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انڈیا چین کے مابین کور کمانڈر لیول میٹنگ کا  31واں دور
 11اکتوبر0202 ،

ہندوستان اور چین کے درمیان کور کمانڈر لیول میٹنگ کا  21واں دور  22اکتوبر  0202کو چشول
مالڈو بارڈر میٹنگ پوائنٹ پر منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان مشرقی لداخ
میں ایل اے سی پر بقیہ مسائل کے حل پر بات چیت ہوئی۔ ہندوستانی فریق نے نشاندہی کی کہ ایل اے
سی پر حاالت موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی چینی فریق کی یکطرفہ کوششوں اور دوطرفہ
معاہدوں کی خالف ورزی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چینی فریق باقی
عالقوں میں مناسب اقدامات کرے تاکہ مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر امن وسکون بحال ہو سکے۔
یہ دو وزراء خارجہ کی طرف سے دوشنبے میں ان کی حالیہ مالقات میں دی گئی رہنمائی کے مطابق
بھی ہوگا جہاں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دونوں فریقین باقی عالقوں کے مسائل کو جلد از
جلد حل کریں۔ ہندوستانی فریق نے اس بات پر زور دیا کہ بقیہ مسائل کو حل کرنے سے دوطرفہ
تعلقات میں پیش رفت میں آسانی ہوگی۔ اس مالقات کے دوران ،ہندوستانی فریق نے بقیہ عالقوں کے
مسائل کو حل کرنے کے لیے تعمیری تجاویز پیش کیں ،لیکن چینی فریق اس سے راضی نہیں ہوا اور
نہ ہی کوئی آگے دیکھتے ہوئے تجویز پیش کر سکا۔ اس طرح اجالس کے نتیجے میں باقی عالقوں
کے مسائل کا حل نہیں نکال۔
دونوں فریقین نے مواصالت کو برقرار رکھنے اور زمین پر استحکام برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
یہ ہماری توقع ہے کہ چینی فریق دوطرفہ تعلقات کے مجموعی نقطہ نظر کو مدنظر رکھے گا ،اور دو
طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل پابندی کرتے ہوئے باقی مسائل کے جلد حل کے لیے کام کرے
گا۔

نئی دہلی
 11اکتوبر0203 ،

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.

