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ഫെബ്രുവരി 26, 2021 

 

1. വിദേശകാരയ മബ്രിയുും ചൈനീസ് വിദേശകാരയമബ്രിയുും ദേറ്റ് 
കൗൺസിലറുമായ വാങ് യി യുും, തമ്മിൽ ഇന്നഫല ഉച്ചയ്ക്ക് ദശഷും, 75 

മിനിദറ്റാളും നീണ്ടുനിന്ന ഫെലിദൊൺ സുംഭാഷണും നെത്തി. ഇതിൽ 

കിഴകൻ ലഡാകിഫല യഥാർത്ഥ നിയബ്രണ ദരഖയിഫല 

സ്ഥിതിഗതികള ും ഫമാത്തത്തിലുള്ള ഇരയ-ചൈന രന്ധവുമായി 
രന്ധഫെട്ട വിഷയങ്ങള ും ഇരു വിദേശകാരയ മബ്രിമാരുും തമ്മിൽ ൈർച്ച 

ഫൈയ്ക്തു. 
 

2. 2020 ഫസപ്റ്റ്റുംരറിൽ ദമാസ്ദകായിൽ വച്ച് നെന്ന ചൈനീസ് 

വിദേശകാരയമബ്രിയുമായുള്ള കൂെികാഴ്ൈഫയകുറിച്ച് ഇരയൻ 

വിദേശകാരയമബ്രി പരാമർശിച്ച , ഇതിൽ ഫൈനീസ് വിഭാഗത്തിന്ഫറ 

ബ്പദകാപനപരമായ ഫപരുമാറ്റഫത്തകുറിച്ച ും നിയമാധികാരും 

മാറ്റ ന്നതിനുള്ള ചൈനീസ് പക്ഷത്തിന്ഫറ ഏകപക്ഷീയമായ 

ബ്ശമങ്ങഫളകുറിച്ച ും ഇരയൻ പക്ഷും ആശങ്ക ബ്പകെിെിച്ചിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ 

ഒരു വർഷത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങൾ സാരമായി 
രാധിച്ചിരുന്നുഫവന്നു അദേഹും അഭിബ്പായഫെട്ട . അതിർത്തി 
സുംരന്ധിച്ച ള്ള ദൈാേയങ്ങൾ പരിഹരികാൻ 

സമയഫമെുകുമായിരുന്നുഫവങ്കിലുും ആബ്കമണങ്ങൾ  ഉൾഫെഫെ 

സമാധാനത്തിലുും ശാരതയിലുും ഉണ്ടായ അസവസ്ഥതകൾ  

അനിവാരയമായ രീതിയിൽ തഫന്ന രന്ധഫത്ത ദോഷകരമായി 
രാധികുഫമന്ന് വിദേശകാരയമബ്രി പറഞ്ഞു. 
 

3. കഴിഞ്ഞ വർഷും ദമാസ്ദകായിൽ നെന്ന കൂെികാഴ്ൈയിൽ ഇരു 
മബ്രിമാരുും, അതിർത്തി ബ്പദേശങ്ങളിഫല സ്ഥിതി ഇരുപക്ഷത്തിന്ഫറയുും 

താൽെരയാനുസൃതമഫലെന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നു കൂൊഫത  ഇരു 



വിഭാഗത്തിന്ഫറയുും അതിർത്തി ചസനയും തങ്ങള ഫെ ൈർച്ചകൾ തുെർന്ന് 
ദവഗത്തിൽ സാനിയാ പിന്മാറ്റും നെത്തുഫമന്നുും പിരിമുറുകങ്ങൾ 

ലഘൂകരികുഫമന്നുും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനുദശഷും നയതബ്ര, 

ചസനിക മാർഗങ്ങളിലൂഫെ ഇരുരാജ്യങ്ങള ും തുെർച്ചയായ 

ആശയവിനിമയും നെത്തിയിരുന്നുഫവന്ന് വിദേശകാരയമബ്രി 
നിരീക്ഷിച്ച . ഇത് ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുും പുദരാഗതി ചകവരികുകയുും,  

ഈ മാസും ആേയത്തിൽ  പാുംദഗാുംഗ് ദസാ തൊക ബ്പദേശത്ത് 
വിജ്യകരമായ  ചസനിക പിന്മാറ്റും നെകുകയുും ഫൈയ്ക്തു. 
 

4.  പാുംദഗാുംഗ് തൊക ബ്പദേശത്ത് ചസനിക പിന്മാറ്റും  

പൂർത്തിയാകിയതായി നിരീക്ഷിച്ച ഫകാണ്ട്,കിഴകൻ ലഡാകിഫല 

യഥാർത്ഥ നിയബ്രണ ദരഖ ബ്പവിശയയിൽ അവദശഷികുന്ന 

ബ്പശ്നങ്ങള ും  ഇരുവിഭാഗവുും ദവഗത്തിൽ പരിഹരികണഫമന്ന് 
വിദേശകാരയമബ്രി ഊന്നിെറഞ്ഞു. എലൊ സുംഘർഷ ദമഖലകളിലുും 

ചസനിക പിന്മാറ്റും പൂർത്തിയായികഴിഞ്ഞാൽ, ബ്പദേശഫത്ത 

ചസനികവയൂഹങ്ങള ഫെ  അതിർത്തി വയപിെികുന്ന ബ്പവർത്തനങ്ങൾ 

പരിദശാധികാനുും സമാധാനവുും ശാരതയുും  

പുനസ്ഥാപികുന്നതിനായി ബ്പവർത്തികാനുും ഇരുപക്ഷത്തിനുും 

കഴിയുഫമന്നുും വിദേശകാരയമബ്രി പറഞ്ഞു. 
 

