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Tóm tắt: 
 

Trong suốt chiều dài lịch sử, Trung Quốc và Ấn Độ đã tồn tại nhiều tranh chấp và bất đồng về 
lãnh thổ, mà đỉnh điểm là cuộc xung đột biên giới năm 1962. Cuộc chiến đã gây nên tổn thất về 
người và của cho cả hai nước. Tâm điểm mâu thuẫn giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ là 
đường ranh giới kiểm soát thực tế (còn gọi là đường Mc - Mahon), một đường ranh giới không 
chính xác được các quan chức về thuộc địa của Anh và đại diện của nhà nước Tây Tạng vẽ ra 
vào năm 1914. Trải qua nhiều vòng thương lượng, đàm phán, hai nước Ấn Độ, Trung Quốc đã 
đạt được những thành tựu quan trọng giải quyết vấn đề Tây Tạng và Sikkim. Tuy nhiên, khu vực 
biên giới giữa hai nước vẫn luôn ở tình trạng căng thẳng và nguy cơ xung đột vẫn chưa hề mất 
đi.        
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Abstract: 
 

Throughout their long history, between China and India there have existed many disputes and 
disagreements over territory, culminating in the border conflict in 1962. The war caused the loss 
of lives and property to two countries. Focus of conflict between the two sides was the actual 
control border (Mc-Mahon), an incorrect boundary drawn by officials of the British colonial 
government and representatives of Tibet in 1914. After rounds of negotiations, India and China 
have made significant achievements, resolving the issue of Tibet and Sikkim. However, the 
border area between the two countries has always been in tension and the risk of conflict still 
remains .      
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