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পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মােেীয়
মমঃ ওয়াং য়িই -এর মনযে ফ াোলাপ
ফ ব্রুয়ামর 26, 2021
1. বিদেশমন্ত্রী এিং চীদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মােেীয় বম. ওয়াং বয়ই, গতকাল বিদকদল ফ াদে িাতত ালাপ
কদরে। তাদের মদযে 75 বমবেট কথা হয়। েুই বিদেশ মন্ত্রী পূিত লাোদের প্রকৃ ত বেয়ন্ত্রণ ফরো
িরাির পবরবিবত এিং সামবিক ভারত-চীে সম্পদকত র বিবভন্ন বেক বেদয়ও আদলাচো কদরে।
2. 2020 সাদলর ফসদেম্বর মাদস মদকাদত চীো পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাদথ বিঠদকর কথা উদেে কদর ইএএম
জাবেদয়দে বিতািিায় পবরিতত ে আোর জেে চীোদের উদেজক আচরণ এিং একতর া প্রদচষ্টা
বেদয় ভারতীয় পক্ষ উদেগ প্রকাশ কদরদে। বতবে উদেে কদরে ফে গত িেদর সামবিক বেপাবক্ষক
সম্পকত মারাত্মকভাদি প্রভাবিত হদয়দে। ইএএম আরও িদলে ফে সীমাো বিষয়ক প্রশ্ন সমাযাদের
জেে সময় লাগদত পাদর তদি শাবিপূণত বিতািিা ভঙ্গকারী সবহংস আচরণ বেপাবক্ষক সম্পদকত র
উপর অবেিােতভাদি ক্ষবতকারক প্রভাি ফ লদি।
3. বতবে িদলে গত িের মদকাদত তাদের সভায়, সীমাি এলাকার পবরবিবত ফে ফকােও পদক্ষর বেজস্ব
স্বাথতজড়িত েয় সে ড়িষয়ে উভয় মন্ত্রীই একমত হদয় ড়েদ্ধায়ে এয়েড়িয়েন সে উভয় পদক্ষর সীমাি
িাবহেীদক বেদজদের মদযে আদলাচো চাবলদয় ফেদত হদি, দ্রুত বিবিন্ন হদয় উদেজো প্রশমে করদত
হদি। ইএএম উদেে কদর ফে তেে ফথদকই উভে পক্ষ কূটনেবতক এিং সামবরক দু’টি মাযেদমই
অবিবিন্ন ফোগাদোগ িজায় ফরদেদে। এই মাদসর শুরুর বেদক পোংগং তদসা হ্রে অঞ্চদল উভয়
পদক্ষর ফসোেল স লভাদি বেবিয় হওয়ার কারদণ এই অিগবত হদয়বেল।
4. পোংগং হ্রে এলাকায় বেবিয় হওয়ার বিষয়টি উদেে কদর ইএএম ফজার বেদয় িদলে ফে উভয়
পক্ষই পূিত লাোদের প্রকৃ ত বেয়ন্ত্রণ ফরো িরাির িাবক সমসোর দ্রুত সমাযাে করদি। ইএএম এও
িদলে ফে একিার সামবিক বেবিয়করণ সম্পন্ন হদল, েুই পক্ষই এই অঞ্চদল বসেেিাবহেীর সংেো
হ্রাস এিং শাবি ও বিতািিা পুেরুদ্ধাদরর জেে কাজ করদত পাদর।
5. এ পেতি ফে অিগবত হদয়দে তার জেে রাজে কাউবিলর এিং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং ড়েই, তার পক্ষ
ফথদক সন্তুবষ্ট প্রকাশ কদরদেে। সীমাি অঞ্চদল শাবি ও বিতািিা পুেরুদ্ধাদরর জেে এটি একটি
গুরুত্বপূণত পেদক্ষপ। বতবে অেুভি কদরে ফে উভয় পদক্ষরই লা ল সুসংহত করার প্রদচষ্টা করা

উবচত। বিবভন্ন স্তদর সাযারণ আিবরকভাদি বিচারিুবদ্ধ প্রদয়াগ করা জরুবর। বতবে সীমাি অঞ্চদলর
িেিিাপো ও বেয়ন্ত্রদণর প্রদয়াজেীয়তা সম্পদকত ও মিিে কদরে।
6. ইএএম উদেে কদরে ফে বেপাবক্ষক সম্পদকত র উন্নড়তর জেে উভয় পদক্ষর ঐকেমতেই সীমাি অঞ্চদল
শাবি ও বিতািিা রক্ষণাদিক্ষদণর প্রদয়াজেীয় বভবে। িতত মাে পবরবিবত েীর্তাবয়ত হদল তা ফকােও
পদক্ষর স্বাথতরক্ষা করত ো। সুতরাং, েুই পদক্ষরই িাবক সমসোর প্রাথবমক সমাযাদের বেদক েজর
ফেওয়া উবচত। এই ফসক্টদর শাবি িজায় রাোর জেে সমস্ত সংর্ষত িােগুবলদত অবিলদম্ব ফসো
বেবিয় করা প্রদয়াজে বেল। এর দল শাবি ও বিতািিা পুেরুদ্ধার হদি এিং আমাদের বেপাবক্ষক
সম্পদকত র অিগবতও হদি।
7. বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ড়েই িদলে ফে ভারতীয় পক্ষ এই সম্পদকত র ফক্ষদে "পারস্পবরক শ্রদ্ধা, পারস্পবরক
সংদিেেশীলতা এিং পারস্পবরক স্বাথত"ফক বেদজর েৃবষ্টভবঙ্গ বহদসদি িহণ কদরদে। বতবে আমাদের
সম্পদকত র িন্ধদে েীর্তিায়ী েৃবষ্টভবঙ্গ িহদণর গুরুদত্বর সাদথ একমত হদয়বেদলে। উভয় মন্ত্রীই
ফোগাদোসের মাধ্যয়ম র্বেষ্ঠ সম্পকত িজায় রােদত সম্মত হে।
মেউ মিমি
ফ ব্রুয়ামর 26, 2021
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