5. തന്ഫറ സുംഭാഷണത്തിൽ, ഇതുവഫര ചകവരിച്ച പുദരാഗതിയിൽ 

സുംസ്ഥാന കൗൺസിലറുും വിദേശകാരയമബ്രിയുമായ വാങ് യി 
സുംതൃപ്റ്തി ബ്പകെിെിച്ച . അതിർത്തി ബ്പദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവുും 

ശാരതയുും പുനസ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള ഒരു സുബ്പധാന 

ൈുവെുഫവൊയിരുന്നു ഇത്.ഏകീകൃതമായ െലങ്ങൾകായി 
ഇരുപക്ഷവുും ബ്ശമികണഫമന്ന് അദേഹത്തിന് ദതാന്നി. വിവിധ 

തലങ്ങളിൽ എത്തിദച്ചർന്ന ഫപാതുവായ ധാരണ ആത്മാർത്ഥമായി 
നെൊദകണ്ടതുും ആവശയമാണ്. അതിർത്തി ബ്പദേശങ്ങളിൽ ചകകാരയും 

ഫൈയ്യ ന്ന രീതികള ും നിയബ്രണവുും ഫമച്ചഫെെുദത്തണ്ടതിന്ഫറ 

ആവശയകതഫയകുറിച്ച ും അദേഹും സുംസാരിച്ച . 

 

6. അതിർത്തി ബ്പദേശങ്ങളിൽ ശാരതയുും സമാധാനവുും നിലനിർത്തുന്നത് 

ഉഭയകക്ഷി രന്ധത്തിന്ഫറ വികാസത്തിന് അനിവാരയമായ 

അെിത്തറയാഫണന്ന് ഇരുപക്ഷവുും എലൊയ്ക്ദൊഴുും 

അനുകൂലികുന്നുഫവന്നു വിദേശകാരയമബ്രി എെുത്തുപറഞ്ഞു. 
നിലവിലുള്ള സാഹൈരയത്തിന്ഫറ നീണ്ടുനിൽകൽ 

ഇരുവിഭാഗത്തിന്ഫറയുും താല്പരയാനുസൃതമായിരുന്നിലെ. അതിനാൽ, 

അവദശഷികുന്ന ബ്പശ്നങ്ങൾ ദനരദത്ത പരിഹരികുന്നതിന് 



ഇരുപക്ഷവുും ബ്പവർത്തിദകണ്ടത് ആവശയമാണ്. ഈ ദമഖലയിഫല 

ചസനയത്തിന്ഫറ പിന്മാറ്റഫത്തകുറിച്ച് ൈിരികുന്നതിന് എലൊ 

സുംഘർഷ ദമഖലകളിലുും ശാരത ആവശയമാണ്. ഇത് മാബ്തമാണ് 

സമാധാനവുും സഹനത്തതായുും പുനസ്ഥാപികുന്നതിദലക് 
നയികുകയുും നമ്മുഫെ ഉഭയകക്ഷി രന്ധത്തിന്ഫറ പുദരാഗതിക് 
വയവസ്ഥകൾ ബ്കമീകരികുകയുും ഫൈയ്യ ന്നതാണ്. 

 

7. ഇത്തരഫമാരു രന്ധത്തിദലക് എത്തിദച്ചരുന്നതിനുള്ള സമീപനമായി 
ഇരയൻ വിഭാഗും ‘മൂന്ന് പാരസ്പരയങ്ങൾ’ (പരസ്പര രഹുമാനും, 

പരസ്പര സുംദവേനക്ഷമത, പരസ്പര താൽെരയങ്ങൾ) 

നിർദേശിച്ചിട്ട ഫണ്ടന്നുും വിദേശകാരയ മബ്രി വാങ് യി അഭിബ്പായഫെട്ട .  

തങ്ങള ഫെ രന്ധങ്ങഫളകുറിച്ച് േീർഘവീക്ഷണും നെദത്തണ്ടതിന്ഫറ 

ബ്പാധാനയഫത്തകുറിച്ച ും അദേഹും സമ്മതിച്ച . സമ്പർകും 

പുലർത്താനുും ദഹാട്ട്ചലൻ സ്ഥാപികാനുും രണ്ട് മബ്രിമാരുും 

സമ്മതിച്ച . 

 
നയൂ  ൽഹി  
26 ച ന്ത്ര വര്ി 26, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


