચીન િંીમા ક્ષેત્રોનાં પવચચમ િંેક્ટરમાં ર્ગલવાન વેલી િંવહત
લાઇન ઑફ એક્્યુઅલ કસરોલ (LAC) પર વવકિંી રહેલી વસ્થવતઓ પર સ્પષ્ટ રીતે ભારતનાં વલણ અંર્ગે િંંદેશ
પાઠવ્યો હતો. તેણે ભારપૂવવક કહ્ું હતું કે મોટી િંંખ્યામાં િંૈસયનાં જમાવડા ઉપરાંત ચીનનીં િંૈવનકોની
કાયવવાહીઓ, તેઓનાં આક્રમક વતવન અને એકપવક્ષય રીતે રાજકીય વસ્થવત બદલવાનાં પ્રયાિંો વવવપક્ષીય
િંમજૂ વતઆનાં ઉલ્લંઘનમાં હતા અને બસને પક્ષોનાં વવશેષ પ્રવતવનવધઓ વ્ચે થયેલી િંમજૂ વતઓનાં
અનુપાલનમાં ન હતા. માનનીય રક્ષા મંત્રીએ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય િંૈવનકોએ હંમેશા િંીમા
વ્યવસ્થાપન તરફ ખુબ જ જવાબદારીપૂણવ અવભર્ગમ લીધો હતો, પરંતુ તેની િંાથે ભારતનાં િંાવવભૌમત્વ અને
પ્રાદેવશક અખંડડતતાનું રક્ષણ કરવામાં અમારી કડટબવધતા અંર્ગે કોઇ િંંદેહ ન હોવો જોઇએ.
ચીનનાં સ્ટેટ કાઉવસિંલર અને રક્ષા મંત્રીએ કહ્ું હતું કે બસને પક્ષોએ વડાપ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપવત શી
વજનસપર્ગ વ્ચે થયેલી િંંમવતનો કતવવ્યવનષ્ઠ રીતે અમલ કરવો જોઇએ અને િંંવાદ અને પરામશવ મારફત
િંમસ્યાઓનું વનરાકરણ લાવવાનું ચાલું રાખવું જોઇએ, વવવવધ વવવપક્ષીય િંમજૂ વતઓનું ચૂસ્ત રીતે પાલન કરવું
જોઇએ, અગ્રવતી િંૈવનકોનાં વનયમનને મજબૂત કરવું જોઇએ અને એવા કોઇપણ ઉશ્કેરણીજનક પર્ગલાઓ ન
લેવા જોઇએ જે નાંથી પડરવસ્થવત વણિંી જાય. બસને પક્ષોએ ભારત-ચીન િંંબંધોની એકદંર પડરવસ્થવત પર ધ્યાન
કેવસિત કરવું જોઇએ અને બને તેટલા વહેલા તણાવ ઓછો કરવા માટે િંાથે મળીને કામ કરવું જોઇએ, અને
ભારત-ચીન િંીમા ક્ષેત્રોમાં શાંવત અને િંુલેહ જાળવી રાખવી જોઇએ. ચીનનાં રક્ષા મંત્રીએ િંૂચન કયુું હતું કે
બસને પક્ષોએ બસને મંત્રીઓ વ્ચે િંવહત તમામ સ્તરો પર િંંચાર જાળવી રાખવો જોઇએ.
રક્ષા મંત્રીએ કહ્ું હતું કે બસને પક્ષોએ નેતાઓની િંંમવત માથી માર્ગવદશવન લેવું જોઇએ કે આપણા વવવપક્ષીય
િંંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા માટે ભારત-ચીન િંીમા ક્ષેત્રોમાં શાંવત અને િંુલેહની જાળવણી મહત્વપૂણવ છે અને
બસને પક્ષોએ તફાવતોને વવવાદો ન બનવા દેવા જોઇએ. તેવી જ રીતે, બસને પક્ષોએ િંીમા ક્ષેત્રોમાં પ્રવતવમાન

પડરવસ્થવત અને પડતર િંમસ્યાઓનું િંંવાદ મારફત શાંવતપૂણવ રીતે વનરાકરણ લાવવું જોઇએ. ચીનનાં રક્ષા
મંત્રીએ પાઠવ્યું હતું કે ચીન પણ શાંવતપૂણવ રીતે િંમસ્યાઓનું વનરાકરણ લાવવાની મનોભાવના રાખે છે . રક્ષા
મંત્રીએ િંૂચન કયુું હતું કે તેથી તે મહત્વપૂણવ છે કે ચીનનાં પક્ષે ભારતીય પક્ષ િંાથે મળીને િંીમા ક્ષેત્રોમાં શાંવત
અને િંુલેહની જાળવણી પરની વવવપક્ષીય િંમજૂ વતઓ અને પ્રોટોકોલ અનુિંાર પોસર્ગોસર્ગ લેક િંવહત તમામ
ઘષવણનાં ક્ષેત્રોમાં બને તેટલા વહેલા િંંપૂણવ િંૈસય પાછા ખેંચી લેવા તથા િંીમા ક્ષેત્રોમાં તણાવ દૂર કરવા માટે
કામ કરવું જોઇએ, લાઇન ઑફ એક્્યુઅલ કસરોલનો આદર અને ચૂસ્ત રીતે પાલન કરવું જોઇએ અને
એકપવક્ષય રીતે રાજકીય વસ્થવત બદલવાનાં પ્રયાિંો ન કરવા જોઇએ. તેણે વધુમાં કહ્ું હતું કે વતવમાન
પડરવસ્થવતને જવાબદારીપૂણવ રીતે હાથ ધરવી જોઇએ અને કોઇપણ પક્ષે એવી આર્ગળની કાયવવાહી ન કરવી
જોઇએ જે પડરવસ્થવતને જડટલ બનાવી શકે અથવા િંીમા ક્ષેત્રોમાં તણાવ વધારી શકે. રક્ષા મંત્રીએ પાઠવ્યું હતું
કે બસને પક્ષોએ િંંપૂણવ િંૈસય પાછા ખેંચી લેવા અને તણાવ ઘટાડવા અને વહેલાિંર એલએિંી પર શાંવત અને
િંુલેહ િંંપૂણવ રીતે પુનઃસ્થાવપત કરવા માટે રાજવવારી તેમજ વમવલટરી ચેનલો મારફત િંવહત તેઓની ચચાવ
ચાલું રાખવી જોઇએ.
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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.

