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கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து சீன சசய்தித் 

சதாடர்பாளர் ஜூன் 19 அன்று சவளியிட்ட அறிக்கக குறித்து கருத்துக் 

ககாரும் ஊடகக் ககள்விகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர் 

அளித்த பதில் 

ஜூன் 20, 2020 

 

கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து சீன சசய்தித் சதாடர்பாளர் ஜூன் 

19 அன்று சவளியிட்ட அறிக்கக குறித்து கருத்துக் ககாரும் ஊடகக் ககள்விகளுக்கு 

பதிலளிக்ககயில், அதிகாரப்பூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர், திரு. அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா 

கூறியதாவது, 

    

“கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதி சதாடர்பான நிகலப்பாடு வரலாற்று ாீதியாக சதளிவாக உள்ளது. 

உண்கையான கட்டுபாட்டு வாி ( எல்.ஐ.சி) சதாடர்பாக ைிககப்படுத்தப்பட்ட ைற்றும் 

ஏற்றுக்சகாள்ளமுடியாத கருத்துக்ககள முன்கவக்க சீனத் தரப்பு முயற்சிகள் ஏற்கத்தக்ககவ 

அல்ல. அகவ கடந்த காலத்தில் சீனாவின் சசாந்த நிகலப்பாட்டிற்கு இணங்கவில்கல.  

    

கால்வான் பள்ளத்தாக்கு உள்ளிட்ட இந்தியா-சீனா எல்கலபகுதிகளின் அகனத்து துகறகளிலும் 

எல்.ஐ.சி. சீரகைப்பகத இந்தியத் துருப்புகள் முழுகையாக அறிந்திருக்கின்றன. அவர்கள் 

கவசறாரு இடத்கதப் கபாலகவ இங்ககயும் அகதக் ககடபிடிக்கிறார்கள். எல்.ஐ.சி. முழுவதும் 

இந்தியத் தரப்பு ஒரு கபாதும் எந்த நடவடிக்கககயயும் கைற்சகாள்ளவில்கல. உண்கையில், 

அவர்கள் எந்த சம்பவமும் இல்லாைல் நீண்ட காலைாக இந்தப் பகுதியில் கராந்து சசன்று 

வருகின்றனர். இந்தியத் தரப்பினரால் கட்டப்பட்ட அகனத்து உள்கட்டகைப்புகளும் 

இயற்ககயாககவ எல்.ஐ.சி. யின் சசாந்த பக்கத்தில் உள்ளன.     

 

கை 2020 ஆரம்பத்தில் இருந்து, சீனப் பகுதி இந்தப் பகுதியில் இந்தியாவின் இயல்பான, 

பாரம்பாிய கராந்து முகறக்கு தகடயாக உள்ளது. இதன் விகளவாக இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் 

ைற்றும் சநறிமுகறகளின் விதிகளின்படி தகரத் தளபதிகள் உகரயாற்றினர். இந்தியா 

ஒருதகலபட்சைாக நிகலகைகய ைாற்றுகிறது என்ற வாதத்கத நாங்கள் ஏற்கவில்கல. ைாறாக, 

நாங்கள் அகதப் பராைாித்து வந்கதாம்.    

 

அகதத் சதாடர்ந்து கை ைாதத்தின் நடுப்பகுதியில், இந்தியா-சீனா எல்கலப் பகுதிகளின் கைற்குத் 

துகறயில் பிற பகுதிகளில் எல்.ஐ.சி கய ைீற சீனத் தரப்பு முயன்றது. இந்த முயற்சிகள் 

எங்களிடைிருந்து சபாருத்தைான பதிகலத் சதாடர்ந்து சந்தித்தன. அதன் பிறகு, எல்.ஐ.சி ைீதான 

சீன நடவடிக்கககளால் எழும் நிகலகைகய நிவர்த்தி சசய்வதற்காக இரு தரப்பினரும் 

நிறுவப்பட்ட இராஜதந்திர ைற்றும் இராணுவ கசனல்கள் மூலம் கலந்துகரயாடலில் ஈடுபட்டனர்.  

