
அச்சுறுத்தும் சனீ - இலங்கை உறவு 

  

 

  நாளுக்கு நாள் சீன - இலங்கை உறவு வலுப்படுவது, இந்தியாவின் 
பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாை அகையப் பபாைிறது. சீனாவின் அகைச்சர் 
அல்லது உயர்அதிைாரிைள் அடிக்ைடி இலங்கைக்கு வருகை தருைின்றனர். 
இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இகைபய பல உைன்பாடுைள், ஒப்பந்தங்ைள் ைாதா 
ைாதம் கையயழுத்தாைிக் யைாண்டிருக்ைின்றன. இதன் விகைவாை, இந்து ைைா 
சமுத்திரம், வங்ைக் ைைல், ைச்சத் தீவு வகர சீனாவின் ஆதிக்ைம் 
பரவிவிட்டிருக்ைிறது. 

  பாைிஸ்தானுைன் சீனா பல உைன்பாடுைள் ைண்டு, குஜராத் வகர அரபிக் 
ைைலில் சீனாவின் ஆதிக்ைமும் ஆளுகையும் ஏற்பட்டுவிட்ைது. அது ைட்டுைா? 

தகர வழியாை சீனாவிலிருந்து பாைிஸ்தானின் யதன்பகுதியான அரபிக் ைைல் 
வகர யநடுஞ்சாகலைள் அகைத்து தனது பைற்குப் பகுதிக்கு ைைல் வாணிைத் 
யதாைர்பு ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலும் சீனா இறங்ைியுள்ைது. 

  பண்டித பநரு ராணுவ தைவாைம் சம்பந்தைான ஆகலைகை யதன் 
ைாநிலங்ைைில் அகைத்தார். ஏயனனில் வைைிழக்கு, வைபைற்கு இந்தியாவில் 
பாதுைாப்பு அற்ற நிகல. இந்தியாவின் யதன்பகுதிைள் குறிப்பாை தைிழைம் 
பாதுைாப்பானது எனக் ைருதியதால்தான் ராணுவம் யதாைர்பான 
யதாழிற்சாகலைள் அகனத்துபை யதன்னைத்தில் அகைக்ைப்பட்ைன. இகத 
ைனதில் யைாண்டுதான் சீனா இலங்கைகயத் தனது தைைாை அகைக்ைிறது. 
இலங்கையிலிருந்து யதன்னைத்தில் உள்ை ராணுவத் தைவாைத் 
யதாழிற்சாகலைகையும், விண்யவைி பசாதகன நிகலயங்ைகையும், அணு 
உகலைகையும் தாக்ைபவா தைர்க்ைபவா முடியும் என்பபத கூை சீனாவுக்கு 
இலங்கை ைீதான ைரிசனத்திற்குக் ைாரணைாை இருக்ைலாம்.  

  சில வாரங்ைளுக்கு முன்னதாை, சீனாவின் உதவி அரச பாதுைாப்பு அகைச்சர் 
பசாயு குயுங் இலங்கைக்குப் பயணம் யைாண்டிருந்தார். ைைந்த ஆண்டு 
சீனாவின் பதசிய பாதுைாப்பு அகைச்சராை இருந்த யஜனரல் லியாங் 



குவாங்லி, இலங்கைக்கு பைற்யைாண்டிருந்த பயணத்கத அடுத்து, இலங்கைக்கு 
வந்த சீனாவின் உயர்நிகலப் பாதுைாப்பு அதிைாரி இவபரயாவார். சீனாவின் 
உதவி அரச பாதுைாப்பு அகைச்சர் பசாயு குய்ங்ைிற்கு இலங்கை அரசாங்ைம் 
அதிை அைவு முக்ைியத்துவம் யைாடுத்திருந்தபபாதும், அவர் யார் என்பகத 
ஊைைங்ைைால் சரியாை அகையாைம் ைாண முடியவில்கல. 

  இவர் முதலில் திருபைாணைகலக்குச் யசன்று இரண்டு நாள்ைள் 
தங்ைியிருந்தார். அங்கு இலங்கைக் ைைற்பகையின் ைிழக்குத் தகலகையைம் 
அகைந்துள்ை ைப்பல் தைத்தில் (ைாக் யார்ட்) அதிைாரிைளுைன் 
ஆபலாசகனயில் ஈடுபட்ைதுைன், ைைற்பகை அருங்ைாட்சியைத்கதயும் 
பார்கவயிட்ைார். திருபைாணைகலத் துகறமுைத்கத பைைில் பயணித்து 
முழுதாை ஆய்வு யசய்த அவர், சீனக்குைா விைானப்பகைத் தைத்கதயும் 
பார்கவயிட்டு, விைானப்பகை அதிைாரிைளுைன் பபச்சு நைத்தினார். 

