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రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ మాస్కోలో జరిగిన SCO 

సమావేశం సందర్భంగా చైనా రక్షణ మంత్రిని కలుసుకున్నారు. 

సెప్టెంబర్ 05, 2020 

 

రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) సమావేశం 

సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 4 న మాస్కోలో స్టేట్ కౌన్సిలర్ మరియు చైనా రక్షణ 

మంత్రి జనరల్ వీ ఫెంగ్ను కలిశారు. భారత-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాలలో జరిగిన 

పరిణామాలతో పాటు భారత-చైనా సంబంధాలపై ఇరువురు మంత్రులు స్పష్టమైన, లోతైన 

చర్చలు జరిపారు. 

 

గత కొన్ని నెలలుగా భారత-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల పశ్చిమ రంగంలోని గాల్వన్ 

లోయతో సహా వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (LAC) వెంట జరిగిన పరిణామాలపై రక్షణ మంత్రి 

స్పష్టంగా భారతదేశ వైఖరిని తెలియజేశారు. చైనా దళాల చర్యలు, పెద్ద సంఖ్యలో 

దళాలను మోహరించడం, వారి దూకుడు ప్రవర్తన మరియు యథాతథంగా స్థితిని మార్చడానికి 

చేసిన ప్రయత్నాలు ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని మరియు 

ఇరువైపులా ఇద్దరు ప్రత్యేక ప్రతినిధుల మధ్య కుదిరిన అవగాహనలకు అనుగుణంగా లేదని 

ఆయన ఉద్ఘాటించారు. సరిహద్దు నిర్వహణ పట్ల భారత దళాలు ఎల్లప్పుడూ చాలా 

బాధ్యతాయుతమైన విధానాన్ని తీసుకున్నాయని, అయితే అదే సమయంలో భారతదేశం 

యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మరియు ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడాలనే మా సంకల్పం 

గురించి ఎటువంటి సందేహం ఉండకూడదని గౌరవనీయ రక్షణ మంత్రి స్పష్టంగా 

పేర్కొన్నారు. 

 

స్టేట్ కౌన్సిలర్ మరియు చైనా రక్షణ మంత్రి, ప్రధాన మంత్రి మోడి మరియు 

అధ్యక్షుడు జి జిన్పింగ్ల మధ్య కుదిరిన ఏకాభిప్రాయాన్ని ఇరుపక్షాలు 

అప్రధానంగా అమలు చేయాలని, సంభాషణలు, సంప్రదింపులు ద్వారా సమస్యలను 

పరిష్కరించడం కొనసాగించాలని, వివిధ ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలను ఖచ్చితంగా 

పాటించాలని, సరిహద్దు దళాల నియంత్రణను బలోపేతం చేయాలని, రెచ్చగొట్టే 

చర్యలను చేపట్టకూడదని, భారతదేశం-చైనా సంబంధాల సమగ్ర పరిస్థితిపై ఇరుపక్షాలు 

దృష్టి సారించాలని మరియు వీలైనంత త్వరగా పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేయకుండా 

కలిసి పనిచేయాలని మరియు భారత-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాలలో శాంతి మరియు 



ప్రశాంతతను కొనసాగించాలని ఇరు మంత్రుల మధ్య సహా అన్ని స్థాయిలలో చర్చలను 

రెండు వైపులా నిర్వహించాలని సూచించారు. 

 

ద్వైపాక్షిక సంబంధాల మరింత అభివృద్ధికి భారత-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 

శాంతి మరియు ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం చాలా అవసరమని, విభేదాలు వివాదాలుగా 

మారడానికి ఇరు పక్షాలు అనుమతించకూడదని, నాయకుల ఏకాభిప్రాయం నుండి ఇరు పక్షాలు 

మార్గదర్శకత్వం తీసుకోవాలని రక్షణ మంత్రి అన్నారు. దీని ప్రకారం, సరిహద్దు 

ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న పరిస్థితులను, పాత సమస్యలను సంభాషణల ద్వారా 

ఇరుపక్షాలు పరిష్కరించుకోవాలి. చైనా పక్షం కూడా సమస్యలను శాంతియుతంగా 

పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చైనా రక్షణ మంత్రి తెలియజేశారు. అందువల్ల 

పాంగోంగ్ సరస్సుతో సహా అన్ని ఘర్షణ ప్రాంతాల నుండి పూర్తిస్థాయిలో బలగాలను 

వెనక్కి రప్పించడానికి చైనా పక్షం భారత పక్షంతో కలిసి పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం 

అని రక్షణ మంత్రి సలహా ఇచ్చారు, అలాగే ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు మరియు సరిహద్దు 

ప్రాంతాలలో శాంతి మరియు ప్రశాంతత నిర్వహణపై అధికారిక నియమాల ప్రకారం 

సరిహద్దు ప్రాంతాలలో నిర్వహణ, వాస్తవ నియంత్రణ రేఖను ఖచ్చితంగా గౌరవించడం 

మరియు ఏకపక్షంగా యథాతథ స్థితిని మార్చడానికి ప్రయత్నాలు చేయకూడదని. 

ప్రస్తుత పరిస్థితిని బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలని, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 

పరిస్థితిని క్లిష్టతరం చేసే లేదా తీవ్రతరం చేసే తదుపరి చర్యలు ఇరు పక్షాలూ 

తీసుకోకూడదని ఆయన అన్నారు. LAC వెంట పూర్తిస్థాయిలో మోహరింపును తొలగిచడం 

మరియు తగ్గించడం ద్వారా శాంతి మరియు ప్రశాంతతను అతి త్వరలో పూర్తిగా 

పునరుద్ధరించదానికి, దౌత్య మరియు సైనిక మార్గాలతో సహా ఇరుపక్షాలు తమ 

చర్చలను కొనసాగించాలని రక్షణ మంత్రి తెలియజేశారు. 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

సెప్టెంబర్ 05, 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. 

 

 


