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அபிவிருத்திகள் 

ஜூன் 30, 2017 

சீன எல்லலயில் இநத்ிய எல்லலப் பலைகள் சிகக்ிம் எல்லலப் 

பகுதியில் சீனா-இநத்ியா எல்லலலய கைநத்ு, சீன 

எல்லலக்குள் நுலைநத்ன என்று குற்றசச்ாைட்ில், சீனாவின் 

வெளிவிெகார அலமசச்ு 2017 ஜூன் 26 அன்று ஒரு 

அறிக்லகலய வெளியிைை்து. இது பிற சீன அதிகாரிகளின் 

குறிப்புகளில் இருநத்ு மீண்டும் ெலியுறுதத்ப்பைை்து.  

1. பின்ெருமாறு விஷயதத்ின் உண்லமகள்: 

I. ஜூன் 16 அன்று, PLA கைட்ுமானக் குழு டைாக்லலம 

பகுதிக்குள் நுலைநத்ு ஒரு சாலல அலமக்க 

முயற்சிதத்து. ஒரு ராயல் பூைை்ான் இராணுெ டராநத்ு 

இநத் ஒருதலலப்பைச்மான நைெடிக்லகயிலிருநத்ு  

அெரக்லள பிரிக்க முயற்சி வசய்ததாக நமது 

புரிதலில் உள்ளது. பூைை்ான் ராயல் அரசாங்கதத்ின் 

தூதுெர ் (RGOB) 20 ஜூன் மாதம், புது தில்லியில் உள்ள 

தங்கள் தூதரகம் மூலம், சீன அரசாங்கதத்ுக்கு ஒரு 

எதிரப்்பிலன வதரிவிதத்ார். 

II. பூைை்ான் பிரடதசதத்ில் உள்ள சாலலயின் கைட்ுமானம், 

பூைை்ான் மற்றும் சீனாவிற்கும் இலைடய உள்ள 1988 

மற்றும் 1998 உைன்படிக்லககளின் டநரடி மீறல் என 

டநற்று பூைை்ான் வெளியுறவு அலமசச்கம் டமலும் ஒரு 

அறிக்லகலய வெளியிைட்ுள்ளது மற்றும் இது இரு 

நாடுகளுக்கும் இலையிலான எல்லலகலள 

நிரண்யிப்பதற்கான வசயல்முலறலய பாதிக்கும் 

என்று பூைை்ான் வெளியுறவு அலமசச்கம் கூறியுள்ளது. 

2017 ஜூன் 16 ம் டததிக்கு முன் அெரக்ள் நிலலக்குத ்

திரும்ப டெண்டும் என்று ெலியுறுதத்ினர். பரஸ்பர 

நலன் சாரந்த் விஷயங்களில் வநருங்கிய 

ஆடலாசலனகலளக் கலைப்பிடிக்க அெரக்ளின் 

பாரம்பரியதல்த லெதத்ு, பூைை்ான் ராயல் 

அரசாங்கதத்ின் தூதுெர ் (RGOB) மற்றும் இநத்ிய 

அரசாங்கம் ஆகியலெ இநத் ெளரச்ச்ிகளின் 

வெளிப்பாைாக, வதாைரச்ச்ியான வதாைரப்ில் உள்ளன. 



பூைை்ான் ராயல் அரசாங்கதத்ின் தூதுெர ் (RGOB) உைன் 

ஒருங்கிலணநத்ு, சீனப் பகுதியில் உள்ள டைாக்கா லா 

என்ற வபாதுப் பகுதியிலிருநத் இநத்ிய 

அதிகாரிகள்,சீனக் கம்யூனிஸ்ை ் கைச்ிலய அணுகி 

நிலலலமலய மாற்றுெதில் இருநத்ு விலகிவிை 

அெரக்லள ெலியுறுதத்ியது.இநத் முயற்சிகள் 

வதாைரக்ின்றன. 

III. புதுடில்லி மற்றும் வபய்ஜிங்கில் இருநத்ும், வெளிநாைட்ு 

அலமசச்ரகங்களில் இராஜதநத்ிர மைை்தத்ில் 

இநத்ியாவிற்கும் சீனாவுக்கும் இலையிலான விொதம் 

நைநத்ுள்ளது. இது 20 ஜூன் அன்று நாது லாவில் ஒரு 

பாரை்ர ் பாவசன்ஸ் கூைை்தத்ின் கருப்வபாருளாக 

இருநத்து. 

