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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ
ਿੈਂਗ ਯੀ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਈ ਗੱ ਲਬਾਤ
26 ਫਰਵਰੀ, 2021
1. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂ ਸਲਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕੱ ਲ ਦੁਪਵਹਰ ਫੋਨ 'ਤੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ 75 ਵਮੰ ਟ ਚੱ ਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਵਚ ਅਸਲ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਰੇਖਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
2. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਵਵੱ ਚ ਮਾਸਕੋ ਅੰ ਦਰ ਚੀਨੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵ਼ਿਕਰ
ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱ ਖ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੱ ਖ ਵੱ ਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਵਵਹਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਇੱ ਕਤਰਫਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚੰ ਤਾ ਼ਿਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰ ਦਰ ਦੁਵੱਲੇ
ਸਬੰ ਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਪਆ ਹੈ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਹੱ ਦ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਮਾਂ
ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਹੰ ਸਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸਕੋ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ
ਸਵਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹੱ ਦੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਹਤ ਵਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਪਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਵਤਕ
ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਵਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਨਤੇਜੇ ਵਨਕਲੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਵੱ ਚ ਪੈਨਗੋਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਵੱ ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱ ਖ ਵਪੱ ਛੇ ਹਟ ਗਏ।
4. ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਵੱ ਚ ਵਿਸਇੰ ਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ
਼ਿੋਰ ਵਦੱ ਤਾ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਵੱ ਚ ਅਸਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰ ਦੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ
ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਬੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਧਰਾਂ ਵਫਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਿੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪੱ ਛੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ
ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਸਟੇਟ ਕੌਂ ਸਲਰ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਹੋਈ ਤਰੱ ਕੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਪਰਗਟਾਈ।
ਸਰਹੱ ਦੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਵਵਚਾਰ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੱ ਵਟਆਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਵਹਮਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱ ਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਵਵੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ।
6. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵਕ ਦੋਵੇਂ ਵਧਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਕ
ਸਰਹੱ ਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਹੱ ਤ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੀ ਵਕ ਦੋਵੇਂ
ਪੱ ਖ ਬਾਕੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿੀ- ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਾਅ
ਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਬੰ ਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਟਾਉਣ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਸਰਫ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱ ਖ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰ ਧ ਪਰਤੀ ‘ਵਤੰ ਨ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ’ (ਆਪਸੀ
ਸਵਤਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਹੱ ਤਾਂ) ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀ਼ਿ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ
ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਪਰਤੀ ਦੂਰਾਿੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱ ਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱ ਤੀ।
ਨਵੀਂ ਵਦੱ ਲੀ
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.

