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உதவ�க�உதவ�க�உதவ�க�உதவ�க�!!!! 

 

ெட�லி: இல�ைக�� ஆ!த உதவ�க� கிைடயா" எ$% இ�தியா 
தி&'ப) தி&'ப� *றி வ�தா,' *ட வ��தைல� 	லிக-�� எதிரான 
ேபா0� இல�ைக ெவ1றி ெபற மிக� ெப0ய அளவ�� இ�தியா 
மைற4கமாக உதவ�!�ள". �றி�பாக இ�திய கட1பைடய�$ மிக� 
ெப0ய உதவ�யா�தா$ வ��தைல� 	லிகள6$ பல)ைத ெநா%�கி, 
இல�ைக ரா8வ)தா� அைத ெவ1றி ெகா�ள 49�ததாக 	திய தகவ� 
ெவள6யாகி!�ள". 
 

எ$99வ� 9வ�ய�$ பா"கா�	� ப�0: ஆசி0ய; நிதி$ ஆன�) ேகாகேல, 

Sri Lanka: From War to Peace எ$ற <ைல எ=தி!�ளா;. அதி�, இல�ைகய�$ 
ெவ1றி�� இ�தியா எ�த வைகய�� எ�லா' உதவ�யாக இ&�த" 
எ$பைத வ�வ0)"�ளா;. 
 

இல�ைக�� இ�தியா ெச�த மைற4கமான உதவ�களா�தா$ 
வ��தைல� 	லிக� வ >?�தா;க� எ$%' ேகாகேல ெத0வ�)"�ளா;. 
இ"வைர இ�லாத அள:�� மிக� ெப0ய ரா8வ @திய�லான 
உதவ�கைள இ�தியா ெச�"�ளதாக:' அவ; ெத0வ�)"�ளா;. 
 

உ�A; அரசிய� ெந&��த�க� (தமிழக கCசிக�) காரணமாக 
ெவள6�பைடயாக உதவ�க� ெச�யாத ம$ேமாக$ சி� தைலைமய�லான 
அரF, மைற4கமாக அைன)" உதவ�கைள!' ெச�"�ளதாக:' 
*%கிறா; ேகாகேல. 
 

இ�தியா மைற4கமாக மிக� ெப0ய உதவ�கைளG ெச�த"', சீனா, 
பாகிIதா$ நா�க� பகிர�கமாக ஆ!த�கைள அ�ள6� ெகா�)த"ேம 
	லிகள6$ வ >?Gசி��� காரண' எ$கிறா; ேகாகேல. 
 

ேகாகேலவ�$ <லிலி&�" சிலேகாகேலவ�$ <லிலி&�" சிலேகாகேலவ�$ <லிலி&�" சிலேகாகேலவ�$ <லிலி&�" சில    ப�திக�ப�திக�ப�திக�ப�திக�............ 
 

2005' ஆM� நவ'ப; மாத' ராஜப�ேச இல�ைகய�$ அதிபராக� 
ெபா%�ேப1%� ெகாMடா;. அ�)த மாதேம, அவ; இ�தியா:�� வ&ைக 
த�தா;. அ�ேபா" வ��தைல� 	லிகைள அழி�க அவ; உ%தி!ட$ 
இ&�த"', அைத மிக� ெப0ய லCசியமாக ெகாM9&�தைத!' இ�திய 
அரF 	0�" ெகாMட". 
 

இைத� பய$ப�)தி� ெகா�ள இ�திய) தர�	 49: ெச�த". 
ெதாட�க)தி� ேபGFவா;)ைத Oல' வ��தைல� 	லிக-ட$ 
உட$பாCைட ஏ1ப�)தி� ெகா�-மா% அவ&�� அறி:ைர *ற�பCட". 
ஆனா� அதனா� எ�த� பயQ' வ�ைளயா". வ��தைல� 	லிக� 
ேபGFவா;)ைதைய சா�காக ைவ)" மRM�' ஆ!த�கைள� 
�வ��பா;க�, ஒ$% *�வா;க�, சMைட 49வ�$றி ந>-' எ$% 
இ�திய) தர�ப�ட' வாதிCடா; ராஜப�ேச. 



 

அவர" ேபGைச இ�திய அரF' ஏ1%� ெகாMட". அேதசமய', 

வ��தைல� 	லிக-ட$ ேமா"வதாக இ&�தா� ஒேர OGசாக 
சMைடய�C� ெவ1றி ெபற ேவM�'. அவ;கள6ட' இல�ைக� 
பைடய�ன; சி�கி) தவ���' நிைல ஏ1பC� வ�ட� *டா". அத1� 
இல�ைக� பைடய�னைர பல�ப�)தி� ெகாM� கள' இற�க ேவM9ய" 
அவசிய' எ$பைத!' ராஜப�ேச இ�திய) தர�ப�ட' ெத0வ�)தா;. 
 