 

2. சமீபதத்ிய சீன நைெடிக்லககளில் இநத்ியா மிகவும் கெலல 

வகாண்டுள்ளதுைன், இதத்லகய கைட்ுமானம் இநத்ியாவின் 

கடுலமயான பாதுகாப்பு  தாக்கங்கலளக ் வகாண்டு, 

அதத்லகய கைட்ுமானம் ஒரு முக்கிய மாற்றதல்த 

பிரதிநிதிதத்ுெப்படுதத்ும் என இநத்ிய அரசு சீன அரசிற்கு 

வதரிவிதத்து. 

3. இநத் சூைலில், இநத்ியா, சீனா மற்றும் மூன்றாம் நாடுகளுக்கு 

இலையிலான முதத்ரப்பு எல்லல புள்ளிகள் சம்பநத்ப்பைை் 

நாடுகளுைன் ஆடலாசலன ெைங்கப்படும் என இநத்ிய 

அரசாங்கம் 2012 இல் இரு அரசாங்கங்களும் ஒப்புக ்

வகாண்ைதலன டகாடிைட்ுக் காைட்ியுள்ளது. எநத் முயற்சியும், 

ஆலகயால்,முதத்ரப்பு எல்லல புள்ளிகள் புள்ளிகள் இநத் 

புரிதலல மீறுகின்றன என ஒருதலலப்பைச்மாக தீரம்ானிக்க 

உள்ளது. 

4. சிக்கிம் துலறயின் எல்லலலய வபாறுதத்ெலர, "பரஸ்பர 

அடிப்பலையில்" தங்கள் பரஸ்பர ஒப்பநத்தல்த மீண்டும் 

உறுதிப்படுதத்ும் ெலகயில் 2012 ம் ஆண்டில், இநத்ியாவும் 

சீனாவும் புரிநத்ுணரல்ெ அலைநத்ுள்ளன. எல்லலலய நிலறவு 

வசய்ெது வதாைரப்ான விொதங்கள் சிறப்பு பிரதிநிதிதத்ுெ 

கைை்லமப்பின் கீை் நலைவபற்று ெருகின்றன. 



5. சம்பநத்ப்பைை் அலனதத்ுக் கைச்ிகளும் மிகுநத் 

கைட்ுப்பாடுைன் வசயல்படுெது மற்றும் ஒருதலலப்பைச்மாக 

நிலலலமலய மாற்ற டெண்ைாம் என்று அநத்நத் இருதரப்பு 

புரிநத்ுணரவ்ுைன் இலணெது அெசியம் ஆகும்.  சிறப்பு 

பிரதிநிதிகளின் வசயல்முலற மூலம் இநத்ியாவிற்கும் 

சீனாவிற்கும் இலையில் எடுக்கப்பைை் ஒருமிதத் கருதத்ு இரு 

தரப்பினரிைமும் பரஸ்பர மரியாலதக்குரியதாக உள்ளது. 

6. சீனாவுைன் அதன் வசாநத் எல்லலலயத ் தீரத்த்ு லெப்பதில் 

டநரம்லறயான அணுகுமுலறலய இநத்ியா வதாைரந்த்ு 

டமற்வகாண்ைது. 

7. இநத்ியா இநத்ியா-சீனா எல்லல பகுதிகளில் அலமதி மற்றும் 

அலமதி டபாற்றும் நிலல உள்ளது. இது எளிதாக ெரவில்லல. 

இநத்ியா-சீனா எல்லலயில் உள்ள அலமதி மற்றும் 

அலமதிலய உறுதிப்படுதத் அலனதத்ு அம்சங்கலளயும் 

விொதிக்க இரண்டு அலமப்புகளும் கடினமாக 

உலைதத்ுள்ளன. இநத்ியாவுைன் டபசச்ுொரத்ல்த மூலம் 

எல்லலப் பகுதிகளில் உள்ள அலனதத்ு பிரசச்ிலனகளுக்கும் 

சமாதான தீரவ்ு காண்பதற்கு சீனாவுைன் இலணநத்ு வசயல்பை 

இநத்ியா உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

 

புது டில்லி, 

ஜுன் 30,2017 


