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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲਾਰੇ ਦਾ ਧਬਆਨ
24 ਸਤੰਬਰ, 2020
ਧਿਵੇਂ ਧਕ ਤਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮਲਾਕਾਤ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਮੋਲਡੋ ਧਵਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਲਾਕਾਤ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਮਾਸਕੋ ਧਵੁੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁੱਧਖਆ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਹੋਈ ਦੋਵਾਾਂ
ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਧਿਛੋਕੜ ਧਵੁੱਚ ਹੋਈ। ਦੋਨਾਾਂ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦਰਧਮਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਕ ਦੋਨਾਾਂ ਧਿਰਾਾਂ ਨੰ
ਗੁੱਲਬਾਤ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਵਆਿਕ ਧਡਸਇੰਗੇਿਮੈਂਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਧਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਾਂ ਧਿਰਾਾਂ ਨੇ ਇੁੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰੈਸ ਧਬਆਨ ਵੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਤਸੀਂ ਿਧਹਲਾਾਂ ਿੜਹ ਧਲਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਧਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਇਹ ਿਧਹਲਾ ਸਾਾਂਝਾ
ਿਰੈਸ ਧਬਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿ ਧਵੁੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਾਂ ਿਾਧਸਆਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੋਂ ਧਡਸਇੰਗੇਿਮੈਂਟ ਕਰਨ ਿਰਤੀ ਵਚਨਬੁੱਿਤਾ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਵੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿਧਹਲਾਾਂ ਦੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਾਂ, ਧਡਸਇੰਗਿ
ੇ ਮੈਂਟ ਇੁੱਕ ਗੰਝਲਦਾਰ ਿਰਧਕਧਰਆ ਹੈ, ਧਿਸ ਧਵੁੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਾਂ ਨੰ
ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਿੋ ਆਿਣੇ ਿਾਸੇ ਦੀਆਾਂ ਫੌਿਾਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਧਨਯਧਮਤ ਿੋਸਟਾਾਂ 'ਤੇ ਮੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਿੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਰਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਵਚ ਿਰਨ
ਧਡਸਇੰਗੇਿਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰਰੀ ਹੈ ਧਕ ਜਮੀਨੀ ਿੁੱਿਰ 'ਤੇ ਸਧਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਨੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਿਰਸੰਗ ਧਵੁੱਚ ਵੇਧਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਨੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਸਧਿਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਡੰਘਾਈ ਨਾਲ ਧਵਚਾਰ
ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦੁੱਤਾ। ਦੋਵਾਾਂ ਧਿਰਾਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗਲਤਫਧਹਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਧਲਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਸੰਵਾਦ ਨੰ
ਹੋਰ ਮਜਬਤ ਕਰਨ, ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਿਾਾਂ ਭੇਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਮੀਨੀ ਿੁੱਿਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਇੁੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ
ਗਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਗੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਧਵੁੱਖ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਇੁੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ, ਧਿਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਵਚ ਿਰਨ ਧਡਸਇੰਗੇਿਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਹੁੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਵਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਿਰਨ
ਬਹਾਲੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣਗੀਆਾਂ।

ਇਸ ਸਬੰਿ ਧਵੁੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਧਿਰਾਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ WMCC ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਧਦੁੱਲੀ
24 ਸਤੰਬਰ, 2020
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