ராஜப�ேசவ�$ இ�திய� பயண)ைத) ெதாட;�", த�க-�� எ$ென$ன 
ஆ!த�க� ேதைவ, எ$ன மாதி0யான உதவ�க� எ$ற பC9ய,ட$ 
அவர" சேகாதர;க� பசி� ம1%' ேகா)தபயா ஆகிேயா; ெட�லி 
வ�ைர�தன;. அ�த� பC9யலி� - வா$ பா"கா�	 சாதன�க�, 

ஆ;C9�ல0 "�பா�கிக�, ஆள6�லாத உள: வ�மான�க� (நிஷா�)), 
ேலச; சாதன�க� உ�ள6Cடைவ இட' ெப1றி&�தன. 
 

ராஜப�ேசைவ� பய$ப�)தி� ெகா�ளலா' எ$ற மன நிைலய�� இ�தியா 
அ�ேபா" இ&�தா,' *ட அவ; ேகCட ஆ!த� பC9ய� �றி)" எ�த 
49ைவ!' எ��காம� இ&�த". 
 

இ�திய) தர�ப�லி&�" ச0, இ�ைல எ$ற பதி� வராததா�, ச1% 
ஏமா1ற)"டேனேய பசி,', ேகா)தபயா:' கிள'ப�� ேபானா;க�. 
இ&�தா,' இ�தியா உத:' எ$ற ந'ப��ைக அவ;கள6ட' இ&�த". 
 

ஆனா� இ�திய அரF இல�ைக�� உடன9யாக பதி� தராம� 
இ&�தத1�� காரண' உ�A0� அத1� இ&�த அரசிய� 
ெந&�க9கேள. ஆCசிய�� ந>9�க தி4கவ�$ ஆதரைவ அ�ேபா" 
கா�கிரI கCசி ந'ப�ய�&�த". தி4க ஆதரைவ வ�ல�கி� ெகாMடா� 
உடேன ஆCசி கவ�=' அபாய'. 
 

வ��தைல� 	லிக-�� எதிரான பகிர�க நடவ9�ைக�� நிGசய' 
க&ணாநிதி ஆதர: தர மாCடா;, அைத அQமதி�க:' மாCடா; 
எ$பதா�, இ�திய அரF தய�க' காC9ய".  
 

எனேவ இல�ைக�� ெவள6�பைடயான ஆ!த உதவ�கைள, ரா8வ 
@திய�லான உதவ�கைளG ெச�வதிலைல எ$ற 49ைவ கா�கிரI 
*Cடண� அரF எ�)த". 
 

4தலி�4தலி�4தலி�4தலி�    ேபான ெஹலிகா�ட;க�ேபான ெஹலிகா�ட;க�ேபான ெஹலிகா�ட;க�ேபான ெஹலிகா�ட;க�............ 
 

2006 ெதாட�க)தி�, இ�தியா தன" மைற4க ரா8வ உதவ�கைள 
இல�ைக�� வழ�க) ெதாட�கிய". 4தலி� ஐ�" எ'.ஐ-17 ரக 
ெஹலிகா�ட;கைள இல�ைக வ�மான�பைட�� இ�தியா ரகசியமாக 
அQ�ப� ைவ)த". ஆனா� இ�த ெஹலிகா�ட;கைள இல�ைக 
வ�மான�பைடய�$ ெபய0�தா$ பய$ப�)த ேவM�'. இ�தியாவ�$ 
ெபய; இதி� வ�" வ�ட� *டா" எ$% இல�ைக�� நிப�தைன 



வ�தி�க�பCட".  
 

அத1� 4$பாக 2002' ஆM� இ�திய கடேலார� காவ� பைட, 
இல�ைக�� Fக$யா எ$ற அதி நவ >ன கட� ேரா�"� படைக 
வழ�கிய�&�த".  
 

இ�தியா வழ�கி ெஹலிகா�ட;க�தா$ இல�ைக��� ேப&தவ�யாக 
இ&�ததாக இல�ைக அதிகா0க� *%கி$றன;. இல�ைக ரா8வ' 
அைம)த எC� வ >ர;கைள� ெகாMட சி% சி% �=�க�, ரா8வ)தி$ 
ஆ? ஊ�%:' ப�0வ�ன; உ�ள6Cேடாைர 	லிகள6$ ப�திக-�� 
ெகாM� ெச�ல இ�த ெஹலிகா�ட;க� உதவ�யாக இ&�தனவா'. 
 

ேம,' வ��தைல� 	லிகளா� தா�க�பC� காயமைட�தவ;கைள 
உடன9யாக மRC�� ெகாM� வர:' இ�த ெஹலிகா�ட;க� 
உதவ�கரமாக இ&�தன. 
 

இல�ைக ரா8வ)தி$ சிற�	� பைட� ப�0வ�ன; திறைமயாக ெசய�பட 
இ�தியா வழ�கிய ெஹலிகா�ட;க� ேப&தவ�யாக இ&�ததாக இல�ைக 
ரா8வ)தி$ O)த அதிகா0 ஒ&வ; எ$ன6ட' ெத0வ�)தா;. 
 

