Phone call between External Affairs Minister, Dr. S.
Jaishankar and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang
Yi
June 17, 2020
………………………………………………………………………………………

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ਕ
ੰ ਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਦਰਵਮਆਨ
ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
17 ਜੂਨ, 2020
1. ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁ ਪਵਹਰ
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂ ੰ ਗਲਿਾਨ ਿਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਹੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦੁ ਆਇਆ ਵਕ 6 ਜੂਨ ਨੂ ੰ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਲ
ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (LAC) ਉੱਤੇ ਡੀ-ਐਸਕੇਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਉਂਡ ਕਮਾਂਡਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਗੱਲ ਕੁ ਝ ਅੱਗੇ ਿਧੀ, ਪਰ ਚੀਨੀ
ਪੱਖ ਨੇ LAC ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲਿਾਨ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਵਗਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਜਸਦੇ ਵਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਹੋਈ
ਵਹੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਿਾਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ
ਵਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।
3. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਿੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਅਸਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂ ੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਿਾਂ
ਪਾਵਸਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ
ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

4. ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੱਵਸਆ।
5. ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਈ ਵਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਵਠਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂ ੰ ਵਡਸ-ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਪੱਖ
ਮਸਲੇ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁ ਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗਾ।
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