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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ 

ਿੈਂਗ ਯੀ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ  

26 ਫਰਵਰੀ, 2021 

 

1. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੁਪਵਹਰ ਫੋਨ 'ਤ ੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 75 ਵਮੰਟ ਚੱਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਵਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ 

ਰੇਖਾ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕੀਤੇ। 
 

2. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਵੱਚ ਮਾਸਕ ੋ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਵ਼ਿਕਰ 

ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਵਵਹਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਇੱਕਤਰਫਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚੰਤਾ ਼ਿਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੁਵੱਲੇ 

ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਪਆ ਹੈ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਮਾਂ 
ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਹੰਸਾ ਕਰਨ ਸਣ ੇਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਵਰਸ਼ਤ ੇ'ਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 

ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

3. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸਕ ੋ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ

ਸਵਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਹਤ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਪਛ ੇਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਤਣਾਅ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਵਤਕ 

ਅਤ ੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਵਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗ ੇਨਤੇਜ ੇ ਵਨਕਲੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਵੱਚ ਪੈਨਗੋਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵਪੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। 
 

4. ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇ

਼ੋਿਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਵੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰਲੋ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਦ ੇਮੁੱ ਵਦਆਂ ਨੰੂ ਛੇਤੀ 
ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਬੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ 



ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਦੋਵੇਂ ਵਧਰਾਂ ਵਫਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਿੇ ਪੱਧਰ ਤ ੇਫੌਜੀਆਂ ਨੰੂ ਵਪੱਛ ੇਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

5. ਸਟਟੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤ ੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। 
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆ ਂਵਵਚ ਅਮਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਵਚਾਰ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਵਟਆਂ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤ ੇਹੋਈ ਸਵਹਮਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਵੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
 

6. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵਕ ਦੋਵੇਂ ਵਧਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਸਵਹਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਕ 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਅਮਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਵਵਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 
ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਧਰ ਦ ੇਵਹੱਤ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵੇਂ 
ਪੱਖ ਬਾਕੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿੀ- ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਾਅ 

ਵਾਰੇ ਸਾਰ ੇ ਵਬੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਟਾਉਣ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਸਰਫ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਿ ੇਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

7. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਪਰਤੀ ‘ਵਤੰਨ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ’ (ਆਪਸੀ 
ਸਵਤਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱਤਾਂ) ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀ਼ਿ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਪਰਤੀ ਦੂਰਾਿ ੇਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤ ੇਵੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ 

ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 
26 ਫਰਵਰੀ, 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. 

 