  பசாயு குய்ங்ைின் இந்தப் பயணம், சீனக்குைாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இகையில் 
புதிய முடிச்சுைகைப் பபாடுவதற்ைான பிள்கையார் சுழியாை அகையுைா என்ற 
பைள்விகய எழுப்பியுள்ைது. வான் புலிைகை எதிர்யைாள்ை சீனா யைாடுத்த 
முப்பரிைாண பரைர் இங்குதான் நிறுவப்பட்டுள்ைது. பபாரின் இறுதிக் 
ைட்ைத்தில் புலிைள் தப்பிச் யசல்வகதத் தடுப்பதற்கு, இலங்கை விைானப் 
பகையிைம் உள்ை - சீனாவில் தயாரிக்ைப்பட்ை - ‘எஃப்-7’ ரை யஜட் பபார் 
விைானங்ைள் சீனக்குைாவில்தான் நிகல யைாண்டிருந்தன என்பதும் 
குறிப்பிைத்தக்ைது.  

  திருபைாணைகல ைைற்பகைத் தைத்தில் நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டுள்ை 
விடுதகலப் புலிைைின் ைைற்புலிைள் பயன்படுத்திய ைரும்புலித் தாக்குதல் 
பைகையும் சீன உதவி அகைச்சர் பசாயு குய்ங் பார்கவயிட்ைார். அதன் 
பின்னர் விைானத்தில் பலாலிக்குச் யசன்ற சீன உதவி அகைச்சருக்கு அங்கும் 
நல்ல வரபவற்பு அைிக்ைப்பட்ைது.  

  யாழ்ப்பாணப் பகைைைின் ைட்ைகைத் தைபதி பைஜர் யஜனரல் ைைிந்த 
ஹத்துருசிங்ைவுைன் பசாயு குய்ங்கும் அவருைன் வந்த ஆறு சீன 
அதிைாரிைளும் பபச்சு நைத்தினர். பின்னர் விைானப்பகை யஹலிைாப்ைரில் 



யாழ்ப்பாணம் பைாட்கைக்குச் யசன்று பார்கவயிட்ை அவர்ைள் யைாழும்பு 
திரும்பி, பாதுைாப்புச் யசயலர் பைாத்தபய ராஜபட்சகவச் சந்தித்துப் பபசினர். 

  சீனாவின் பாதுைாப்பு கூட்ைகைப்கப விைங்ைிக் யைாள்ைாைல், இந்தப் 
பயணத்தின் முக்ைியத்துவத்கத யவைிப்படுத்துவது ைடினம். சீனாவில் 
பாதுைாப்புத்துகற சார்ந்து மூன்று அகைச்சைங்ைள் உள்ைன. முதலாவது, 

பதசிய பாதுைாப்பு அகைச்சைம். இதன் ைீழ்தான் யசஞ்பசகன எனப்படும் 
சீனாவின் முப்பகைைளும் உள்ைன. இரண்ைாவது, அரச பாதுைாப்பு 
அகைச்சைம். இதுபவ சீனாவின் முதன்கையான புலனாய்வு அகைப்பு. இதன் 
பிரதானைான ைைகை யவைியைப் புலனாய்வுப் பணிைகை பைற்யைாள்வதாகும். 
இந்தியாவின் ‘ரா’ எனப்படும் ‘ஆய்வு ைற்றும் பகுப்பாய்வு’ அலகு, 

அயைரிக்ைாவின் ‘சி.ஐ.ஏ.’ எனப்படும் ைத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு 
பபான்றவற்றுக்கு இகணயாை இது யசயல்படுைிறது. சுருக்ைைாை இது 
‘எம்.எஸ்.எஸ்.’ என்று அகழக்ைப்படுைிறது. மூன்றாவது, யபாதுைக்ைள் பாதுைாப்பு 
அகைச்சைம். இது சீனாவின் பபாலீஸ்துகறக்குப் யபாறுப்பாை உள்ைது. 
உள்நாட்டு பாதுைாப்பு, சட்ைம், ஒழுங்கைப் பபணுவது இதன் யபாறுப்பு.  