இ�த� கCட)தி1� ேம� இ�தியா ரா8வ @திய�லான உதவ�கைளG 
ெச�ய தய�க' காC9ய". காரண', தி4கவ�$ ஆதரைவ அ" 
நா9ய�&�ததா�.  
 

ஆனா� 	லிக� த�க-�� எதிராக ெப&' தா��தைல) ெதாட�கலா' 
எ$ற பதCட)தி� இ&�" வ�த இல�ைக அரF�� இ�தியாவ�$ இ�த 
நிதானமான ேபா�� கவைலைய அள6)த".  
 

2004' ஆM� இ�தியா, இல�ைக இைடேய ஏ1ப�)த�பC9&�த 
பா"கா�	 ஒ)"ைழ�	 ெதாட;பான ஒ�ப�த)தி$ கீ? த�க-�� 
ெப&மளவ�� உதவ�க� ெச�ய ேவM�' எ$% இ�தியாைவ 
வலி!%)த) ெதாட�கிய" இல�ைக. 
 

இ�த ஒ�ப�த)ைத இ�தியா நைட4ைற�ப�)தாத1� ேவ% ஒ& 
காரண' இ&�த". அ" யா?�பாண)தி� உ�ள பலாலி வ�மான தள)ைத 
த�கள" ெபா%�ப�� இல�ைக ஒ�பைட�க ேவM�' எ$% இ�தியா 
ேகா0ய�&�த". ஆனா� இைத இல�ைக ஏ1கவ��ைல. இ" இ�தியாவ�$ 
ஆதி�க மன�பா$ைமைய� காC�கிற", த�கைள அவமதி��' அ'ச' 
இ" எ$% இல�ைக க&திய". இதனா�தா$ இல�ைக�� பா"கா�	 
ஒ)"ைழ�ைப வழ�க இ�தியா தய�க' காCட இ$ெனா& காரண'. 
இ&�ப�Q' ஈழ)தி� ேபா; 49�த த1ேபாைதய நிைலய�� பலாலி 
வ�மானதள)ைத சீரைம)") த&வதாக இ�தியா ெத0வ�)"�ள" 
�றி�ப�ட)த�க". 
 

இ�தியாைவ வழி��� ெகாM� வ�த ராஜப�ேசஇ�தியாைவ வழி��� ெகாM� வ�த ராஜப�ேசஇ�தியாைவ வழி��� ெகாM� வ�த ராஜப�ேசஇ�தியாைவ வழி��� ெகாM� வ�த ராஜப�ேச    சேகாதர;க�சேகாதர;க�சேகாதர;க�சேகாதர;க�............ 
 



இ�திய அரசி$ கவைல ம1%' ப�ரGசிைனகைள ராஜப�ேச:' 
உண;�தி&�தா;. தமிழக)ைத ைமயமாக ைவ)")தா$ இ�திய அரசிய� 
இ&�கிற" எ$பைத!' அவ; உண;�தி&�தா;. 
 

அேதசமய', இல�ைக�� உத:வ" இ�தியா:�� அவசிய' எ$பைத!' 
அவ; 	0�தி&�தா;. இ�லாவ�Cடா� ெத1காசிய� ப�திய��, இ�தியாவ�$ 
ப�9 தள;�" ேபா� வ��' எ$ப" இ�தியா:��) ெத0!' எ$பைத!' 
அவ; 	0�" ைவ)தி&�தா;. 
 

இைத ராஜப�ேச சேகாதர;க� ச0யாக� 	0�" ெகாM� கா�கைள 
நக;)த) ெதாட�கின;. பாகிIதா$, சீனாவ�$ உதவ�கைள அவ;க� நாட) 
ெதாட�கின;. அேத சமய', 41% 4=தாக இ�தியாைவ 	ற�கண�)" 
வ�ட 49யாத நிைல!' ராஜப�ேச:��. 
 

இதனா� இ�தியா, பாகிIதா$, சீனா ஆகிய O$% ேபைர!' ச0சமமாக 
பய$ப�)தி� ெகா�ள திCடமிCட அவ; பசி�, ேகா)தபயா ம1%' 
அதிப0$ ெசயலாள; லலி) வ >ர"�கா ஆகிேயாைர� ெகாMட �=ைவ 
அைம)தா;. 
 

இ�த� �=வ�$ ேவைல, தினச0, இ�திய அரFட$ ெதாட;	 ெகாM� 
ேபா; �றி)த நிலவர�கைள அ�ேடC ெச�வ". 
 

அேதேபால இ�திய) தர�ப�,' ஒ& ரகசிய� �= அைம�க�பCட". 
சிவச�கர ேமன$, எ'.ேக.நாராயண$, பா"கா�	)"ைற ெசயலாள; வ�ஜ� 
சி� ஆகிேயா; அ�த� �=வ�� இட' ப�9)தன;. 
 

