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సెపట ెంె బర్ 16, 2021
1. ష ెంఘై కోపరేషన్ ఆర్గ నజ
ై ేషన్ (ఎససీఓ) దేశ ధినేతల 21వ సమావేశెం సెందర్భెంగ

2021 సెపట ెంె బర్ 16న

తజికిస్ా న్లోని దుష ెంబేలో చైనా సటటట్ కౌనిిలర్ మరియు విదేశ ెంగ మెంత్రి గౌర్వనీయ శ్రీ వ ెంగ్ యీతో విదేశ్ర
వయవహార ల మెంత్రి (ఈఏఎెం) సమావేశమయాయర్ు. తూర్ుు లదాాఖలోని ల న్
ై ఆఫ్ యాక్చువల్ క్ెంట్రిల్ (ఎల్ఏసీ)
వెంబడి పిసు ుత పరిసా త్ర
థ తో ప ట్ు పిపెంచ పరిణామాలపెై ఇర్ువుర్ు మెంతరిలచ అభిప ి యాలను ఇచ్చుపుచుుక్చనాార్ు.
2. జూల ై 14న జరిగన
ి తమ చ్చవరి సమావేశెం తర ాత నుెంచ్చ తూర్ుు లదాాఖలోని ఎల్ఏసీ వెంబడి అపరిషకృతెంగ
ఉనా సమసయల పరిష కర్ెంలో ఇర్ు పక్షాలచ క ెంత పురోగత్రని స్ ధిెంచాయని అలాగే గోగీ ప ి ెంతెంలో బలగ ల
ఉపసెంహర్ణ

పూర్ు యెందని

ఈఏఎెం

పటరకకనాార్ు.

అయతే,

ఇెంక

క నిా

మిగిలి

ఉనా

సమసయలను

పరిషకరిెంచుకోవ లిిన అవసర్ెం ఉెందనాార్ు.
3. ఈ సెందర్భెంగ , గత సమావేశెంలో విదేశ ెంగ మెంత్రి వ ెంగ్ యీ దైాప క్షిక్ సెంబెంధాలచ చాలా అలు స్ా యలో
ఉనాాయని పటరకకనా విషయానిా ఈఏఎెం గుర్ుు చేశ ర్ు. పిసు ుత పరిసా త్ర
థ ని ఇలాగే స్ గదీయడెం అనేది ఇర్ు పక్షాలోో
ఎవరికీ పియోజనక్ర్ెం క దని, ఎెందుక్ెంట్ే ఇది తమ సెంబెంధాలపెై పిత్రక్ూల పిభావ నిా చూపథస్ు ్ ెందని ఇర్ు పక్షాలచ
అెంగీక్రిెంచాయ. అెందువలో దైాప క్షిక్ ఒపుెందాలచ మరియు ప్ ి ట్రక ల్ిక్చ పూరిుగ క్ట్ుటబడి ఉెంట్ూనే, తూర్ుు
లదాాఖలోని ఎల్ఏసీ వెంబడి మిగిలి ఉనా సమసయలను స్ ధ్యమన
ై ెంత తార్గ పరిషకరిెంచుక్చనే దిశగ ఇర్ు పక్షాలచ
క్ృషథ చేయాలిి ఉెందని ఈఏఎెం ఉదాాట్ెంచార్ు.
4. తూర్ుు లదాాఖలోని ఎల్ఏసీ వెంబడి శ ెంత్ర మరియు పిశ ెంతతలను పునర్ుదధ రిెంచేెందుక్చ మిగిలి ఉనా సమసయల
పరిష కర్ెంలో పురోగత్రని నిరధ రిెంచాలిిన ఆవశయక్తను ఈఏఎెం నొకికచప ుర్ు. ఎెందుక్ెంట్ే దైాప క్షిక్ సెంబెంధాలోో
పురోగత్రకి సరిహదుా ప ి ెంతాలోో శ ెంత్ర మరియు పిశ ెంతత అనేవి అతయెంత ఆవశయక్మన
ై అెంశ లని ఆయన సుషట ెం
చేశ ర్ు. ఈ నేపథ్యెంలో, మిగిలి ఉనా సమసయలను స్ ధ్యమైనెంత తార్గ పరిషకరిెంచుకోవడానికి ఇర్ు పక్షాలక్చ

చెందిన సెని
ై క్ మరియు దౌతయ అధిక ర్ులచ మళ్లో భేట్ీ క వడానికి అలాగే తమ చర్ులను క నస్ గిెంచేెందుక్చ ఇర్ువుర్ు
మెంతరిలచ అెంగీక్రిెంచార్ు.
5. ఇట్ీవలి పిపెంచ పరిణామాలపెై ఇర్ువుర్ు మెంతరిలచ తమ అభిప ి యాలను పెంచుక్చనాార్ు. వివిధ్ దేశ లోో
స్ ెంసకృత్రక్ మరియు మతపర్మన
ై వైర్ుధాయలక్చ సెంబెంధిెంచ్చ జర్ుగుతరనా ఎలాెంట్ సెంఘర్ష ణలోోనూ (కో ష్ ఆఫ్
సథవిల ైజష
ే న్ి థియరీ) భార్త్ వేలచపెట్టలేదని ఈఏఎెం తలియజేశ ర్ు. భార్త్ మరియు చన
ై ా పర్సుర్ గౌర్వెం
ఆధార్ెంగ ఇర్ు దేశ ల మధ్య సెంబెంధాలను నలక లచుకోవ లని, ఒక్రిక క్ర్ు సహక ర్ెం అెందిెంచుకోవ లని ఈఏఎెం
పటరకకనాార్ు. ఇెందుకోసెం, చన
ై ా ఇతర్ దేశ లతో తన సెంబెంధాల దృకోకణెంలో భార్త్తో దైాప క్షిక్ సెంబెంధాలను
చూడట్ానిా మానుకోవ లిిన అవసర్ెం ఉెందని చప ుర్ు. ఆసథయాలో సెంఘీభావెం అనేది భార్త్-చన
ై ా సెంబెంధాల
దాార నలక లుబడే మార్గ దర్శక్తాెంపెై ఆధార్పడి ఉెంట్ుెందని ఆయన అనాార్ు.
6. సనిాహితెంగ మలిగేెందుక్చ ఇర్ువుర్ు మెంతరిలచ అెంగీక్రిెంచార్ు.
దుషాంబే
సెపే ంె బర్్16,్2021

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.

