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ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਵਾਬ
27 ਅਕਤਬਰ, 2021
ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਰੂੰਦਮ
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦਕਹਾ:
"ਅਸੀਂ ਵੇਦਿਆ ਹੈ ਦਕ ਚੀਨ ਨੇ 23 ਅਕਤਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ "ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਵੱਚ ਹੋਰਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ ਦਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਬੂੰਧੀ ਮਾਮਦਲਆਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ
ਨਾਲ ਹੋਇਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸੂੰਧੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦਵੱਚ ਦਜ਼ਦਲਿ ਆਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਾਵਧਾਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਦਮਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਧਰਾਾਂ ਨੇ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਨਰਪੱਿ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਸਦਹਮਤੀ ਦਦੱਤੀ ਹੈ। ਅੂੰਤਦਰਮ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦਵੱਚ ਅਸਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਿਾ ਉੱਤੇ ਅਮਨ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਈ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਦਵੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜਦਾ ਦੁ ਵੱਲੀ ਦਵਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਚੂੰਤਾ ਦਾ ਦਵਸ਼੍ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਿਾਾਂ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਦਾ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦਧਰਾਾਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕਰ
ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦਵਚ ਅਸਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਿਾ ਉੱਤੇ ਅਮਨ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਦਕ ਚੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ
ਅਦਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਦਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਸਾਡੇ ਦਵਚਾਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 1963 ਦੇ ਅਿੌਤੀ ਚੀਨ ਪਾਦਕਸਤਾਨ
"ਸਰਹੱਦ ਸਮਝੌਤਾ" ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਮਲਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ
ਅਵੈਧ ਸਮਝੌਤਾ ਠਦਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਦਦੱਲੀ
27 ਅਕਤਬਰ, 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.