இ�த இ& �=�க-' தினச0 ேபா; ெதாட;பான தகவ�கைள பகி;�" 
ெகாMடன. ஒ&வ&�ெகா&வ; தகவ�கைள!' ப0மாறி� ெகாMடன;. 
இ& �=�க-' ெப&'பா,' ெதாைலேபசி Oல' ேபசி� ெகாMடா,' 
*ட அ]வ�ேபா" ேந0,' ச�தி)"� ெகா�ள) தவறவ��ைல. ேம,' 
ஒ]ெவா& ச�தி�	��' ஏதாவ" ஒ& காரண' *றி ைவ�க�பCட". 
ஆனா� இவ;கள6$ ஒ]ெவா& ச�தி�ப�$ேபா"' 	லிக� அழி�	 
�றி)")தா$ 4�கியமாக வ�வாதி�க�பC��ள". 
 

2007-09 ஆM�கள6� இல�ைக� �= இ�தியா:�� ஐ�" 4ைற வ�த". 
இ�திய� �= 3 4ைற இல�ைக ேபான". 
 

இ�திய� �=வ�$ பயண�கள6ேலேய மிக:' 4�கியமான" 2008' 
ஆM� ஜூ$ மாத' ேமன$ தைலைமய�லான �= இல�ைக 
ேபான"தா$. அ�ேபா" வ��தைல� 	லிக-�� எதிரான ேபா; 
வ�%வ�%�பைட�தி&�த". 
 

2008 ஆகIC மாத' ெகா='ப�� சா;� அைம�ப�$ 15வ" மாநா� 
நட�கவ�&�த". இ�த நிைலய��தா$ ஜூ$ மாத' இ�திய வ�மான�பைட 
வ�மான' Oல' ரகசியமாக வ�" ேச;�தன; நாராயண$, ேமன$, வ�ஜ� 



சி� �=வ�ன;. அவ;கள" வ&ைக கிCட)தCட ரகசிய� பயணமாக 
ைவ�க�பC9&�த". வ��தைல� 	லிக�, சா;� மாநாC9� ெப&' 
தா��த� நட)த� *�' என அ�ேபா" எதி;பா;�ப�&�த". 
 

அ"ேபால நட�" வ�டாம� த��பத1காக பா"கா�	 நடவ9�ைககைள 
இல�ைக 4��கி வ�ட ேவM�' என ேமன$ �=வ�ன; ேகC�� 
ெகாMடன;. ேம,', இ�திய� பா"கா�	� பைடய�னைர பா"கா�	� 
பண��காக அQ�	வதாக:' இ�தியா ெத0வ�)த". இைத ஏ1�மா%' 
இல�ைகைய அ" வலி!%)திய". 
 

ஒ&ேவைள இ�தியாவ�$ பா"கா�	� பைடய�னைர இல�ைக 
ஏ1காவ�Cடா� மாநாC9� இ�தியா கல�" ெகா�ளா" எ$%' மிரCடலாக 
ெத0வ��க�பCட". இைதய�)" இ�தியாவ�$ பைட வ&ைகைய இல�ைக 
அைர மன"ட$ ஏ1%� ெகாMட". 
 

அத$ப9 இ�திய கட1பைட� க�ப�க�, வ�மான எதி;�	 பbர�கிக�, 
ெஹலிகா�ட;க� ஆகியைவ ெகா='	 ம1%' அத$ F1%� ப�திகள6� 
�வ��க�பCடன. 
 

ேத;த,�� 4$	 ேத;த,�� 4$	 ேத;த,�� 4$	 ேத;த,�� 4$	 '49�க49�க49�க49�க' வ�&'ப�யவ�&'ப�யவ�&'ப�யவ�&'ப�ய    இ�தியாஇ�தியாஇ�தியாஇ�தியா............ 
 

ப�ரதம; ம$ேமாக$ சி� தைலைமய�லான இ�திய� �= ெகா='	 வ�" 
ேச;�தேபா" ப)தி0�ைகயாள; �=வ�� நாQ' இட' ெப1றி&�ேத$. 
இ"ேபா$ற ஒ& பா"கா�ைப நா$ அ"வைர இல�ைகய�� பா;)தேத 
இ�ைல. அ�த அள:�� வரலா% காணாத பா"கா�	 41%ைகய�� 
இ&�த" இல�ைக) தைலநக;. 
 

கிCட)தCட ெகா='	 நகர' Oட�பCடைத� ேபா$ற ஒ& c?நிைல 
காண�பCட". 
 

பMடாரநாயேக வ�மான நிைலய)திலி&�" மாநா� நட�த இட)தி1� 
ம$ேமாக$ சி� உ�ள6Cட இ�திய அதிகா0க� இ�திய வ�மான�பைட 
ெஹலிகா�ட;க� Oல' அைழ)"G ெச�ல�பCடன;. அைன)" 
சாைலக-' பல மண� ேநர)தி1� Oட�பCடன. பா"கா�	 ெக� ப�9 
காரணமாக ெகா='ப�� வசி)" வ�த பல; வ >�கைள வ�Cேட 
ெவள6ேயறிய"' என�� நிைனவ�� உ�ள". ப�ரGசிைன எ":' 
இ�லாம� சா;� மாநா� 49�த". 
 

