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இந்தியா- சீனா எல்லைப் பகுதிகளில் சமீபத்திய முன்னனற்றங்கள் குறித்த 

ஊடகக் னகள்விகளுக்கு அதிகாரபூர்வ சசய்தித் சதாடர்பாளர் அளித்த பதில்  

சசப்டம்பர் 01,2020  

 

இந்தியா-சீனா எல்லைப்பகுதிகளில் சமீபத்திய முன்னனற்றங்கள் குறித்த ஊடகக் 

னகள்விகளுக்கு பதிைளித்த சவளியுறவு சசய்தித் சதாடர்பாளர் ஸ்ரீ அனுராக் 

ஸ்ரீவாஸ்தவா  

 

இந்தியா-சீனா எல்லையில் நிலைலமலயத் தீர்க்க கடந்த மூன்று மாதங்களாக 

இந்தியாவும் சீனாவும் இராஜதந்திர மற்றும் ராணுவ னசனல்கள் மூைம் சநருக்கமாக 

ஈடுபட்டுள்ளன என்பது உங்களுக்கு சதாியும். முன்னதாக இரண்டு சவளியுறவு 

அலமச்சர்களும் இரண்டு சிறப்பு பிரதிநிதிகளும் நிைலமலய ஒரு சபாறுப்பான முலறயில் 

லகயாள னவண்டும் என்றும் இரு தரப்பினரும் எந்தசவாரு  ஆத்திரமூட்டும் 

நடவடிக்லகயும் எடுக்கனவா அல்ைது விஷயங்கலள விாிவுபடுத்தனவா இரு தரப்பு 

ஒப்பந்தங்களின்படி அலமதிலயயும் அலமதிலயயும் உறுதி சசய்யக்கூடாது என்றும் 

ஒப்புக்சகாண்டனர்.சநறிமுலற.  

     

எவ்வாறாயினும், சீனத் தரப்பு இந்த புாிதலை மீறி, 29 ஆம் னததி நள்ளிரவு மற்றும் 

ஆகஸ்ட் 30 ஆம் னததி பான்கான்க் ஏாியின் சதன்கலரனயாரப் பகுதியில் நிலைலய 

மாற்றும் முயற்சியில் ஆத்திரமூட்டும் இராணுவ சூழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டது, இந்திய 

இராணுவம் னநற்று கூறியது னபாை, இந்த ஆத்திரமூட்டும் நடவடிக்லககளுக்கு இந்திய 

தரப்பு பதிைளித்ததுடன், எங்கள் நைன்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும் பிராந்திய 

ஒருலமப்பாட்லடக் காப்பதற்கும் எல்.ஐ.சி. உடன் சபாருத்தமான தற்காப்பு 

நடவடிக்லககலள எடுத்தது. னமலும், ஆகஸ்ட் 31 ஆம் னததி, இரு தரப்பினாின் தலரத் 

தளபதிகள் நிலைலமலய சீராக்குவதற்கான விவாதங்களில் ஈடுபட்டிருந்த னபாதும், சீனத் 

துருப்புக்கள் மீண்டும் ஆத்திரமூட்டும் நடவடிக்லகயில் ஈடுபட்டனர். சாியான னநரத்தில் 

தற்காப்பு நடவடிக்லக காரணமாக, ஒரு தலைபட்சமாக நிலைலமலய மாற்றுவதற்கான 

இந்த முயற்சிகலள இந்திய தரப்பால் தடுக்க முடிந்தது. 

       

எல்லையில் அலமதி மற்றும் அலமதிலய உறுதி சசய்வதற்காக இரு நாடுகளுக்கும் 

இலடயிைான முடிவுக்கு வந்த இரு தரப்பு ஒப்பந்தகள் மற்றும் சநறிமுலறகலள இந்த 

ஆண்டு சதாடக்கத்தில் இருந்து சீனக் கட்சியின் நடவடிக்லககள் மற்றும் நடத்லத 

சதளிவாக மீறியுள்ளன. இத்தலகய நடவடிக்லககள் இரண்டு சவளியுறவு 



அலமச்சர்களுக்கும் சிறப்பு பிரதிநிதிகளுக்கும் இலடயில் எட்டப்பட்ட புாிதல்கலளயும் 

முற்றிலும் புறக்கணிக்கின்றன. 

 

இராஜதந்திர மற்றும் இராணுவ னசனல்கள் மூைம் சீனத் தரப்புடன் சமீபத்திய ஆத்திரமூட்டும் 

மற்றும் ஆக்கிரமிக்கும் நடவடிக்லககலள நாங்கள் எடுத்துள்னளாம், னமலும் இது னபான்ற 

ஆத்திரமூட்டும் நடவடிக்லககலள னமற்சகாள்வதிலிருந்து தங்கள் முன்னணி துருப்புகலள 

ஒழுங்குபடுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும் அவர்கலள வலியுறுத்தியுள்னளாம். 

  

னமற்குத் துலறயில் எல்.ஐ.சி உடன் நிலுலவயில் உள்ள அலனத்து பிரச்சிலனகலளயும் 

அலமதியான உலரயாடலின் மூைம் தீர்க்க இந்திய தரப்பு உறுதியாக உள்ளது. இந்த 

சூழலில், சீன தரப்பு முன்னர் அலடந்த புாிதலுக்கு உண்லமயாகனவ கட்டுப்பட்டு, 

நிலைலமலய தீர்ப்பதற்க்கும், எல்லைப் பகுதிகளில் அலமதி மற்றும் அலமதிலய 

மீட்சடடுப்பதற்கும் இந்தியாவுடன் ஆர்வத்துடன் சசயல்படும் என்று நாங்கள் 

எதிர்பார்க்கினறாம்.   

 

   

நியூ சடல்லி  

சசப்டம்பர்  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. 


