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ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਇਲਾਕ ੇਵਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਚੀਨੀ ਬੁਲਾਰ ੇਵਿੱਲੋਂ  19 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਬਆਨ ’ਤ ੇਮੀਡੀਆ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਟਿੱਪਣੀ ਮੂੰਗਣ 'ਤ ੇਅਵਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਦਾ ਜਵਾਬ 

20 ਜੂਨ, 2020 

 
ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਇਲਾਕ ੇਵਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਚੀਨੀ ਬੁਲਾਰ ੇਵਿੱਲੋਂ  19 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਬਆਨ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਵਟਿੱਪਣੀ ਮੂੰਗਣ 'ਤੇ ਅਵਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸ੍ਤਵ ਨੇ ਵਕਹਾ, 

 

“ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਵਿਤੀ ਇਵਤਹਾਸ੍ਕ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਸ੍ਪਿੱਸ਼੍ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 

(LAC) ਬਾਰੇ ਵਿਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੂੰਨਣ ਯੋਗ ਦਾਅਵ ੇਕਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵ ੇਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 

ਪਵਹਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।  

 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸ੍ਮੇਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸ੍ਰਹਿੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ੇ ਸ੍ੈਕਟਰਾਂ ਅੂੰਦਰ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ 

ਐਲਾਇਨਮੈਂਟ ਬਾਰ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ੍ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ੍ੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ੍ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਉਹ 

ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਨੇ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਹ 

ਲੂੰਮ ੇਸ੍ਮੇਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਵਕਸ੍ੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਇਸ੍ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਗਸ਼੍ਤ ਕਰਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਸ੍ਾਰ ੇਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸ੍ੇ ਵਿੱਲ ਹਨ। 
 

ਮਈ, 2020 ਦੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਇਸ੍ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਟੀਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਸ਼੍ਤ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਵਵਿੱਚ ਅੜ੍ਚਨ ਪਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ। ਇਸ੍ਦ ੇ ਵਸ੍ਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ੍ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂ ਨੇ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸ੍ਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਨਵਜਿੱਵਿਆ। 
ਅਸ੍ੀਂ ਇਸ੍ ਦਲੀਲ ਨੂੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਕ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸ੍ੜ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੂੰ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ੍ਦ ੇਉਲਟ ਅਸ੍ੀਂ 

ਪਵਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਵਖਆ ਹ।ੈ 
 

ਇਸ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਅਿੱਿ ਵਵਚ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸ੍ਰਹਿੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆ ਂਦੇ ਪਿੱਛਮੀ ਸ੍ੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਚ 

ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ। ਇੂੰਨਾਂ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ਾ ਂਦਾ ਸ੍ਾਡ ੇਵਿੱਲੋਂ  ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਖ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤ ੇਚੀਨੀ ਗਤੀਵਵਿੀਆ ਂਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਿਣ ਲਈ ਸ੍ਿਾਪਤ 

ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਵਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਰਹੇ। 
 

ਸ੍ੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਨੇ 6 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤ ੇਡੀਐਸ੍ਕੇਲੇਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਵਡਸ੍ਇੂੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਦੁਵਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾ ਂ ਵਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸ੍ਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ੍ਦੀ 



ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਤੀਵਵਿੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ੍ਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰੂੰਤੂ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਨੇ 

ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸ੍ਬੂੰਿ ਵਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਹਾਂ ਸ੍ਮਝੌਵਤਆ ਂਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸ੍ਲ ਕੂੰਟਰੋਲ 

ਰੇਖਾ ਦ ੇਉਸ੍ ਢਾਂਚ ੇਸ੍ਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ੍ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਨੂੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 

2020 ਨੂੂੰ ਵਹੂੰਸ੍ਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਵਜਸ੍ ਨਾਲ ਵਸ੍ਿੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸ੍ਾਨ ਹੋਇਆ। 
 

ਵਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀ (EAM) ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ 17, ਜੂਨ 2020 ਨੂੂੰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ੍ ਦੌਰਾਨ 

ਵਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੂੰ ਵਾਪਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਇਸ੍ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦਾ ਸ੍ਖਤ ਸ਼੍ਬਦਾ ਂ ਵਵਿੱਚ 

ਵਵਰੋਿ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਏ ਗਏ ਵਨਰਾਿਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸ੍ੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦਰਵਮਆਨ ਹੋਏ ਸ੍ਮਝੌਵਤਆ ਂਨੂੂੰ 

ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾ ਂਨੇ ਇਸ੍ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਚੀਨ ਨੂੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ

ਦਾ ਮੁੜ੍ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ੁਿਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 
 

ਦੋਵਾਂ ਮੂੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ੍ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ ਸ੍ਮੁਿੱਚ ੇਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ  

ਵਿਰਾਂ ਵਡਸ੍ਇੂੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸ੍ਬੂੰਿੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਹੋਏ ਸ੍ਮਝੌਤ ੇ ਨੂੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ੍ੂੰਪਰਕ 

ਵਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਲਹਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੂੰਤਰਾ ਂਦੀ ਬੈਿਕਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਸ੍ਾਨੂੂੰ ਆਸ੍ ਹੈ ਵਕ ਚੀਨੀ ਪਿੱਖ ਸ੍ਰਹਿੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀਆ ਂਦਰਵਮਆਨ 

ਹੋਏ ਸ੍ਮਝੌਤ ੇਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ੍ਾਡ ੇਦੁਵਿੱਲੇ ਸ੍ਬੂੰਿਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਬਪਿੱਖੀ ਵਵਕਾਸ੍ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” 

 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

20 ਜੂਨ, 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. 

 


