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پٹرولنگ پوائنٹ  A71پر پیچھے ہٹنے پر عمل درآمد
 06اگست0202 ،۔
2۔ جیسا کہ اس ہفتے کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان اور چین کے کور کمانڈروں کے درمیان
مذاکرات کا بارہواں دور  12جوالئی  0202کو مشرقی لداخ کے چشول مالڈو میٹنگ پوائنٹ پر منعقد
کیا گیا تھا۔
0۔ ہندوستان اور چین کے سرحدی عالقوں کے مغربی سیکٹر میں الئن آف ایکچول کنٹرول پر پیچھے
ہٹنے سے متعلق باقی عالقوں کے حل پر دونوں فریقین نے کھلے اور گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔
مالقات کے نتیجے کے طور پر ،دونوں فریقین نے گوگرا کے عالقے میں پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا۔
اس عالقے میں فوجی گزشتہ سال مئی سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔
1۔ معاہدے کے مطابق ،دونوں فریقین نے مرحلہ وار ،مربوط اور تصدیق شدہ انداز میں اس عالقے
میں آگے تعیناتیاں بند کر دی ہیں۔ پیچھے ہٹنے کا عمل دو دن یعنی  20اور  20اگست  0202کے
دوران کیا گیا۔ دونوں فریقین کے فوجی دستے اب اپنے اپنے مستقل اڈوں میں ہیں۔
0۔ دونوں فریقین کی جانب سے عالقے میں بنائے گئے تمام عارضی ڈھانچے اور دیگر متعلقہ
انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باہمی تصدیق کی گئی ہے۔ دونوں اطراف کی
جانب سے اس عالقہ کا لینڈ فارم جھڑپ ہونے سے پہلے کی مدت کی طرح بحال کر دیا گیا ہے۔
0۔ یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس عالقے میں ایل اے سی کا سختی سے مشاہدہ کیا جائے
گا اور دونوں اطراف سے اس کا احترام کیا جائے گا ،اور یہ کہ موجودہ صورتحال میں کوئی یکطرفہ
تبدیلی نہیں ہوگی۔
6۔ اس کے ساتھ جھڑپ کا ایک اور حساس عالقہ حل ہو گیا ہے۔ دونوں فریقین نے مذاکرات کو آگے
بڑھانے اور مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر باقی مسائل کو حل کرنے کے لئے عزم کا اظہار کیا
ہے۔
7۔ بھارتی فوج آئی ٹی بی پی کے ساتھ مل کر ملک کی خودمختاری کو یقینی بنانے اور مغربی سیکٹر
میں ایل اے سی پر امن وسکون برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔
نئی دہلی
 06اگست0207 ،
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