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வெளியுறவு அமைச்சரின் சந்திப்பு ைரநில கவுன்சிலர் ைற்றும் சீனரெின் 

வெளியுறவு அமைச்சர் எச்.இ. திரு ெரங்க் யி SCO ைரநிலத் தமலெர்கள் 

கூட்டத்தின் பக்கத்தில்  

வசப்டம்பர் 16, 2021   

 

வெளியுறவு  அமைச்சர்  (EAM) ைரநில கவுன்சிலர் ைற்றும் சீனரெின் வெளியுறவு அமைச்சர் 

எச்.இ. திரு ெரங்க் யி 2021 வசப்டம்பர் 16 அன்று தஜகிஸ்தரனின் துஷரன்பபயில் 21 ஆெது 

SCO நரடுகளின் தமலெர்களின் சந்திப்பில் கலந்து வகரண்டரர். இரு அமைச்சர்களும் கிழக்கு 

லடரக்கின் உண்மையரன கட்டுப்பரட்டு பகரடு (LAC) ைற்றும் உலகளரெிய முன்பனற்றங்கள் 

குறித்து தற்பபரமதய நிமல குறித்து கருத்துக்கமளப் பரிைரறிக்வகரண்டனர். 

 

2. ஜூமல 14 ஆம் பததி தங்கள் கமடசி சந்திப்பிலிருந்து இரு தரப்பினரும் கிழக்கு லடரக்கில் 

LAC இல் ைீதமுள்ள பிரச்சிமனகமள தீர்ப்பதில் சில முன்பனற்றங்கமளச் வசய்துள்ளனர் 

ைற்றும் பகரக்ரர பகுதியில் உள்ள நிமலகமள நிமறவு வசய்ததரக  EAM குறிப்பிட்டது. 

இருப்பினும் இன்னும் தீர்க்கப்படபெண்டிய சில நிலுமெயில் உள்ள பிரச்சிமனகள் உள்ளன.  

  

3. இந்த சூழலில், வெளியுறவு அமைச்சர் திரு. ெரங்க் யி அெர்களின் கமடசி சந்திப்பில் இரு 

தரப்பு உறவுகள் குமறந்த நிமலயில் இருப்பமத EAM நிமனவு கூர்ந்தது. இரு தரப்பினரும்  

தற்பபரதுள்ள சூழ்நிமலமய நீட்டிப்பது இரு தரப்பினரும் நலனுக்கரகவும் இல்மல, ஏவனனில் 

இது உறமெ எதிர்ைமறயரக பரதிக்கும். எனபெ, இருதரப்பு உடன்படிக்மககள் ைற்றும் 

வநறிமுமறகமள முமறயரக கமடபிடித்து, கிழக்கு லடரக்கில் உள்ள LAC யில் ைீதமுள்ள 

பிரச்சிமனகமள முன்கூட்டிபய தீர்க்க இருதரப்பினரும் பணியரற்ற பெண்டும் என்று EAM 

ெலியுறுத்தியது.        

 

4. இருதரப்பு உறவுகளில் முன்பனற்றத்திற்கு எல்மலப் பகுதிகளில் அமைதியும் அமைதியும் 

இன்றியமையரதது என்று கிழக்கு லடரக் LAC இல் அமைதிமயயும் அமைதிமயயும் 

ைீட்வடடுப்பதற்கு ைீதமுள்ள பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதில் முன்பனற்றத்மத உறுதி வசய்ெது 

அெசியம் என்றும் EAM அடிக்பகரடிட்டு கரட்டியது. இது வதரடர்பரக, இருதரப்பு இரரணுெம் 

ைற்றும் இரரஜதந்திர அதிகரரிகள் ைீண்டும் சந்தித்து ைீதமுள்ள பிரச்சிமனகமள ெிமரெில் 

தீர்க்க தங்கள் ெிெரதங்கமளத் வதரடர பெண்டும் என்று அமைச்சர்கள் ஒப்புக்வகரண்டனர். 

 

5. சைீபத்திய உலகளரெிய முன்பனற்றங்கள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் கருத்துக்கமளப் 



பரிைரறிக்வகரண்டனர். EAM, நரகரீகக் பகரட்பரட்டின் எந்த  பைரதலுக்கும் இந்தியர ஒரு 

பபரதும் குழு பசரெில்மல என்று வதரிெித்தது. இந்தியரவும் சீனரவும் ஒருெருக்வகரருெர் 

தகுதியின் அடிப்பமடயில் மகயரள பெண்டும் ைற்றும் பரஸ்பர ைரியரமதமய 

அடிப்பமடயில் உறவுகளில் ஏற்படுத்தபெண்டும் என்று அெர் கூறினரர். இதற்கரக, சீனர 

நைது இருதரப்பு உறவுகமள மூன்றரெது நரடுகளுடனரன உறவுகளின் கண்பணரட்டத்தில் 

பரர்ப்பமத தெிர்க்க பெண்டும். ஆசிய ஒற்றுமை இந்தியர-சீனர உறவுகளரல் 

முன்னுதரரணைரக இருக்கும். 

 

6. இரு அமைச்சர்களும் வதரடர்பில் இருக்க ஒப்புக்வகரண்டனர்.  

 

துஷரன்பப  

வசப்டம்பர்  16, 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. 

 

 