இ�த பயண)தி$ேபா" இ�திய அதிகா0க�, வ��தைல� 	லிக-டனான 
ேபா0$ நிலவர' �றி)"' 4�கியமாக ஆேலாசி)தா;க�. இல�ைக 
ரா8வ தளபதி ெபா$ேசகா, கட1பைட) தளபதி கர$னேகாடா 
ஆகிேயா&ட$ இ�திய� �= ரகசியமாக ச�தி)"� ேபசிய". 
 

இ�த ச�தி�ப�$ேபா" சீன ம1%' பாகிIதா$ தைலயb�க� �றி)" 
இ�திய) தர�ப�ன; கவைல ெத0வ�)தன;. ஆனா� இ�தியா ஆ!த 



உதவ�கைளG ெச�ய ம%)ததா�தா$ சீன, பாகிIதா$ உதவ�ைய நாட 
ேந0Cடதாக இல�ைக) தர�	 *றியேபா" இ�தியாவா� அத1�� 
பதிலள6�க 49யவ��ைல எ$% இல�ைக அதிகா0 ஒ&வ; ப�$ன; 
எ$ன6ட' ெத0வ�)தா;. 
 

இ&�ப�Q' அைத� ெபா&Cப�)தாத இ�தியா, ராஜப�ேசவ�ட' ஒேர ஒ& 
4�கிய ெச�திைய மC�' ச1% உ%திபட ெத0வ�)" வ�C� வ�த". அ" 
- 2009� நைடெபற:�ள இ�திய ேலா�சபா ேத;த,�� 4$பாக ேபாைர 
49)" வ���க� எ$ப"தா$. 
 

ேத;தலி$ேபா" ஈழ� ேபா0$ நிழ� வ�=வைத!', அதனா� த�கள" 
ெவ1றி வா��	க� பாதி�க�ப�வைத!' கா�கிரI அரF வ�&'பவ��ைல. 
ேம,', ேத;த� ேநர)தி� ேபா; ந>9)"� ெகாM9&�தா� அ" ச0யாக 
இ&�கா", தமிழக)தி� பாதி�ைப ஏ1ப�)"' எ$% கா�கிரI அரF 
பய�த". 
 

இ�தியாவ�$ கவைலைய� 	0�" ெகாMடா; ராஜப�ேச. அேதசமய', அவ; 
கால�ெக� எைத!' நி;ணய�)"� ெகா�ள வ�&'பவ��ைல. அேதசமய', 

நடவ9�ைகைள வ�ைர:ப�)"வதாக அவ; உ%தியள6)தா;. 
 

இைதய�)" ேமன$, நாராயண$, வ�ஜ� சி� ேகாd9ய�ன;, பாதி 
ேகா0�ைக� நிைறேவறிய அைர �ைற தி&�தி!ட$ ெட�லி தி&'ப�ன;. 
 

ைக ெகா�)த இ�திய கட1பைடைக ெகா�)த இ�திய கட1பைடைக ெகா�)த இ�திய கட1பைடைக ெகா�)த இ�திய கட1பைட............ 
 

இல�ைகய�$ ேபா; நடவ9�ைகக-�� இ�த சமய)தி� ெப&' உதவ�யாக 
வ�" ேச;�த" இ�திய� கட1பைட. 
 

இ�திய� கட1பைடய�$ ேப&தவ�யா� வ��தைல� 	லிகள6$ ப)" ஆ!த� 
க�ப�கைள தா�கி தக;)த" இல�ைக கட1பைட. சிறிய ரக ஆ!த�க� 
4த� மிக� ெப0ய கனரக ஆ!த�க� வைர இ�த க�ப�க� Oல' 
	லிக-�காக ெகாM� வர�பCடன. இவ1ைற இல�ைக தா�கி அழி)ததா� 
	லிக-�� அ" ெப&' இழ�பாக அைம�த". 
 

2006' ஆM� 4த� ேபா; 49!' கால' வைர இ�திய ம1%' இல�ைக 
கட1பைடக� மிக) திCடமிCட ஒ&�கிைண�ைப ேம1ெகாM9&�தன. இ�த 
*C�G ெசய�பா�க� காரணமாக, வ��தைல� 	லிக-�� ெப&' பாதி�	 
ஏ1பCட". 
 

இ�திய� கட1பைட, இல�ைக�� பல வழிகள6� உதவ� 	0�த". 
 

உதாரண)தி1�, ராமநாத	ர' மாவCட' உGசி�	ள6 ைமய)திலி&�" இ�திய 
கட1பைட உள: ம1%' ேரா�" வ�மான�க� ெதாட;�" இல�ைக� கட� 
ப�திைய அ��ல' அ��லமாக கMகாண�)" வ�தன. ெதாட;�" அைவ 



இல�ைக� கட1ப�திைய F1றி வ�தன. 
 

