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எஸ்சிஒ வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் வெளிெிகார
அமைச்சர் ைற்றும் சீனா ைாநில கவுன்சிலர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர்
எச்.இ. திரு. ொங் யி உடனான சந்திப்பு
ஜூமல 14, 2021
வெளிெிகார அமைச்சர்(இஏஎம்)சீன ைாநில கவுன்சிலர் ைற்றும் வெளியுறவு ைந்திாி எச்.இ. திரு.
ொங் யி உடன் 14 ஜூமல 2021 அன்று தஜகிஸ்தான், துஷான்பேயில் எஸ்சிஒ வெளியுறவு
அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் சந்தித்தார். கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள உணமையான
கட்டுப்ோட்டுபகாடு (எல்ஐசி) ைற்றும் தற்போமதய இந்தியா- சீனா உறவுகள் வதாடர்ோன ேிற
ேிரச்சிமனகள் குறித்தும் இரு அமைச்சர்களும் ெிாிொன கருத்துப் ோிைாற்றத்மத
வகாண்டிருந்தனர்.
2. வசப்டம்ேர் 2020 ல் அெர்கள் கமடசியாக சந்தித்தமத நினவு கூர்ந்த வெளியுறவு அமைச்சர்,
அப்போது எட்டப்ேட உடன்ேடிக்மகமயப் ேின்ேற்றி , ேணிநீக்கத்மத முடிக்கபெண்டும், கிழக்கு
லடாக்கில் எல்ஐசி உடன் ைீதமுள்ள ேிரச்சிமனகமள ெிமரொக தீர்க்கபெண்டும்.இந்த ஆண்டின்
வதாடக்கத்தில் ோங்பகாங் ஏாி வெற்றிகரைாக வெளிபயற்றப்ேடுெது ைீதமுள்ள ேிரச்சிமனகமள
தீர்ப்ேதற்கான நிமலமைகமள உருொக்கியுள்ளது என்று வெளிெிகார அமைச்சர் ைாநில
கவுன்சிலருக்கு சுட்டிக்காட்டினார். இந்த பநாக்கத்மத பநாக்கி சீனத் தரப்பு எங்களுடன்
இமணந்து வசயல்ேடும் என்று எதிர்ப்ேர்க்கப்ேட்டது.இருப்ேினும் ைீதமுள்ள ேகுதிகளின்
நிமலமை இன்னும் தீர்க்கப்ேடெில்மல என்று வெளிெிகார அமைச்சர் குறிப்ேிட்டார்.
3 தற்போதுள்ள நிமலமைமய நீட்டிப்ேது இரு தரப்ேினாின் நலனுக்காக இல்மல என்ேமத இரு
தரப்ேினரும் ஒப்புக்வகாண்டமத வெளிெிகார அமைச்சர் நிமனவு கூர்ந்தார். இது எதிர்ைமறயான
முமறயில் உறமெப் ோதிக்கிறது. ஒட்டுவைாத்த உறமெ ைதிப்ேிடுெதன் மூலம், எல்மலப்
ேகுதிகளில் அமைதி ைற்றும் அமைதிமயப் பேணுெது 1988 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உறவுகமள
ெளர்ப்ேதற்கான அடித்தளைாக அமைத்துள்ளது என்ேமத வெளிெிகார அமைச்சர்
ெலியுறுத்தினார். கடந்த ஆண்டு நிமலமய ைாற்றுெதற்கான முயற்சிகள் 1993 ைற்றும் 1996
ஒப்ேந்தங்களின் கீழ் கடமைகமளயும் புறக்கணித்தன. உறவுகள். எனபெ, இருதரப்பு
உடன்ேடிக்மககள் ைற்றும் வநறிமுமறகமள முழுமையாக கமடேிடிக்கும் அபத பெமளயில்,
கிழக்கு லடாக்கில் எல்.ஐ.சி உடன் ைீதமுள்ள ேிரச்சிமனகமள ெிமரொக தீர்க்க இரு தரப்ேினரும்
வசயல்ேடுெது ேரஸ்ேர நலனில் தான் என்று அெர் ெலியுறுத்தினார்.

4. மூத்த இராணுெ தளேதிகளின் கூட்டத்தின் ைற்வறாரு சுற்று நடத்த 2021 ஜூன் 25 அன்று
WMCC யின் கமடசி கூட்டத்தில் இரு தரப்ேினருக்கும் இமடயிலான ஒப்ேந்தத்மத இரு
அமைச்சர்களும் குறிப்ேிட்டனர். இமத ெிமரெில் கூட்டபெண்டும் என்று அெர்கள்
ஒப்புக்வகாண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தில், ைீதமுள்ள அமனத்து ேிரச்சிமனகமளயும் ெிொதித்து
ேரஸ்ேரம் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய தீர்மெ நாட பெண்டும் என்ேமதயும் அெர்கள்
ஒப்புக்வகாண்டனர். தமரயில் ஸ்திரத்தன்மைமய வதாடர்ந்து உறுதி வசய்ொர்கள், இரு
தரப்ேினரும் ேதட்டத்மத அதிகாிக்கும் நடெடிக்மகயும் எடுக்க ைாட்டார்கள் என்ற புாிதலும்
இருந்தது.
5. இரு அமைச்சர்களும் வதாடர்ேில் இருக்க ஒப்புக்வகாண்டனர்.
துஷான்பே
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