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ஏப்ரல் 1ம் தததி இந்தியாவிற்கும் சீன மக்கள் குடியரசிற்கும் இடையில் இராஜதந்திர உறவுகள் 

நிறுவப்பட்ை 70 வது ஆண்டுவிழாவில் இந்திய குடியரசுத் தடலவர்கள், பிரதமர்கள் மற்றும் 

வவளிவிவகார அடமச்சர்கள் மற்றும் சீன மக்கள் குடியரசு இடைதய வாழ்த்துச் வசய்திகள் 

பாிமாறப்பட்ைன.. 

2. ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாத் தகாவிந்த் , சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்க்கு  எழுதிய 

கடிதத்தில்,அரசாங்கத்திற்கும் சீன மக்களுக்கும் ‘அன்பான வாழ்த்துக்கள்,வாழ்த்துக்கள் மற்றும் 

நல்வாழ்த்துக்கள்’ வதாிவித்தார், தமலும் இரு தரப்பினரும் குறிப்பாக கைந்த சில ஆண்டுகளில் 

கணிசமான முன்தனற்றம் கண்டுள்ளனர் அரசியல், வபாருளாதார மற்றும் மக்களிைமிருந்து மக்கள் 

உறவுகள் உட்பை பலபகுதிகளில் எங்கள் இருதரப்பு ஈடுபாட்டை தமம்படுத்துவதற்கான 

ஆண்டுகள். 

 3. பிரதமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமாடி,சீனப் பிரதமர் லீ வகக்கியாங்கிர்க்கு அனுப்பிய 

வசய்தியில்,’இந்தியாவும் சீனாவும் இரண்டு பண்டைய நாகாிகங்கள், பல நூற்றாண்டுகளாக 

பரஸ்பர நன்டமபயக்கும் பாிமாற்றங்களின் நீண்ை வரலாற்டறக் வகாண்டுள்ளன.இன்று, நங்கள் 

இரண்டு வபாிய வளரும் நாடுகள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வபாருளாதாரங்கள், அடவ உலகளாவிய 

நிலப்பரப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனதவ, இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான 

நல்ல உறவுகள் அந்தந்த நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, நமது பிராந்தியத்தின் மற்றும் உலகின் அடமதி, 

ஸ்திரத்தன்டம மற்றும் வசழிப்பு ஆகியவற்றின் கண்தணாட்ைத்தில் முக்கியமானடவ’. Covid-19 

வதாற்றுதநாய் இன்று நம் உலகின் ஒன்வறாவைான்று இடணந்திருக்கும் தன்டமடய 

நினவூட்டுவதாகவும் , எனதவ அதற்க்கு உண்டமயான உலகளாவிய பதிடலக் கடைபிடிக்க 

தவண்டியதன் அவசியத்டத நிடனவூட்டுவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்ைார், தமலும் சீன 

பிரதருைன் இடணந்து பணியாற்ற அவர் எதிர்பார்த்தார்’.எங்கள் வநருக்கமான தமம்பாட்டு 

கூட்ைாட்சிடய ஆழப்படுதவும் பலப்படுத்தவும், அடுத்த ஆண்டுகளில் அடத இன்னும் அதிக 

உயரத்திற்கு வகாண்டு வசல்லவும்’ 



.  

4. வவளிவிவகார அடமச்சர் ைாக்ைர் எஸ். வஜய்சங்கர் , சீன வவளியுறவு மந்திாி வாங் யிக்கு 

எழுதிய கடிதத்தில், கைந்த ஏழு தசாப்தங்களில், ‘ இந்தியா-சீனா உறவுகள் கணிசமாக 

விாிவடைந்து,வபருகிய முடறயில் மாறுபட்ை மற்றும் பன்முகத்தன்டம வகாண்ைடவ’ என்று 

குறிப்பிட்ைார்.Covid-19 வவடித்ததன் காரணமாக, இரு தரப்பினரும் ‘ இந்த வரலாற்டறக் 

வகாண்ைாை திட்ைமிைப்பட்டிருந்த பதலாதவறு நைவடிக்டககடளச் வசய்ய முடியவில்டல’ என்று 

அவர் தமலும் கூறினார்.ஆயினும் கூை, வரவிருக்கும் மாஹங்களில் நாங்கள் ஒத்துடழப்புைன் 

பணியாற்ற தவண்டும், Covid-19 வவடிப்டபக் கட்டுப்படுத்த நாமும் உலகமும் முடிந்தவடர,இந்த 

டமல்கல்டல அதன் முக்கியத்துவத்டதயும் நமது இரு மக்களின் வபாதுவான 

அபிலாடைகடளயும் முடறயாக பிரதிபலிக்கும் வடகயில் வகாண்ைாடுங்கள்’.  

    

5 Covid-19 வதாற்றுதநாய் வவடித்ததன் காரணமாக , இந்தியாவும் சீனாவும் இதுவடர 

இராஜதந்திர உறவுகடள ஸ்தாபித்த 70 வது ஆண்டு நிடறடவக் வகாண்ைாை 

திட்ைமிைப்பட்டிருந்த பதவறு நைவடிக்டககடள தயாாித்து வசயல்படுத்த முடியவில்டல. ஆயினும் 

கூை, Covid-19 வதாற்றுதநாய் வவடித்தான் மூலம் இரு நாடுகளும் வதாைர்ந்து எதிர்வகாண்டுள்ள 

சவால்களிலும், இந்த வரலாற்று ஆண்டுவிழாடவ நிடனவுகூறும் விவாதங்களில் அவர்கள் 

வதாைர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளனர்.இந்த வகாண்ைதடதக் குறிக்க ஒரு சின்னத்டதக் கூட்ைாக 

வடிவடமக்க இரு தரப்பினரும் தற்தபாது இடணந்து பணியாற்றி வருகின்றனர்.    

நியூ வைல்லி  

ஏப்ரல் 01, 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. 

 

 
 