 சீனாவின் வலுவான அகைச்சைம் ஒன்றின் உதவி அகைச்சபர இலங்கைக்கு 
வந்து யசன்றுள்ைபபாதிலும், அதற்கு அவ்வைவாை ஊைை முக்ைியத்துவம் 
யைாடுக்ைப்பைவில்கல. அதற்கும் ைாரணம் உள்ைது. அைக்ைி 
வாசிக்ைப்பட்ைதால், சீனாவின் அரச பாதுைாப்பு உதவி அகைச்சரின் 
பயணத்கத ைிைச் சாதாரணைாை எடுத்துக் யைாண்ைவர்ைபை அதிைம் பபர்.  

  சீனாகவப் யபாறுத்தவகரயில், இந்தியா, ஜப்பான், அயைரிக்ைா ஆைிய மூன்று 
நாடுைகையும் தனக்குச் சவாலாைக் ைருதுைின்றது. இந்த மூன்று நாடுைளும் 
இலங்கையுைன் யநருக்ைைான யதாைர்புைகைக் யைாண்டிருப்பதும், சீனா 
அவற்கறவிை அதிை யதாைர்கபக் யைாண்டிருப்பதும் முக்ைியைான 
விஷயங்ைள். 

  யதன் சீனக் ைைலிலும் பசிபிக் பிராந்தியத்திலும் சர்ச்கசக்குரிய தீவுைள் 
விவைாரத்தில் சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஒரு பனிப்பபாபர நைந்து 
யைாண்டிருக்ைிறது. அப்படி இருக்கும்பபாது, அண்கையில் இலங்கையுைன் 
ஜப்பான் யசய்து யைாண்ை ைைல்சார் உைன்படிக்கை, இந்தியப் யபருங்ைைலில் 



சீனாவின் தகலயடீ்கைக் குகறப்பகத அடிப்பகையாைக் யைாண்ைது. அந்த 
உைன்பாடு யசய்து யைாள்ைப்பட்டு ஒரு ைாதம் கூை ஆைாத நிகலயில்தான், 

சீன அரச பாதுைாப்பு உதவி அகைச்சரின் பயணம் இைம் யபற்றுள்ைது.  

  இந்தியப் யபருங்ைைலில் இந்தியா, அயைரிக்ைா ஆைிய நாடுைைின் 
ஆதிக்ைத்கத உகைக்ை, சீனா யபரும் வியூைத்கத வகுத்து ைாய்ைகை நைர்த்தி 
வருைிறது. சீனாவின் முதல் விைானந்தாங்ைி ைப்பல் கூை இந்தியப் 
யபருங்ைைலில்தான் நிகலயைாள்ைப் பபாைிறது. இவ்வாறு இந்தியப் 
யபருங்ைைலில் அதிைரித்து வரும் சீனத் தகலயடீ்கை முறியடிக்ை 
இந்தியாவும் தன் பங்ைிற்கு பல்பவறு முயற்சிைகை பைற்யைாள்ைிறது.  

  சீனாவின் நீர்மூழ்ைிைகை எதிர்யைாள்ளும் வகையில் விசாைப்பட்டினத்திற்கு 
அருபை நிலத்திற்ைடியிலான நீர்மூழ்ைித் தைம் ஒன்கற அகைக்கும் பணிகய 
இந்தியா தீவிரப்படுத்தி உள்ைதாை அண்கையில் யசய்திைள் யவைியாைின. 
இத்தகைய சூழலில்தான் சீன உதவி அகைச்சரின் பயணம் 
இைம்யபற்றுள்ைது.  

   இந்தியாகவ உைவு பார்ப்பதற்ைான ஒரு தைைாை இலங்கைகய சீனா 
பயன்படுத்தி வருைிறது. விசாைப்பட்டினம் ைிழக்குக் ைைற்பகைத் 
தகலகையைமும், ைிழக்கு ைைபலாரப் பகுதிைைிலுள்ை ராக்யைட் ஏவு 
தைங்ைளும் சீனாவின் ைவனத்துக்குரிய முக்ைிய இலக்குைைாகும். 
இந்தியாவின் நீர்மூழ்ைிக் ைப்பல்ைைின் பிரதான தைைாை விசாைப்பட்டினபை 
உள்ைது. இங்ைிருந்து இந்தியக் ைைற்பகைக்ைான ஏவுைகணைள் 
பரிபசாதிக்ைப்படுைின்றன.  

