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بھارتی وزیر خارجہ کی ایس سی او وزرائے خارجہ کے اجالس کے موقع پر چین کے
ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی کے ساتھ میٹنگ
 14جوالئی0202 ،

وزیر خارجہ (ای اے ایم) نے چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی سے
 21جوالئی  0202کو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجالس کے موقع پر تاجکستان
کے دوشنبہ میں مالقات کی۔ ۔ دونوں وزراء نے مشرقی لداخ میں الئن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے
سی) پر موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور چین کے مجموعی
تعلقات سے متعلق دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

0۔ ماسکو میں ستمبر  0202میں اپنی آخری مالقات کو یاد کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مشرقی لداخ
میں ایل اے سی سے متعلق باقی معامالت کو جلد از جلد حل کرتے ہوئے ،اس وقت طے پانے والے
معاہدے پر عمل کرنے اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ای اے ایم (وزیر خارجہ) نے
اسٹیٹ کونسلر کو اس بات کا اشارہ دالیا کہ اس سال کے شروع میں پینگونگ لیک ایریا میں کامیابی
سے پیچھے ہٹنے سے باقی امور حل کرنے کے لئے مناسب حاالت پیدا ہوگئے تھے۔ توقع کی جارہی
ہے کہ چینی فریق اس مقصد کی سمت ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تاہم اس بات
کا تذکرہ کیا کہ باقی عالقوں کی صورتحال ابھی تک حل نہیں ہوئی ہے۔

3۔ ای اے ایم (وزیر خارجہ) نے اس بات کو یاد کیا کہ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ
موجودہ صورتحال کو طول دینا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ بظاہر منفی انداز میں تعلقات
کو متاثر کررہا ہے۔ مجموعی تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے ،وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ
 2811سے ہی سرحدی عالقوں میں امن وسکون کی بحالی تعلقات کی ترقی کی بنیاد رہی ہے۔ گذشتہ
سال اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوششوں نے  2883اور  2881کے معاہدوں کے تحت کیے
گئے وعدوں کو بھی ناگزیر طور پر متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس لئے یہ باہمی

مفاد میں یہ ہے کہ دونوں فریقین مشرقی لداخ میں ایل ای سی سے متعلق بقیہ امور کے جلد حل کے
لئے کام کریں ،اور ساتھ ساتھ میں دو طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل پاسداری کریں۔

4۔ دونوں وزراء نے  02جون  0202کو ڈبلیو ایم سی سی کے آخری اجالس میں سینئر ملٹری
کمانڈروں کے اجالس کا ایک اور دور منعقد کرنے کے لئے دونوں فریقین کے مابین معاہدے کو نوٹ
کیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کا جلد سے جلد اجالس ہونا چاہئے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا
کہ اس مالقات میں ،فریقین کو باقی تمام امور پر تبادلہ خیال کرنا چاہئے اور باہمی قابل قبول حل تالش
کرنا چاہئے۔ یہ سمجھوتہ بھی ہوا کہ دونوں فریقین زمین پر استحکام کو یقینی بناتے رہیں گے ،اور
دونوں طرف سے کوئی یکطرفہ اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے تناؤ بڑھے۔

5۔ دونوں وزراء نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
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