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సెప్టెెంబర్ 21న మోల్డోలో భారత్ మరియు చైనా సీనియర్ కమాెండర్ల 6వ 
సమావేశెం జరిగిన విషయెం మీకు అెందరికీ తెలిసిెందే. 
 

భారత్, చైనా రక్షణ మెంత్రుల మధ్య సెప్టెెంబర్ 4న మాస్కోలో జరిగిన 
సమావేశెం అదేవిధెంగా ఇరు దేశాల విదేశాెంగ మెంత్రులు సెప్టెెంబర్ 10న భేటీ 
అయిన తరుణెంలో ఈ సమావేశెం చోటు చేసుకుెంది. ఇరు పక్షాలు కూడా చర్చలను 
కొనసాగిెంచాలని అలాగే ఘర్షణాత్మక ప్రాెంతాలన్నిెంటి నుెంచీ పూర్తిగా 
విరమిెంచాలని రెెండు దేశాల విదేశాెంగ మెంత్రులు ఒక ఒప్పెందానికి వచ్చారు. 
 

సుమారు 50 రోజుల అనెంతరెం సీనియర్ కమాెండర్లు సమావేశమయ్యారు. 
 

ఈ భేటీ అనెంతరెం ఇరు పక్షాలు కూడా ఒక సెంయుక్త పత్రికా ప్రకటనను విడుదల 
చేయాన్ని కూడా మీరు ఇప్పటికే చూశారు. 
 

ఇెంతవరకూ జరిగిన ఏ సీనియర్ కమాెండర్ల భేటీ తర్వాతైనా విడుదల అయిన 
మొట్టమొదటి సెంయుక్త పత్రికా ప్రకటన ఇదేనన్న విషయాన్ని నేను 
ప్రధానెంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఎెందుకెంటే, ఎల్ఏసీ వెెంబడి ఇరు 
పక్షాలు తమ బలగాలను విరమిెంచుకోవాలన్న నిబద్ధతను ఇది 
ప్రతిబిెంబిస్తుెంది. అెంతక్రితెం మేెం చెప్పినవిధెంగానే, బలగాల ఉసెంహరణ 
అనేది ఒక సెంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఎెందుకెంటే ఇరు పక్షాలు కూడా ఎల్ఏసీ 
వెెంబడి తమ నిర్ధేశిత సాధారణ స్థావరాల దిశగా ఒక్కో వైపు బలగాలను 
తిరిగి మోహరిెంచాల్సిన అవసరెం ఉెంటుెంది. దీనికి ఇరుపక్షాలకూ 
అెంగీకారయోగ్యమైన పరస్పర చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉెంటుెంది. ఒకవేళ ఇరు 
పక్షాలూ ఘర్షణాత్మక ప్రదేశాల నుెంచి పూర్తిగా వైదొలిగే దిశగా 
చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, అదే సమయెంలో అక్కడున్న వాస్తవ 
పరిస్థితుల్లో స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడెం కూడా అత్యవసరెం. ఈ మొత్తెం 
నేపథ్యెంలోనే కమాెండర్ల తాజా సమావేశెం చోటుచేసుకుెందన్న విషయాన్ని 
గుర్తిెంచాలి. 



 

ఎల్ఏసీ వెెంబడి పరిస్థితులను స్థిరీకరిెంచడెంపై నిక్కచ్చిగా మరియు లోతైన 
అభిప్రాయాలను ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి సీనియర్ కమాెండర్ల మధ్య జరిగిన 
6వ సమావేశెం ఒక అవకాశెం కల్పిెంచిెంది. ఇకపై ఎలాెంటి మనస్పర్థలు, తప్పుడు 
నిర్ణయాలకు ఆస్కారెం లేకుెండా, మరిన్ని బలగాలను ఎదుటి పక్షెం వైపునకు 
ఎగదోయకుెండా, అక్కడున్న వాస్తవ పరిస్థితులను ఏకపక్షెంగా 
మార్చేయడాన్ని నివారిెంచడెం అలాగే పరిస్థితులను సెంక్లిష్టెం చేసే 
ఏవిధమైన చర్యలూ తీసుకోకుెండా అరికట్టడెం కోసెం గ్ర ెండ్ 
కమ్యూనికేషన్ ను పటిష్టెం చేయాలని కూడా ఇరు పక్షాలూ నిర్ణయిెంచాయి. 
 

ఘర్షణాత్మక ప్రదేశాలు అన్నిెంటి నుెంచీ పూర్తిగా వైదొలగేెందుకు ఇరు 
పక్షాల మధ్య చర్చలు కొనసాగిస్తూనే, అలాగే సరిహద్దు ప్రాెంతాల్లో 
శాెంతి, ప్రశాెంతతను పూర్తిగా పునరుద్ధరిెంచడెం, యథాతథ స్థితిని ఏకపక్షెంగా 
మార్చేసే ఎలాెంటి ప్రయత్నాలూ జరగకుెండా నివారిెంచాలనే దానిపై ఇక 
చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉెంటుెంది. 
 

దీనికి సెంబెంధిెంచి, సాధ్యమైనెంత త్వరలోనే తదుపరి సీనియర్ కమాెండర్స్ 
సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఇరు పక్షాలూ నిర్ణయిెంచాయి. దీనికి 
సమాెంతరెంగా, తదుపరి డబ్ల్యూఎెంసీసీ భేటీ కూడా త్వరలో జరిగే అవకాశెం 
ఉెంది. 
 

న్యూఢిల్లీ 

సెప్టెెంబర్ 24, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


