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ਚੀਨੀ ਰਖੱਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਰਖੱਿਆ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਖ ੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਮਾ ਕ ੋਖਵਚੱ SCO 

ਦੀ ਮੀਖ ੰਗ ਦ ੇਹਾਸ਼੍ੀਏ ਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਹਈੋ ਮੁਲਾਕਾਤ 

 

5  ਤੰਬਰ, 2020 

 
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਖ ਘੰ ਨੇ ਮਾ ਕੋ ਖਵੱਚ ਸ਼੍ੰਘਾਈ  ਖਹਕਾਰਤਾ  ੰਗਠਨ (SCO) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 4  ਤੰਬਰ ਨ ੰ ਚੀਨੀ 

  ੇ  ਕੌਂ ਲਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੇਈ ਫੇਂਗ ੇਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ 

ਖਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘ ਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੱਲ ਕੇ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਖਨਆਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਿੱਛਮੀ  ੈਕ ਰ ਖਵੱਚ ਗਾਲਵਾਨ ਘਾ ੀ  ਮੇਤ 

ਅ ਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਿਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘ ਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ  ਿਸ਼੍  ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖ ਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 

ਖਕਹਾ ਖਕ ਵੱਡੀ ਖਗਣਤੀ ਖਵੱਚ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਕੋਖਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ  ਮੇਤ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਵੱਲੇ  ਮਝੌਖਤਆਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਖਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਨੁਮਾਇੰਖਦਆਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਹੋਏ 

 ਮਝੌਤ ੇਦੇ ਖਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਿੱਸ਼੍  ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਹਾਲਾਾਂਖਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਾਂ ਹਮੇਸ਼੍ਾਾਂ  ਰਹੱਦੀ ਿਰਬੰਧਨ ਿਰਤੀ 

ਬਹੁਤ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਿਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਰ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੁਦ ਮੁਿਤਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ 

ਅਿੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨ ਿਰਤੀ  ਾਡੀ ਖਦਰੜਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

ਚੀਨੀ   ੇ  ਕੌਂ ਲਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੋਵਾਾਂ ਖਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਿਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼੍ ਰਿਤੀ ਸ਼੍ੀ ਖਜਨਖਿੰਗ 

ਖਵਚਾਲੇ ਹੋਈ  ਖਹਮਤੀ ਨ ੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ  ਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰ ੇਰਾਹੀਂ ਮ ਖਲਆਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 

ਕੱਢਦ ੇਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੁਵੱਲੇ  ਮਝੌਖਤਆਾਂ ਦਾ  ਿਤੀ ਨਾਲ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚ ੇ'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀਆਾਂ 

ਦਾ ਰੈਗ ਲੇਸ਼੍ਨ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਜਹੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ ਬਦਤਰ 

ਬਣਾ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਾਂ ਿੱਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੱਚ ੇਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਬੰਧਾਾਂ ਦੀ  ਖਥਤੀ 'ਤੇ ਖਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 

ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ ਸ਼੍ਾਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ 

ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ੁਝਾਅ ਖਦੱਤਾ ਖਕ ਦੋਨਾਾਂ ਿੱਿਾਾਂ ਨ ੰ ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਗੱਲਬਾਤ  ਮੇਤ ਹਰ 

ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਆਿ ੀ  ੰਿਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੋਨਾਾਂ ਿੱਿਾਾਂ ਨ ੰ ਆਗ ਆਾਂ ਦੀ  ਖਹਮਤੀ ਤੋਂ  ੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਖਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ  ਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵਚ 

ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ  ਾਡ ੇ ਦੁਵੱਲੇ  ਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਖਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਖਕ  ੇਮਤਭੇਦ ਨ ੰ 

ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇ  ਲਈ ਦੋਨਾਾਂ ਖਧਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮ ਲੇ ਅਤੇ ਿੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖਦਆਾਂ ਨ ੰ 



ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀਿ ਰਵਕ ਹਲੱ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਖ ਆ ਖਕ ਚੀਨੀ ਿੱਿ ਵੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਮ ਖਲਆਾਂ ਨ ੰ 

ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹ।ੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ  ਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਖਕ ਇ  ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਿ ਰਣ ਹੈ ਖਕ 

ਚੀਨੀ ਿੱਿ ਨ ੰ ਿੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ  ਮੇਤ  ਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੱਮਲ ਖਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂ  ਲਈ ਅਤੇ  ਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ 

ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ  ਮਝੌਖਤਆਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋ ੋਕੋਲਾਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਅ ਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਿਾ ਦਾ ਿ ਰਾ  ਖਤਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼੍ਸ਼੍ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ੇ

ਖਕਹਾ ਖਕ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਖਜੱਖਠਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕ  ੇਵੀ ਿੱਿ ਨ ੰ ਅਖਜਹੀ 

ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਜ  ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਿੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਾਂ  ਰਹੱਦੀ ਇਲਾਖਕਆਾਂ ਖਵੱਚ ਮ ਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣ। 
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੋਨਾਾਂ ਖਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਕ  ਨੀਖਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਵੱਿੋ ਵੱਿ ਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਆਿਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ 

ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅ ਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਿਾ ਉੱਤ ੇਿ ਰਨ ਖਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂ  ਅਤੇ ਡੀ -ਐ ਕੇਲਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਅਮਨ -ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਿ ਰਨ 

ਬਹਾਲੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। 
 

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ 

5  ਤੰਬਰ, 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. 

 


