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SCO കൗൺസിൽ മേധാവികളുടെ സമേളനമതാെനുബന്ധിച്ച് ചൈനയുടെ 
മേറ്റ് കൗൺസിലറുും വിമേശകാര്യ േന്ത്രിയുോയ വാങ് യി യുോയി 
ഇരയൻ വിമേശകാര്യ േന്ത്രിയുടെ കൂെിക്കാഴ്ൈ  

ടസപ്റ്റ്റുംബർ 16, 2021 

 

2021 ടസപ്റ്റ്റുംബർ 16  ന് താജികിസ്താനിടല േുഷുുംബയിൽ നെന്ന, 21 േത് 
SCO മേറ്റ് മേധാവികളുടെ സമേളനമതാെനുബന്ധിച്ച് ചൈനയുടെ മേറ്റ് 
കൗൺസിലറുും വിമേശകാര്യ േന്ത്രിയുോയ വാങ് യി യുോയി ഇരയൻ 
വിമേശകാര്യ േന്ത്രിയുടെ കൂെിക്കാഴ്ൈ. ഇര്ു മനതാക്കളുും തേിൽ ആമ ാള 
വിഷയങ്ങളിലുും കിഴക്കൻ ലഡാക്കിടല യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ മര്ഖയിടല  
(LAC) നിലവിടല സാഹൈര്യങ്ങടളക്കുറിച്ചുും തങ്ങളുടെ കാഴ്ൈ്ാെുക  ങ്ു 
വച്ചു. 

 

2. ജൂചല 14 ന് നെന്ന അവസാന കൂെിക്കാഴ്ൈയ്ക്ക്ക് മശഷും, കിഴക്കൻ 
ലഡാക്കിടല LAC- യിൽ അവമശഷിക്കുന്ന ന്ത്ങശ്നങ്ങ  ങര്ിഹര്ിക്കുന്നതിൽ 
ഇര്ുങക്ഷവുും ഏതാനുും ങുമര്ാ തിക    ചകവര്ിച്ചതായുും മ ാന്ത്  
ന്ത്ങമേശത് ങിന്മാറ്റും ങൂർതിയാക്കിയതായുും വിമേശകാര്യേന്ത്രി നിര്ീക്ഷിച്ചു 
. എന്നിര്ുന്നാലുും, ങര്ിഹര്ിക്കട്മെണ്ട ൈില ന്ത്ശമേയോയ ന്ത്ങശ്നങ്ങ  
ഇമ്ാഴുും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് 

 

3. ഈ ങശ്ചാതലതിൽ, തങ്ങളുടെ  അവസാന കൂെിക്കാഴ്ൈയിൽ, ഉഭയകക്ഷി 
ബന്ധും കുറഞ്ഞുവര്ുന്നുടവന്ന് വിമേശകാര്യ േന്ത്രി വാങ് യി  
സൂൈി്ിച്ചതായി വിമേശകാര്യേന്ത്രി അനുസ്േര്ിച്ചു. നിലവിലുള്ള 
സാഹൈര്യും േീർഘി്ിക്കുന്നത് ബന്ധടത ന്ത്ങതികൂലോയി 
ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇര്ുങക്ഷതിനുും ഇതിനു  താൽ്ര്യേടലെന്ന് അവർ 
സേതിച്ചു. അതിനാൽ, ഉഭയകക്ഷി കര്ാറുകളുും മന്ത്ങാമടാമകാളുകളുും 
ങൂർണോയി ങാലിച്ചുടകാണ്ട് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിടല എൽ എ സി യിൽ 
അവമശഷിക്കുന്ന ന്ത്ങശ്നങ്ങ  മവ തിൽ ങര്ിഹര്ിക്കാൻ ഇര്ുങക്ഷവുും 
ന്ത്ങവർതിക്കണടേന്ന് വിമേശകാര്യേന്ത്രി ഊന്നി്റഞ്ഞു. 



4.ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിടല ങുമര്ാ തിക്ക് അതിർതി ന്ത്ങമേശങ്ങളിടല 
സോധാനവുും ശാരിയുും അനിവാര്യോടണന്നുും അതിനാൽ കിഴക്കൻ 
ലഡാക്കിടല എൽഎസിയിൽ സോധാനവുും ശാരിയുും ങുനസ്ഥാങിക്കാൻ 
മശഷിക്കുന്ന ന്ത്ങശ്നങ്ങ  ങര്ിഹര്ിക്കുന്നതിൽ ങുമര്ാ തി 
ഉറ്ാമക്കണ്ടതാടണന്നുും ഇഎഎും അെിവര്യിടു ന്ത്ങസ്താവിച്ചു. 
ഇക്കാര്യതിൽ, ഇര്ുര്ാജയങ്ങളിടലയുും ചസനിക, നയതന്ത്ര ഉമേയാ സ്ഥർ 
വീണ്ടുും കൂെിക്കാഴ്ൈ നെതണടേന്നുും അവമശഷിക്കുന്ന ന്ത്ങശ്നങ്ങ  
എന്ത്തയുും മവ ും ങര്ിഹര്ിക്കാൻ ൈർച്ച തുെര്ണടേന്നുും േന്ത്രിോർ 
അനുകൂലിച്ചു. 

 

5. സേീങകാല ആമ ാള സുംഭവവികാസങ്ങടളക്കുറിച്ചുും ഇര്ു േന്ത്രിോര്ുും 
അഭിന്ത്ങായങ്ങ  ചകോറി. നാ ര്ികത സിോരും സുംബന്ധിച്ചുള്ള 
കലാങങ്ങളിൽ ഇരയ ഒര്ിക്കലുും ങട്െുക്കുന്നതടലെന്നു ഇഎഎും അറിയിച്ചു. 
ഇരയയുും ചൈനയുും ങര്സ്ങര്ും മയാ യതയുടെ അെിസ്ഥാനതിൽ 
ഇെടങെണടേന്നുും ങര്സ്ങര് ബഹുോനതിന്ടറ അെിസ്ഥാനതിൽ ബന്ധും 
സ്ഥാങിക്കണടേന്നുും അമേഹും ങറഞ്ഞു. ഇതിനായി, ചൈന നേുടെ 
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങടള േൂന്നാും ര്ാജയങ്ങളുോയുള്ള ബന്ധടേന്ന 
വീക്ഷണമകാണിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഒഴിവാമക്കണ്ടത് അതയാവശയോണ് . 
ഏഷയൻ ഐകയോർഢ്യും ഇരയ-ചൈന ബന്ധും സ്ഥാങിക്കുന്ന ോതൃകടയ 
ആന്ത്ശയിച്ചിര്ിക്കുും. 

 

6. സമ്പർക്കതിൽ തുെര്ുന്നതിനു ഇര്ു േന്ത്രിോര്ുും സേതിച്ചു . 

 

േുഷുുംടബ  

ടസപ്റ്റ്റുംബർ 16, 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. 

 

 



 


