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பகுதியில்

சமீபத்திய

அபிவிருத்திகள்
ஜூன் 30, 2017
சீன எல் லலயில் இந்திய எல் லலப் பலைகள் சிக்கிம் எல் லலப்
பகுதியில்

சீனா-இந்தியா

எல் லலக்குள்

எல் லலலய

கைந்து,

சீன

நுலைந்தன என்று குற் றச ்சாை்டில் , சீனாவின்

வெளிவிெகார

அலமச ்சு

2017

ஜூன்

26

அன்று

ஒரு

அறிக்லகலய வெளியிை்ைது. இது பிற சீன அதிகாரிகளின்
குறிப்புகளில் இருந்து மீண்டும் ெலியுறுத்தப்பை்ைது.
1. பின்ெருமாறு விஷயத்தின் உண்லமகள் :
I.

ஜூன் 16 அன்று, PLA கை்டுமானக் குழு டைாக்லலம
பகுதிக்குள்

நுலைந்து

ஒரு

சாலல

அலமக்க

முயற் சித்தது. ஒரு ராயல் பூை்ைான் இராணுெ டராந்து
இந்த

ஒருதலலப்பை்சமான

அெர ்கலள

பிரிக்க

நைெடிக்லகயிலிருந்து

முயற் சி

வசய் ததாக

நமது

புரிதலில் உள் ளது. பூை்ைான் ராயல் அரசாங் கத்தின்
தூதுெர ் (RGOB) 20 ஜூன் மாதம் , புது தில் லியில் உள் ள
தங் கள் தூதரகம் மூலம் , சீன அரசாங் கத்துக்கு ஒரு
எதிர ்ப்பிலன வதரிவித்தார.்
II.

பூை்ைான் பிரடதசத்தில் உள் ள சாலலயின் கை்டுமானம் ,
பூை்ைான் மற்றும் சீனாவிற் கும் இலைடய உள் ள 1988
மற்றும் 1998 உைன்படிக்லககளின் டநரடி மீறல் என
டநற்று பூை்ைான் வெளியுறவு அலமச ்சகம் டமலும் ஒரு
அறிக்லகலய

வெளியிை்டுள் ளது

நாடுகளுக்கும்

மற்றும்

இலையிலான

நிர ்ணயிப்பதற் கான

இது

இரு

எல் லலகலள

வசயல் முலறலய

பாதிக்கும்

என்று பூை்ைான் வெளியுறவு அலமச ்சகம் கூறியுள் ளது.
2017 ஜூன் 16 ம் டததிக்கு முன் அெர ்கள் நிலலக்குத்
திரும் ப
நலன்

டெண்டும்
சார ்ந்த

அரசாங் கத்தின்
அரசாங் கம்

ெலியுறுத்தினர.்

விஷயங் களில்

ஆடலாசலனகலளக்
பாரம் பரியத்லத

என்று

கலைப்பிடிக்க
லெத்து,

தூதுெர ்

ஆகியலெ

வநருங் கிய
அெர ்களின்

பூை்ைான்

(RGOB)
இந்த

பரஸ்பர

மற்றும்

ராயல்
இந்திய

ெளர ்ச ்சிகளின்

வெளிப்பாைாக, வதாைர ்ச ்சியான வதாைர ்பில் உள் ளன.

பூை்ைான் ராயல் அரசாங் கத்தின் தூதுெர ் (RGOB) உைன்
ஒருங் கிலணந்து, சீனப் பகுதியில் உள் ள டைாக்கா லா
என்ற

வபாதுப்

பகுதியிலிருந்த

அதிகாரிகள் ,சீனக்
நிலலலமலய
அெர ்கலள

கம் யூனிஸ்ை்

மாற்றுெதில்

இந்திய

கை்சிலய
இருந்து

அணுகி

விலகிவிை

ெலியுறுத்தியது.இந்த

முயற் சிகள்

வதாைர ்கின்றன.
III.

புதுடில் லி மற்றும் வபய் ஜிங் கில் இருந்தும் , வெளிநாை்டு
அலமச ்சரகங் களில்

இராஜதந்திர

மை்ைத்தில்

இந்தியாவிற் கும் சீனாவுக்கும் இலையிலான விொதம்
நைந்துள் ளது. இது 20 ஜூன் அன்று நாது லாவில் ஒரு
பார ்ைர ்

பாவசன்ஸ்

கூை்ைத்தின்

கருப்வபாருளாக

இருந்தது.

