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எல்.ஏ.சி மீது சீனாவின் நிலைப்பாடு குறித்து சீன அலமச்சக அறிக்லகலை
மமற்மகாள் காட்டி சமீபத்திை ஊடக அறிக்லக குறித்த மகள்விகளுக்கு
அதிகார்வப்பூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர் அளித்த பதில்
சசப்டம்பர் 29,2020
எல்.ஏ.சி மீது சீனாவின் நிலைப்பாடு குறித்து சீன அலமச்சக அறிக்லகலை மமற்மகாள் காட்டி
சமீபத்திை ஊடக அறிக்லக குறித்த மகள்விகளுக்கு அதிகார்வப்பூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர்
ஸ்ரீ. அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா கூறினார்:
இந்திைா-சீனா எல்லைப் பகுதிகளில் உண்லமைான கட்டுப்பாட்டு மகாட்டில்

(எல்ஏசி)

சீனாவின் நிலைப்பாடு குறித்து சீன சவளியுறவு அறிக்லகலை மமற்மகாள்காட்டி சசப்டம்பர்
29 ஆம் மததி இந்துஸ்தான் லடம்ஸில் ஒரு அறிக்லகலைப் பார்த்மதாம்.
ஒருதலைபட்சமாக வலரைறுக்கப்பட்ட 1959 உண்லமைான கட்டுப்பாட்டு வாி (எல்ஏசி) என்று
அலைக்கப்படுவலத இந்திைா ஒரு மபாதும் ஏற்றுக்சகாள்ளவில்லை. இந்த நிலைப்பாடு சீரான
மற்றும் நன்கு அறிைப்பட்டதாகும், இதில் சீனத் தரப்பு உட்பட.
மமலும் எல்.ஏ.சி உடன் அலமதி மற்றும் அலமதிலைப் பராமாிப்பதற்க்கான 1993 ஒப்பந்தம்,
இராணுவத்துலறைில்

நம்பிக்லகலை

வளர்ப்பதற்கான

நடவடிக்லககள்

(

சிபிஎம்கள்),

சிபிஎம்கலள அமல்படுத்துவதற்கான 2005 சநறிமுலற, 2005 அரசிைல் அளவுருக்கள் மற்றும்
வைிகாட்டுதல் மகாட்பாடுகள் சதாடர்பான ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட பல்மவறு இருதரப்பு
ஒப்பந்தங்களின் கீழ் இந்திைா-சீனா எல்லைக் மகள்விக்கு தீர்வு காண, எல்.ஏ.சி சீரலமப்பு
குறித்த

சபாதுவான

சதளிவுபடுத்துவதற்கும்

புாிதலை

எட்டுவதற்கு

உறுதிப்படுத்துவதற்கும்

இந்திைாவும்

சீனாவும்

உறுதிைளித்துள்ளன.

எல்.ஏ.சி

உண்லமைில்

,

இருதரப்பினரும் 2003 வலர எல்.ஏ.சி சதளிவுபடுத்துவதற்கும் உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஒரு
பைிற்சிைில் ஈடுபட்டிருந்தனர், ஆனால் சீனத் தரப்பு அலதத் சதாடர விருப்பம் காட்டாததால்
இந்த சசைல்முலறலை மமலும் சதாடர முடிைவில்லை.
எனமவ, ஒமர ஒரு எல்.ஏ.சி உள்ளது என்று சீனத் தரப்பு இப்மபாது வலியுறுத்துவது இந்த
ஒப்பந்தகளில் சீனா சசய்துள்ள உறுதிைான கடலமலககளுக்கு முரணானது.

நாம் முன்னர் சதளிவுபடுத்திைபடி, இந்திைத் தரப்பு எப்மபாதும் எல்.ஏ.சி லை மதிக்கிறது,
பின்பற்றுகிறது. மாண்புமிகு ரக்ஷா மந்திாி நாடாளுமன்றத்தில் கூறிைது மபால், மமற்குத்
துலறைின்

பல்மவறு

பகுதிகளில்

எல்.ஏ.சிலை

மீறுவதற்கான

முைற்சிகளால்,

ஒருதலைபட்சமாக நிலைலமலை மாற்ற முைன்றது சீனத் தரப்புத் தான்.
கடந்த சிை மாதங்களில் இரு நாடுகளுக்கிலடைில் லகசைழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின்படி
எல்லைப் பகுதிகளில் தற்மபாலதை நிலைலம தீர்க்கப்படமவண்டும் என்று சீனத் தரப்பு
பைமுலற உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. சசப்டம்பர் 10 ஆம் மததி சவளியுறவு அலமச்சருக்கும்
அவரது சீனப் பிரதிநிதிக்கும் இலடமை எட்டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில், தற்மபாதுள்ள அலனத்து
ஒப்பந்தங்களுக்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தனது உறுதிப்பாட்லட சீனத் தரப்பு மீண்டும்
வலியுறுத்தியுள்ளது.
எனமவ,

சீனத்

தரப்பு

அலனத்து

உடன்படிக்லககலளயும்

புாிந்துனர்வுகலளயும்

முழுலமைாகவும் உண்லமைாகவும் உண்லமைாகவும் பின்பற்றும் என்றும் எல்.ஏ.சி ைின்
ஏற்றுக்சகாள்ள முடிைாத ஒருதலைபட்ச விளக்கத்லத முன்மனடுப்பலதத் தவிர்ப்பதாகவும்
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிமறாம்.
நியூ சடல்லி
சசப்டம்பர் 29, 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.