அதிக ச�தி வா��த ேரடா;க� ெபா&)த�பCடைவ இ�த வ�மான�க�. 
இல�ைக� கட� ப�திய�� ச�ேதக)தி1கிடமான க�ப� அ�ல" படகி$ 
நடமாCட' ெத0�தா� இைவ உடேன இல�ைக� கட1பைட��) தகவ� 
அQ�ப� அவ;கைள உஷா;ப�)"'. 
 

உடன9யாக வ�ைர!' இல�ைக� கட1பைடய�ன;, அ�த ம;ம� க�ப� 
அ�ல" படைக தா�கி அழி�பா;க�. இத$ Oல' வ��தைல� 	லிக-�� 
ஆ!த�கைள கட� மா;�கமாக ெகாM� வ&வ" 41றி,' தைடபCட". 
இ�தியாவ�$ இ�த உள: ேவைலயா� கட1	லிக� ெப&' பாதி�ைப 
ச�தி)தன;.  
 

இ�ப9 இ�தியாவ�$ உதவ�யா� 4தலி� 2006, ெச�ட'ப; 17' ேததி 
வ��தைல� 	லிகள6$ மிக� ெப0ய ஆ!த� க�பைல இல�ைக கட1பைட 
தா�கி அழி)த". 2007' ஆM9$ ெதாட�க)தி� ேம,' 3 க�ப�க� 
அழி�க�பCடன. 
 

இ"தவ�ர இ& நா�க-��' இைடேய ஏ1பCட ஒ�ப�த)தி$ அ9�பைடய��, 

இ�திய கட1பைட ம1%' கடேலார� பா"கா�	� பைடய�ன;, பா� ஜலச�தி 
ம1%' ம$னா; வைள�டா� ப�திய�� ெதாட;�" ேரா�" F1றி வ�தன;. 
இதனா� கட1	லிகள6$ நடவ9�ைகக� கிCட)தCட 41றி,' நி$% 
ேபாய�ன. 
 

இ�திய கட1பைடய�$ உதவ� �றி)" இல�ைக கட1பைட) தளபதி வச�த 
கர$னெகாடா 2008' ஆM� இ]வா% *றினா; - இ�தியா:ட$ ஏ1பCட 
ஒ)"ைழ�	, வ��தைல� 	லிகைள ெவ1றிகரமாக எதி;�க ேப&தவ�யாக 
உ�ள". ஒ]ெவா& ஆM�' இ�திய கட1பைட ம1%' கடேலார� காவ� 
பைடய�ன&ட$ நா$� 4ைற இல�ைக� கட1பைடய�ன; ச�தி�	கைள 
ேம1ெகா�கி$றன;. இ�திய கட1பைட!ட$ இைண�" ஒ&�கிைண�த 
ேரா�"� பண�ைய!' இல�ைக கட1பைட ேம1ெகா�கிற" எ$றா;. 
 

ேம,', வ��தைல� 	லிகள6$ அைன)" ஆ!த� க�ப�கைள!' தக;)" 
வ�Cேடா'. அவ;கள6ட' இ�ேபா" எ�தவைகயான க�பேலா அ�ல" படேகா 
இ�ைல. அ)தைனைய!' தக;)◌ுத வ�Cேடா'. 
 

ஒேர ஆM9�, கிCட)தCட 10 ஆய�ர' ட$ ஆ!த�கைள� ெகாMட 
வ��தைல� 	லிகள6$ க�ப�கைள தக;)" வ�Cேடா'. இ�த� க�ப�கள6� 
ப�0)"� ெகாM� வர�பCட 3 வ�மான�கள6$ உதி0 பாக�க�, ஆ;C9�ல0, 

மா;Cட;க�, �M� "ைள�காத வாகன�க�, ந>;O?கி சாதன�க�, I*பா 
ைடவ�� ெசC, ேரடா; உ�ள6Cடைவ 4�கியமான". 
 

இ�தியாவ�$ உதவ�யா�, 2007' ஆM� ெச�ட'ப; மாத' ஒ&4ைற 
கிCட)தCட ஆIதிேரலியா ம1%' இ�ேதாேனசிய கட� எ�ைல வைர 



இல�ைக கட1பைட ெச$%, 	லிகள6$ O$% க�ப�கைள தக;)தனவா'. 
அ�ேடாப; 7' ேததி ேம,' ஒ& க�பைல இல�ைக கட1பைட தக;)த". 
 

இல�ைக� கட1பைடய�ட' ேபா;� க�ப�க� எ":' இ�ைல எ$ப" இ�� 
�றி�ப�ட)த�க". ஆனா,' அவ;க� த�கள6ட' இ&�த ேரா�"� பட�க� 
உ�ள6Cடவ1ைற ைவ)")தா$ வ��தைல� 	லிகள6$ க�ப�க�, 

பட�கைள) தக;)தன;. இ�த நடவ9�ைககைள அவ;க� ெதள6வாக:', 

"�லியமாக:' ெச�ய 4�கிய காரணமாக அைம�த" இ�திய� கட1பைட� 
ெகா�)" வ�த உள:) தகவ�கேள. 
 

