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ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ LAC ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆਏ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਬਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ
ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਕ
ੱ ੇ ਗਏ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਅਵਿਕਾਵਰਤ ਬਲਾਰੇ ਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ
29 ਸਤੰਬਰ, 2020
ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ LAC ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆਏ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਬਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕੇ ਗਏ
ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਿਕਾਵਰਤ ਬਲਾਰੇ ਸ਼ਰੀ ਅਨਰਾਗ ਸਰੀਿਾਸਤਿ ਨੇ ਵਕਹਾ:
ਅਸੀਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਹੰਦਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪ੍ੀ ਇੱਕ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੜ੍ਹ ੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਿੀ ਅਖੌਤੀ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਤ 1959 ਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਨੰ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕਸਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਟ, LAC ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ, 1993, ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਸਰਜਿ ਉਪ੍ਾਿਾਂ
(CBMs) ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ, 1996, ਰਾਜਨੀਵਤਕ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ
ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਸਆਸੀ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਸਿਾਂਤ ਸਮਝੌ, 2005 ਿਰਗੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਚੀਨ, ਦੋਨੋਂ LAC ਦੀ ਇਲਾਇਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ LAC ਬਾਰੇ ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਚਨਬੱਿ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਿਾਂ ਵਿਰਾਂ ਨੇ 2003 ਤੱਕ LAC ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ
ਵਲਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਿੱਿ ਸਕੀ ਵਕਉਂਵਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਇਸ ਨੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਹਿਾ ਵਕ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ LAC ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਚੀਨ ਦੇ
ਮਜ਼ਬਤ ਿਾਅਵਦਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ LAC ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ. ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੱਖ
ਿੱਖ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ LAC ਦੀ ਉਲੰਘਿਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਬਦਲਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪ੍ਛਲੇ ਕੱਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਨੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਇਹ ਐਲਾਵਨਆ ਹੈ ਵਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦਾ ਸਵਿਤੀ ਨਾਲ ਦੋਿਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਅਨਸਾਰ ਨਵਜੱਵਠਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰਤਬਾ ਵਿਚਾਲੇ

10 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜਦਾ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਿੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਦਹਰਾਈ
ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ੱਖ ਸਮੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ LAC ਦੀ ਅਸੰਭਿ, ਇਕਤਰਫਾ ਵਿਆਵਖਆ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
29 ਸਤੰਬਰ, 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.

