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வெளியுறவு மந்திரி சீன வெளியுறவு மந்திரி உடனரன கூட்டம்  

வசப்டம்பர் 11,2020 

 
1. இந்தியர-சீனர எல்லைப் பகுதிகளில் தற்பபரலதய பதட்டங்கள் குறித்து வெளியுறவு அலமச்சர் 

(EAM) 2020 வசப்டம்பர் 10 அன்று மரஸ்பகரெில் மரநிை கவுன்சிைர் மற்றும் சீன வெளியுறவு 

மந்திரி ெரங் யியுடன் ெிரிெரன கைந்துலையரடலை நடத்தினரர். கூட்டம் இைண்டலை மணி பநைம் 

நீடித்தது.  

 

2. 1976 ஆம் ஆண்டில் தூதைக நிலை உறவுகள் மீண்டும் வதரடங்கப்பட்டதிலிருந்தும், 1981 முதல் 

எல்லைப் பபச்சுெரர்த்லதகலள நடத்தியதிலிருந்தும், இந்தியர-சீனர உறவுகள் பநர்மலறயரன 

பரலதயில் உருெரகியுள்ளன என்பலத இ.ஏ.எம் அடிக்பகரடிட்டு கரட்டுகிறது. அவ்ெப்பபரது 

சம்பெங்கள் நடந்தரலும், எல்லைப் பகுதிகளில் அலமதியும்,சுமுகமும் வபருமளெில் நிைவுகின்றன. 

இதன் ெிலளெரக இந்தியர-சீனர ஒத்துலைப்பும் ஒரு பைந்த களங்களில் உருெரக்கப்பட்டது, இது 

உறவுக்கு முக்கியத்துெம் ெரய்ந்த தனலமலயக் வகரடுத்தது. எல்லைக் பகள்ெிக்கு தீர்வு கரண 

பநைமும் முயற்சியும் பதலெ என்பலத இந்தியத் தைப்பு உணர்ந்தரலும், எல்லைப் பகுதிகளில் 

அலமதி மற்றும் சுமூகத்லதப் பபணுெது உறவுகளின் முன்பனரக்கிய ெளர்ச்சிக்கு அெசியமரனது 

என்பதும் வதளிெரக இருந்தது. கிைக்கு ைடரக்கில் அண்லமயில் நடந்த சம்பெங்கள் இருதைப்பு 

உறெின் ெளர்ச்சிலயத் தெிர்க்க முடியரமல் பரதித்தன. எனபெ, தற்பபரலதய சூழ்நிலையின் 

அெசைத் தீர்மரனம் இரு நரடுகளின் நைனுக்கரக இருந்தது.  

           

3. கூட்டதில் உண்லமயரன கட்டுப்பரட்டுபகரடு (எல்.ஏ.சி) உடன் சீனத் துருப்புக்கலள 

உபகைணங்களுடன் திைட்டுெதில் இந்திய தைப்பு தனது ெலுெரன கெலைலய 

எடுத்துலைத்தது.இவ்ெளவு வபரிய துருப்புக்கள் இருப்பது 1993 மற்றும் 1996 

உடன்படிக்லககளுக்கு இணங்கெில்லை மற்றும் எல்.ஏ.சி உடன் மின்னல் புள்ளிகலள 

உருெரக்கியது. இந்த ெரிலசப்படுத்தலுக்கு சீனத்  தைப்பு நம்பகமரன ெிளக்கத்லத 

ெைங்கெில்லை. எல்.ஏ.சி உடன் பை உைரய்வு சம்பெங்களில் சீன முன்னணி துருப்புக்களின் 

ஆத்திைமூட்டும் நடத்லத இரு தைப்பு ஒப்பந்தங்கள்  மற்றும் வநறிமுலறகளுக்கு புறக்கணிப்லபக் 

கரட்டியது. எல்லைப் பகுதிகலள நிர்ெகிப்பது வதரடர்பரன அலனத்து ஒப்பந்தங்கலளயும் 

முழுலமயரகப் பின்பற்றுெதரக எதிர்பரர்ப்பதரகவும், ஒருதலைபட்சமரக நிலைலமலய 

மரற்றுெதற்கரன எந்தவெரரு முயற்சிலயயும் எதிர்வகரள்ள மரட்படரம் என்றும் இந்தியத் தைப்பு 

வதளிெரக கூறியது. எல்லைப் பகுதிகலள நிர்ெகிப்பது வதரடர்பரன அலனத்து 

ஒப்பந்தங்கலளயும் வநறிமுலறகலளயும் இந்தியத் துருப்புக்கள் கடுலமயரக பின்பற்றியுள்ளன 

என்பதும் ெலியுறுத்தப்பட்டது. 

      

4. அலனத்து உைரய்வு பகுதிகளிலும் துருப்புக்கலள ெிரிெரக நிறுத்துெலத உறுதி வசய்ெபத 

உடனடி பணி. எதிர்கரைத்தில் எந்தெிதமரன அசரம்பெிதங்கலளயும் தடுக்க இது அெசியம். 



துருப்புக்கலள அெைகளின் நிைந்தை பதெிகளுக்கு அனுப்புெது மற்றும் வசயல்முலறயின் கட்டம் 

ஆகியலெ இைரணுெத தளபதிகளரல் வசய்யப்பட பெண்டும்.  

  

5. அெர்களின் கைந்துலையரடலின் முடிெில், அலமச்சர்கள் ஐந்து ெிஷயங்களில் ஒரு 

உடன்பரட்லட எட்டினர்,  இது தற்பபரலதய நிைலமலமக்கு அெர்களின் அணுகுமுலறலய ெைி 

நடத்தும்.  

  

நியூ வடல்லி  

வசப்டம்பர்  11, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