கட� ப�திய�� எ�� எ�த� க�ப� வ&கிற" எ$பைத "�லியமாக 
இல�ைக� கட1பைட�� இ�தியா ெசா�லி� ெகாMேட வ�த". அைத 
ைவ)" அ�� ெச$% திg;) தா��த�கைள நட)தி 	லிகைள நிைல �ைலய 
ைவ)த" இல�ைக கட1பைட. 
 

	லிக� இைத எதி;பா;�கவ��ைல. காரண', இல�ைக� கட1பைடய�$ 
திறைம ம1%' அவ;கள6$ தா��த� வசதி மகா ஓCைடயான" எ$ப" 
அவ;க-��) ெத0!'. உMைமய�� இல�ைக� கட1பைடைய வ�ட 
கட1	லிக� ப�0: ெப&' பல' பைட)த". ஆனா� இ�தியா இ�ப9 உள: 
ெசா�லி இல�ைக� கட1பைட�� உதவ� ெச�தைத அவ;க� அறி�" 
ெகா�ளாம� வ�C� வ�Cடதா� ேப0ழ�ைப ச�தி�க ேந0Cட". 
 

கட�த மா;G மாதேம, இ�தியாவ�$ உதவ�க� �றி)" அரச� 	ரசலாக 
ெச�திக� ெவள6யாக) ெதாட�கின. ஆனா,' இைத பகிர�கமாக ஒ�	� 
ெகா�ளாம� இ&�த" இல�ைக. காரண', அ�ேபா" இ�தியாவ�� ேலா�சபா 
ஜூர' த>வ�ரமாக இ&�ததா�. 
 

ஆனா� இ�திய� கட1பைட ெச�த உதவ�க�, இல�ைக�� மிக� ெப0ய 
உதவ�யாக அைம�தன எ$ப" நித;சன'. கட1பைடய�$ ெத$ ப�ரா�திய 
கமாMC Oலமாக O$% அதி வ�ைர: பட�க�, ஒ& ஏ:கைண 

ெபா&)த�பCட க�ப� ஆகியைவ இல�ைக�காக த>வ�ரமாக பண�யா1றி� 
ெகாM9&�தன. 2007' ஆM9$ ப�$ ப�திய�லி&�ேத இ�தியாவ�$ இ�த 
உதவ� ெதாட�கி வ�Cட". 
 

இ�ப9 இ�திய� கட1பைட!', இல�ைக� கட1பைட!' ேச;�" கட� 
ப�திைய 41%ைகய�C� ெதாட;�" இ%�கி வ�ததா� கட1	லிக� 
கிCட)தCட ெசயலா1ற 49யாத நிைல��) த�ள�பCடன;. 
 

இ�த நிைலய�� ெந��த>: 	லிக-�� ெப&' அ9யாக அைம�" ேபான". 
யா?�பாண' �டா ப�திய�� ம�க� அதிக' வசி��' த>:தா$ ெந��த>:.  
 

இ�த) த>: ராேமIவர' ம1%' யா?�பாண' ஆகிய நகர�கள6லி&�" 
கிCட)தCட சம ெதாைலவ�� உ�ள".  
 



இ�த த>ைவ கட1	லிகைள� கMகாண��க ைமயமாக மா1றி� ெகாMட" 
இல�ைக� கட1பைட. யா?�பாண' கட� ப�திைய மC�ம�லாம� 
ம$னா; ம1%' தமிழக கடேலார� ப�திகைள!' இ�த) த>வ�லி&�ேத 
கMகாண�)" வ�த" இல�ைக� கட1பைட. 
 

ஆனா� 2007' ஆM� ேம மாத' ெந��த>வ�� உ�ள கட1பைட 4காைம 
வ��தைல� 	லிக� "ண�Gச,ட$ தா�கின;. அ�கி&�த 7 வ >ர;கைள� 
ெகா$ற கட1	லிக�, 2 வ�மான எதி;�	 "�பா�கிக�, 2 ெமஷி$ க$, ஒ& 
ஆ;ப�ஜி லாiச;, எC� ைரப��கைள j�கி� ெகாM� த�ப�ன;. 
 

இ�த 4காமிலி&�" ஒ& ேரடாைர!' 	லிக� எ�)"� ெகாM� ேபா� 
வ�Cடதாக *ற�பCட". இ" கட1பைட�� ெப&' ப�$னைடைவ 
ஏ1ப�)திய". இைதய�)" இ�தியாவ�ட' உதவ� ேகா0ய". இ�த 4ைற 
இ�தியா உடன9யாக உதவ� ெச�த". ஆனா� எ$ன மாதி0யான உதவ� 
எ$பைத இ& தர�	' இ"வைர ெவள6�ப�)தவ��ைல. 
 