2. சமீபத்திய சீன நைெடிக்லககளில் இந்தியா மிகவும் கெலல
வகாண்டுள் ளதுைன்,
கடுலமயான
அத்தலகய

இத்தலகய

பாதுகாப்பு

கை்டுமானம்

இந்தியாவின்

தாக்கங் கலளக்

கை்டுமானம்

ஒரு

முக்கிய

வகாண்டு,
மாற் றத்லத

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் என இந்திய அரசு சீன அரசிற் கு
வதரிவித்தது.
3. இந்த சூைலில் , இந்தியா, சீனா மற்றும் மூன்றாம் நாடுகளுக்கு
இலையிலான

முத்தரப்பு

நாடுகளுைன்

ஆடலாசலன

அரசாங் கம்

2012

இல்

எல் லல

புள் ளிகள்

ெைங் கப்படும்

இரு

சம் பந்தப்பை்ை
என

இந்திய

அரசாங் கங் களும்

ஒப்புக்

வகாண்ைதலன டகாடிை்டுக் காை்டியுள் ளது. எந்த முயற் சியும் ,
ஆலகயால் ,முத்தரப்பு

எல் லல

புள் ளிகள்

புள் ளிகள்

இந்த

புரிதலல மீறுகின்றன என ஒருதலலப்பை்சமாக தீர ்மானிக்க
உள் ளது.
4. சிக்கிம் துலறயின் எல் லலலய வபாறுத்தெலர, "பரஸ்பர
அடிப்பலையில் "

தங் கள்

பரஸ்பர

ஒப்பந்தத்லத

மீண்டும்

உறுதிப்படுத்தும் ெலகயில் 2012 ம் ஆண்டில் , இந்தியாவும்
சீனாவும் புரிந்துணர ்லெ அலைந்துள் ளன. எல் லலலய நிலறவு
வசய் ெது வதாைர ்பான விொதங் கள்

சிறப்பு பிரதிநிதித்துெ

கை்ைலமப்பின் கீை் நலைவபற்று ெருகின்றன.

5.

சம் பந்தப்பை்ை

அலனத்துக்

கை்சிகளும்

மிகுந்த

கை்டுப்பாடுைன் வசயல் படுெது மற்றும் ஒருதலலப்பை்சமாக
நிலலலமலய மாற் ற டெண்ைாம் என்று அந்தந்த இருதரப்பு
புரிந்துணர ்வுைன்

இலணெது

அெசியம்

பிரதிநிதிகளின்

வசயல் முலற

மூலம்

ஆகும் .

சிறப்பு

இந்தியாவிற் கும்

சீனாவிற் கும் இலையில் எடுக்கப்பை்ை ஒருமித்த கருத்து இரு
தரப்பினரிைமும் பரஸ்பர மரியாலதக்குரியதாக உள் ளது.
6. சீனாவுைன் அதன் வசாந்த எல் லலலயத் தீர ்த்து லெப்பதில்
டநர ்மலறயான

அணுகுமுலறலய

இந்தியா

வதாைரந
் து
்

டமற் வகாண்ைது.
7. இந்தியா இந்தியா-சீனா எல் லல பகுதிகளில் அலமதி மற்றும்
அலமதி டபாற்றும் நிலல உள் ளது. இது எளிதாக ெரவில் லல.
இந்தியா-சீனா
அலமதிலய

எல் லலயில்
உறுதிப்படுத்த

விொதிக்க
உலைத்துள் ளன.

இரண்டு

உள் ள
அலனத்து

அலமதி

அம் சங் கலளயும்

அலமப்புகளும்

இந்தியாவுைன்

மற்றும்
கடினமாக

டபச ்சுொர ்த்லத

மூலம்

எல் லலப் பகுதிகளில் உள் ள அலனத்து பிரச ்சிலனகளுக்கும்
சமாதான தீர ்வு காண்பதற் கு சீனாவுைன் இலணந்து வசயல் பை
இந்தியா உறுதியளித்துள் ளது.

புது டில் லி,
ஜுன் 30,2017