 அபதபவகை ஒரிஸ்ஸாவின் வலீர் தீவு, சண்டிப்பூர் ஆைியன இந்தியாவின் 
முக்ைியைான ஏவுைகணப் பரிபசாதகனைள் பைற்யைாள்ைப்படும் 
ஏவுதைங்ைைாை உள்ைன. இந்தியாவின் விண்யவைி ஆராய்ச்சி ஏவுைகணைள் 
அகனத்தும் ஆந்திரத்தின் ஸ்ரீஹரிபைாட்ைாவில் இருந்பத ஏவப்படுைின்றன. 
இகவயயல்லாம் சீனாவால் உன்னிப்பாைக் ைண்ைாணிக்ைப்படும் 

இலக்குைைாகும்.  



  இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்னர் அந்தைான் தீவுைளுக்கு அருபை 
ைீன்பிடிப்பைகு பபான்று வடிவகைக்ைப்பட்ை சீனாவின் உைவுக் ைப்பல் 
ஒன்கற இந்தியக் ைைற்பகை துரத்திச் யசன்றபபாது, அது யைாழும்புத் 
துகறமுைத்தில் அகைக்ைலம் பதடிக் யைாண்ைதாை யசய்திைள் யவைியானது. 
ைைலின் தன்கைகயயும், இந்தியாவின் ைிழக்குக் ைைற்பகுதியிலுள்ை 
ஏவுைகண தைங்ைகையும் ைண்ைாணிக்கும் பணியில் அந்தக் ைப்பல் 
ஈடுபடுத்தப்பட்ைதாைபவ ைருதப்பட்ைது. இந்தியாகவ உைவு பார்க்ை 
இலங்கைகய ைட்டுைின்றி, பநபாைத்கதயும் கூை சீனா பயன்படுத்திக் 
யைாள்ைிறது.  

  பநபாை எல்கலயில் பதியனான்று புலனாய்வு தைவல் நிகலயங்ைகை சீனா 
அகைத்துள்ைது குறிப்பிைத்தக்ைது. இந்த நைவடிக்கைைளுக்யைல்லாம் 
யபாறுப்பாை இருப்பது சீனாவின் அரச பாதுைாப்பு அகைச்சைம்தான். 
இந்தியாவின் பாதுைாப்பு ரைசியங்ைகை இந்தப் பிரிவு பல்பவறு வழிைைில் 
யபற்றுக் யைாள்ைிறது. ைரபு சார்ந்த வழிமுகறைகை ைட்டுைின்றி, இகணயவழி 
‘கசபர்’ தாக்குதல்ைள் மூலமும், இந்தியாவின் முக்ைிய பாதுைாப்பு 
ைட்ைகைப்புைைினுள் ஊடுருவியும் யபருைைவு ரைசியங்ைகையும் சீன உைவுப் 
பிரிவு ைைவாடியுள்ைது.  

  அண்கையில் ‘இஸ்பரா’ எனப்படும் இந்தியாவின் விண்யவைி ஆராய்ச்சிப் 
பிரிவு ைற்றும் ஏவுைகணைகை வடிவகைக்கும் பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி 
நிகலயம் ஆைியவற்றின் ரைசியங்ைள் கூைத் திருைப்பட்ைன. யபருைைவு 
பாதுைாப்பு ரைசியங்ைகை சீனா திருடியுள்ைதாை அண்கையில் இந்தியா 
குற்றஞ்சாட்டியது குறிப்பிைத்தக்ைது. அயைரிக்ைாவுக்கும் கூை சீனாவின் 
இத்தகைய யநருக்ைடிைள் இருக்ைின்றன.  

 இகவ அகனத்துபை, சீனாவின் அரச பாதுைாப்பு அகைச்சைத்தின் ைீழ் 
யசயற்படும் ைிகை அகைப்புைைால்தான் வழி நைத்தப்படுைின்றன. இத்தகைய 
வலுவான அகைப்பு ஒன்றின் இரண்ைாவது யபாறுப்பு வாய்ந்த அதிைாரியின் 
இலங்கைப் பயணத்கத இந்தியாபவா, அயைரிக்ைாபவா, ஏன் ஜப்பாபனா கூை 
இலகுவாை எடுத்துக் யைாள்ைக் கூைாது.  



  இலங்கை - சீன யநருக்ைம் இந்திய, அயைரிக்ை நாடுைளுக்கு யவறுப்கப 
ஏற்படுத்தும் என்று யதரிந்திருந்தபபாதிலும், அகத இலங்கை திரும்பத் 
திரும்பச் யசய்து வருவதுதான் ஆச்சரியம்.   

 

தினைணி, 02-09- 2013 

 