இ�ப9 இல�ைக�� மைற4கமாக பல வழிகள6� ஒ)"ைழ�	 ெகா�)"' 
*ட, பாகிIதா$, சீனா:டனான தன" ெந&�க)ைத இல�ைக அதிக0)"� 
ெகாMேட ேபான" இ�தியா க��பா�கிய". 
 

இ�தியாவ�$ 	ழ�கைட வழியாக சீனா:', பாகிIதாQ' ெம�ல ெம�ல 
ஊ�% வ&வைத இ�தியா ெமளன' ம1%' பதCட)"ட$ பா;)"� 
ெகாM9&�த". 
 

இ�த நிைலய��தா$ 2007' ஆM� ேம மாத' எ'.ேக.நாராயண$ இ�ப9� 
*றினா; - இ�த� ப�ரா�திய)தி� இ�தியாதா$ மிக� ெப0ய ச�தி எ$பைத 
இல�ைக 	0�" ெகா�ள ேவM9ய ேநர' வ�"�ள". பாகிIதா$ அ�ல" 
சீனாவ�ட' ஆ!த' வா��வைத அ" ைகவ�ட ேவM�'. எ�கள" 
ெவள6!ற:� ெகா�ைக��CபC� இல�ைக�� உதவ இ�தியா எ�ேபா"' 
தயாராக உ�ள" எ$பைத இல�ைக உணர ேவM�' எ$றா;. 
 

இல�ைக�� உதவ ேவM�'. அேதசமய', ெவள6�பைடயான ஆ!த 
உதவ�களா� ஆCசி பறி ேபா�' எ$ற இரCைட� �ழ�ப)தி� அ�ேபா" 
இ&�த" கா�கிரI அரF. இ&�ப�Q' இ�த� �ழ�ப' ஏ1பட உMைமய�� 
இல�ைக காரண' அ�ல. அ" கா�கிரI அரசாக ஏ1ப�)தி� ெகாMட 
�ழ�ப'தா$. 
 

ஆCசிைய!' த�க ைவ)"� ெகா�ள ேவM�', அேதசமய', சீனா, 
பாகிஸதாைன!', இல�ைக��� வ�C� வ�ட� *டா" எ$ற இரCைட 
ந�பாைசயா� ஏ1பCட �ழ�ப' அ". 
 

ஆனா� இல�ைக�� அ�த� �ழ�ப' இ�ைல. இ�தியா இ�லாவ�Cடா� 
சீனா, பாகிIதா$ என அ" ெதள6வாகேவ இ&�த". 
 



இ�தியாவ�$ �ழ�ப'இ�தியாவ�$ �ழ�ப'இ�தியாவ�$ �ழ�ப'இ�தியாவ�$ �ழ�ப'----    சீனாசீனாசீனாசீனா, பா�பா�பா�பா�....கி$ லாப'கி$ லாப'கி$ லாப'கி$ லாப'    ............ 
 

இ"�றி)" 4$னா� ரா8வ தளபதி சர) ெபா$ேசகாவ�ட' ப�$ன; நா$ 
ஒ&4ைற ேபசியேபா" அவ; *றினா; - 4தலி� இ�தியாவ�ட'தா$ 
நா�க� ஆ!த உதவ� ேகா0ேனா'. இ�தியா ம%)த ப�$னேர, ப�ற 
வா��	கைள நா�க� நா9ேனா'. 
 

4தலி� ேம1க)திய நா�கைள அ8கிேனா'. ஆனா� அவ;கள6$ 
ஆ!த�க� மிக:' வ�ைல உய;�தைவ. அைத!' மRறி அவ;கள6ட' 
ஆ!த�கைள வா�கினா� ெதாட;�" த&வா;களா எ$ற ச�ேதக4' 
இ&�த". 
 

இைதய�)" சீனாவ�ட' தி&'ப�ேனா'. எ�க-�ேக1ற வ�ைலய�� 
ெப&மளவ�� ஆ!த�கைள) தர அவ;க� தயாராக இ&�தன;. ேம,' ஐ�" 
வ&ட கடQ�� அவ;க� ஆ!த�கைள� ெகா��க 4$வ�தன;. 
இைதய�)" அவ;கள6ட' ெகா�4த� ெச�ேதா'. 
 

அேதசமய', பாகிIதான6ட' அவசரமாக ேதைவ�பCட ஆ!த�கைள 
மC�ேம ெகா�4த� ெச�ேதா' எ$றா;. 
 

இ�தியாவ�$ �ழ�ப)ைத சீனா:', பாகிIதாQ' இ�ப9 சா"0யமாக 
பய$ப�)தி� ெகாMடன. இத$ வ�ைள: இ$% இ�தியாவ�$ ப�$	ற', 

சீனா:', பாகிIதாQ' ச)த' ேபாடாம� வ�" நி$% வ�Cடன எ$% தன" 
<லி� எ=தி!�ளா; ேகாகேல 