 



மூத்த தளபதிகள் 6 ஜூன் 2020 அன்று கூடி, எல்.ஐ.சி உடன் விாிவாக்கம் ைற்றும் பணிநீக்கம் 

சசய்வதற்கான ஒரு சசயல்முகறக்கு ஒப்புக்சகாண்டனர். இரு தரப்பினரும் எல்.ஐ.சி. கய 

ைதிக்கவும் பின்பற்றவும் ஒப்புக்சகாண்டனர், கைலும் நிகலயாகைகய ைாற்ற எந்த 

நடவடிக்கககயயும் கைற்சகாள்ளவில்கல. எவ்வாறாயினும், கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் 

எல்.ஐ.சி. சதாடர்பாக சீனத் தரப்பு இந்தப் புாிதல்களிலிருந்து புறப்பட்டு எல்.ஐ.சி முழுவதும் 

கட்டகைப்புககள அகைக்க முயன்றது. இந்த முயற்சி கதால்வியுற்றகபாது, சீனத் துருப்புக்கள் 

2020 ஜூன் 15 அன்று வன்முகற நடவடிக்ககககள எடுத்தன, இதனால் கநரடியாக உயிாிழப்பு 

ஏற்பட்டது. 

   

சவளிவிகார அகைச்சர் (ஈ.ஏ.எம்) ைற்றும் சீன சவளியுறவு அகைச்சர் எச்.இ. திரு. வாங் யி, 17 

ஜூன் 2020 அன்று ஒரு உகரயாடகல நடத்தினார், அதில் 2020 ஜூன் 15 அன்று வன்முகற 

முகநூலுக்கு முன்னும் பின்னும் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து EAM எங்கள் எதிர்ப்கப ைிக வலுவாகத் 

சதாிவித்தது.சீனத் தரப்பு முன்கவத்த ஆதாரைற்றக் குற்றச்சாட்டுககள அவர் உறுதியாக 

நிராகாித்தார். ைற்றும் மூத்த தளபதிகளிகடகய எட்டப்பட்ட புாிதல்களின் தவறான விளக்கம். சீனா 

தனது நடவடிக்ககககள ைறு ைதிப்பீடு சசய்து சாியான நடவடிக்ககககள எடுக்க கவண்டும் 

என்பகதயும் அவர் ககாடிட்டுக் காட்டினார்.  

 

ஒட்டுசைாத்த நிகலகையும் ஒரு சபாறுப்பான முகறயில் ககயாளப்படும் என்றும், இரு 

தரப்பினரும் ஜூன் 6 ஆம் கததி பணிநீக்கம் புாிந்துணர்கவ கநர்கையாக சசயல்படுத்துவார்கள் 

என்றும் இரு அகைச்சர்களும் ஒப்புசகாண்டனர். இரு தரப்பினரும் வழக்கைான சதாடர்பில் 

உள்ளனர் ைற்றும் இராணுவ ைற்றும் இராஜதந்திர வழிமுகறகளின் ஆரம்ப கூட்டங்கள் தற்கபாது 

விவாதிக்கப்படுகின்றன.   

 

எங்கள் இரு தரப்பு உறவுகளின் ஒட்டுசைாத்த வளர்ச்சிக்கு ைிகவும் அவசியைான எல்கலப் 

பகுதிகளில் அகைதி ைற்றும் அகைதிகய உறுதி சசய்யவதற்காக சீனத் தரப்பு சவளியுறவு 

அகைச்சர்களிகடகய எட்டப்பட்ட புாிந்துணர்கவ கநர்கையாக பின்பற்றும் என்று நாங்கள் 

எதிர்பார்க்கிகறாம்”.  

 

நியூ சடல்லி  

ஜூன் 20, 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. 
 
 


