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 میٹنگ کے ساتھ خارجہ وزیر چینیبھارتی وزیرخارجہ کی 

 0202 ستمبر،11 

 

 وزیر کے چین اور کونسلر ریاستی میں ماسکو کو 0202 ستمبر 12 نے( ایم اے ای) وزیر خارجہ۔ 1

 تفصیلی میں بارے کے کشیدگی موجودہ میں عالقوں سرحدی چین ہندوستان ساتھ کے یی وانگ خارجہ

 ۔رہی جاری تک گھنٹے ڈھائی میٹنگ یہ۔ کیا خیال تبادلہ

 اور بحالی کی تعلقات کے سطحکے  سفیر میں 1791 سن کہ دیا زور پر بات اس نے وزیر خارجہ۔ 0

 مثبت پر پیمانے بڑے تعلقات چین - ہندوستان سے، بعد کے انعقاد کے چیت بات سے سرحد پر 1791

 سرحدی لیکن ہیں، رہتے ہوتے رونما واقعات کچھ فوقتا وقتا کہ جب۔ ہیں ہوئے استوار پر راستہ

 کے چین اور ہندوستان پر، طور کے نتیجہ۔ ہے رہا غالب وسکون امن پر پیمانے بڑے میں عالقوں

 مل بنیاد مضبوط مزید کو تعلقات اس سے جس کی، ترقی بھی میں شعبوں وسیع متنوع اور نے تعاون

 کی کوشش اور وقت لئے کے حل کے سرحدی مسئلہ کہ کیا تسلیم نے فریق ہندوستانی چہ اگر۔ گیا

 آگے کی تعلقات بحالی کی وسکون امن میں عالقوں سرحدی کہ ہے واضح بھی بات یہ ہے، ضرورت

 کو ترقی کی تعلقات طرفہ دو نے واقعات حالیہ میں لداخ مشرقی تاہم،۔ ہے ضروری لئے کے بڑھنے

 ہے۔ میں مفاد کے اقوام دونوں حل فوری کی صورتحال موجودہ اس لئے۔ ہے کیا متاثر المحالہ

 

 ساتھ کے ہتھیار پاس کے( سی اے ایل) کنٹرول ایکچول آف الئن نے فریق ہندوستانی ،میں میٹنگ۔ 3

 فوج میں تعداد بڑی اتنی۔ کا اظہار کیا تشویش سخت اپنی پر کے بھاری تعداد میں اکٹھا ہونے فوج چینی

 اے ایل اس اور جس کی وجہ سے تھی نہیں مطابق کے معاہدوں کے 1771 اور 1773 موجودگی کی

 قابلکوئی  لئے کے تعیناتی اس نے فریق چینی۔ کی صورتحال پیدا ہو گئی پوائنٹ فلیش پاس کے سی

 کے محاذ چینی پر واقعات متعدد کے تنازعہ پاس کے سی اے ایل۔ ہے کی نہیں فراہم وضاحت اعتبار

۔ ہے کیا نظرانداز بھی کو پروٹوکول اور معاہدوں طرفہ دو نے سلوک انگیز اشتعال کے افواج

 سے مینجمنٹ کے عالقوں سرحدی وہ کہ کیا اس بات کا اظہار پر طور واضح نے فریق ہندوستانی

 طریقے سے یکطرفہ اور ،ہے کرتا توقع کی ہونے پیرا عمل طرح پوری پر معاہدوں تمام متعلق

 دیا زور بھی پر بات اس۔ کو قبول نہیں کرے گا کوشش بھی کسی کی کرنے تبدیل موجودہ حیثیت کو

 پر پروٹوکول اور معاہدوں تمام متعلق سے مینجمنٹ کے عالقوں سرحدی نے فوج ہندوستانی کہ گیا

 ۔ہے کیا عمل غور وفکر کے ساتھ   بڑے



 یقینی کو ایک جامع طور پر پیچھے ہٹنے کی فوجیوں میں عالقوں متنازعہ تمام یہ ہے کہ کام فوری۔ 4

 فوجیوں۔ ہے ضروری لئے کے تھام روک کی واقعے خوشگوار نا بھی کسی میں مستقبل یہ۔ جائے بنانا

ز کار فرما کمانڈر فوجیانجام دینے کے لئے  وار مرحلہ عمل کو اس اور تعیناتی پر پوسٹ مستقل کی

 ہوں گے۔

 کے صورتحال موجودہ کہ جو کیا اتفاق ایک پر نکات پانچ نے وزراء پر، اختتام کے گفتگو اپنی۔ 5

 ۔گا کرے رہنمائی کی نظر نقطہ کے ان میں بارے

 

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


