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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਕੋਰ ਕਮਾਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟ ਗ
ਿੰ ਦਾ 13ਵਾਾਂ ਗੇੜ
11 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਕੋਰ ਕਮਾਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਦਾ 13ਵਾਾਂ ਗੇੜ 10 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਨੂ ਿੰ ਚੂਸ਼ੁਲ-ਮੋਲਡੋ
ਸਰਹੱਦੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਪ਼ੁਆਇਿੰ

'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੀਟ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਟਧਰਾਾਂ ਟਵਚਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਟਵੱਚ

ਅਸਲ ਕਿੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮ਼ੁੱਟਦਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਟਕਹਾ ਟਕ ਅਸਲ
ਕਿੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ਿੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਚੀਨੀ ਕੋਟਸਸਾਾਂ ਅਤੇ ਦ਼ੁ ਵੱਲੇ
ਸਮਝੌਟਤਆਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਕ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਾਂ
ਟਵੱਚ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱਕੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਅਸਲ ਕਿੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਦੀ
ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਟਜਹਾ ਦੋਹਾਾਂ ਟਵਦੇਸ ਮਿੰਤਰੀਆਾਂ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਦ਼ੁ ਸਾਾਂਬੇ ਟਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟ ਿੰਗ ਟਵੱਚ
ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਟਹਮਤੀ ਟਦੱਤੀ ਸੀ ਟਕ ਦੋਵਾਾਂ ਟਧਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਬਾਕੀ ਮ਼ੁੱਟਦਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟਦੱਤਾ
ਟਕ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੇ ਹੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁ ਵੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਹ਼ੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਟਮਲੇ ਗੀ. ਮੀਟ ਿੰਗ
ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ੁਝਾਅ ਟਦੱਤੇ ਪਰ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਇਹਨਾਾਂ
ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾਾਂਹਵਧੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਟਕਆv ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟ ਿੰਗ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਮ਼ੁੱਟਦਆਾਂ ਦਾ ਟਨਪ ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਟਕਆ।
ਦੋਵੇਂ ਟਧਰਾਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ
ਹੋਈਆਾਂ। ਸਾਨੂ ਿੰ ਆਸ ਹੈ ਟਕ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦ਼ੁ ਵੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਸਮ਼ੁਚ
ੱ ੇ ਪਟਰਪੇਖ ਨੂ ਿੰ ਟਧਆਨ ਟਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ਼ੁ ਵੱਲੇ ਸਮਝੌਟਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋ ੋਕਾਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮ਼ੁੱਟਦਆਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ
ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟਦੱਲੀ
11 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
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