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அமெரிக்க்காவும் இந்திந்திய்காவும் தங்கள் மூதங்கள் மூல ்காகள் மூலோப்காந்திய
ந ன்களளை வலுப்கள் மூலோபடுத்த இந்திந்திய மகள் மூலோபருங்கடல

ெ்காந்காட்ளடப் கள் மூலோபந்தியன்கள் மூலோபடுத்துகின்றன
          By Pradeep Ramanayake and K. Ratnayake,         8 September 2017

கொழழும்பில் ொடந்த த வழரம் நடந்த இந்தியப் கந்தியப் பெருங்ொடல்

மழநழட்டின் (IOC)  விளம்ந்தியப் பெரப்ந்தியப் பெடுத்தப்ந்தியப் பெட்ட ொருப்கந்தியப் பெழருள
"சமழதழனம்,  முன்னனற்றம் மற்றும் சுபீட்சம்" ஆகும்.  ஆனழல்,

இந்த இரண்டு நழள நிொழ்வுக்கும் அத்த்கும் அத்தகொய
அபிலழ்கும் அத்தகாஷைொளுக்கும் எந்த கதழடர்பும் கி்கும் அத்தகடயழத.

த வழஷிங்டனும் புத தில்லியும் இந்த பிரழந்தியத்தில்
ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகட நடத வடிக்்கும் அத்தகொொ்கும் அத்தகள விரிவுந்தியப் பெடுத்தத வதற்கும்

மூனலழந்தியப் பெழய நலன்ொ்கும் அத்தகள த வலியுறுத்தத வதற்குமழன தமத
திட்டங்ொ்கும் அத்தகள கத வளிப்ந்தியப் பெடுத்தத வதற்ொழொ இந்த நிொழ்்கும் அத்தகத வ

ந்தியப் பெயன்ந்தியப் பெடுத்திக்கொழண்டன.  அத வர்ொள சீனழ்கும் அத்தகத வப் கந்தியப் பெயர்க்
குறிக்ொழவிட்டழலும்,  இந்த இரழணுத வ ொட்டிகயழுப்ந்தியப் பெலின்

இலக்கு அதனத வ.

சிங்ொப்பூரின் சர்த வனதச ொற்்கும் அத்தகொொளுக்ொழன ரழஜரழட்னம் ந்தியப் பெளளி

மற்றும் ஒரு கொழழும்பு ஆரழய்ச்சி ்கும் அத்தகமயமழன அடிப்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடக்
ொல்விொளுக்ொழன னதசிய நிறுத வனத்தடனும் இ்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைந்த,

இந்திய பிரதமர் நனரந்திர னமழடிக்கு கநருக்ொமழன
சிந்த்கும் அத்தகனக் குகுழழமழன இந்திய அறக்ொட்ட்கும் அத்தகளயழல் இந்த

மழநழடு நடத்தப்ந்தியப் பெட்டத.

பிரதழன அகமரிக்ொ னந்தியப் பெச்சழளர்,  கதற்கு மற்றும் மத்திய

ஆசிய வித வொழர ந்தியப் பெதில் த்கும் அத்தகனத்துடனும் இணை கத வளிவித வொழரச் கசயலழளர்
அலிஸ் கத வல்ஸ் ஆத வழர்.  கத வளியுறவு அ்கும் அத்தகமச்சர் சுஷ்மழ

ஸ்த வரழஜ் இந்திய பிரதிநிதிொள குழுவுக்கு த்கும் அத்தகல்கும் அத்தகம
தழங்கினர்.  ஆஸ்தினரலியழ,  பிரழன்ஸ்,  னஜர்மன,  பிரிட்டன்,

ஜப்ந்தியப் பெழன்,  இந்னதழனனசியழ,  ந்தியப் பெங்ொளழனதஷ்,  ஆப்ொழனஸ்தழன்,

சிங்ொப்பூர்,  சீகாஷைல்ஸ்,  கமழரிஷியஸ்,  மனலசியழ மற்றும்

வியட்நழம் உட்ந்தியப் பெட சுமழர் 35 நழடுொளில் இருந்த பிரதிநிதிொள
ொலந்த கொழண்டனர். சீனழ மற்றும் ந்தியப் பெழக்கிஸ்தழனும் கு்கும் அத்தகறந்த

பிரதிநிதிொ்கும் அத்தகள அனுப்பின.

ஒருபுறம் அகமரிக்ொழவும் இந்தியழவும்,  மறு புறம் சீனழவும்

ஏ்கும் அத்தகனய நழடுொளுக்கும் இ்கும் அத்தகடனய பூனொழள-அரசியல்
ந்தியப் பெதட்டங்ொள அதிொரித்த த வருத வதன் பின்னணியினல இந்த

நிொழ்வு இடம்கந்தியப் பெற்றத.

ட்ரம்ப் நிர்த வழொமழனத த வட கொழரியழவின் அணுசக்தி

னசழத்கும் அத்தகனொ்கும் அத்தகள இரழணுத வ நடத வடிக்்கும் அத்தகொொ்கும் அத்தகள னமற்கொழளள
அச்சுறுத்தத வதற்கும் னமலும் கந்தியப் பெழருளழதழரத் த்கும் அத்தகடொ்கும் அத்தகள

விதிப்ந்தியப் பெதற்கும் மற்றும் கதன் கொழரியழவில் அகமரிக்ொ
இரழணுத வ நடத வடிக்்கும் அத்தகொொ்கும் அத்தகள விரிவுந்தியப் பெடுத்தவும்

ந்தியப் பெயன்ந்தியப் பெடுத்தகிறத.  சீனழ மற்றும் ரஷ்யழ்கும் அத்தகத வ
த வடகொழரியழவிற்கு உதவுத வதழொ த வழஷிங்டன் குற்றம்

சழட்டுத வதழனத,  தனத பூனொழள னமலழதிக்ொத்்கும் அத்தகத

த வலியுறுத்தம் அகமரிக்ொ முயற்சிொளின் இறுதி இலக்குொள
அ்கும் அத்தகத வனய என்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகத அடிக்னொழடிட்டுக் ொழட்டுகின்றன.  "ொடற்

னந்தியப் பெழக்குத வரத்த சுதந்திரத்்கும் அத்தகத"  ந்தியப் பெழதொழக்கும் னந்தியப் பெழலியழன
சழக்குப்னந்தியப் பெழக்குடன்,  கதன் சீனக் ொடலுக்கு கந்தியப் பென்டொன்

ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகட னந்தியப் பெழர்க்ொப்ந்தியப் பெல்ொ்கும் அத்தகள அனுப்பிக்கொழண்டு,

கந்தியப் பெய்ஜிங்கின் பிரழந்திய உரி்கும் அத்தகம னொழரல்ொ்கும் அத்தகள சத வழல்

கசய்த வதடன் அணு ஆயுதப் னந்தியப் பெழ்கும் அத்தகர வி்கும் அத்தகளவிக்கும்
ஆந்தியப் பெத்தழன ந்தியப் பெதட்டங்ொ்கும் அத்தகள தூண்டிவிடுகிறத.

இந்தியழவும் சீனழவும் ந்தியப் பெரஸ்ந்தியப் பெர எல்்கும் அத்தகலொளில் நீண்ட
ொழலமழொ பிரழந்திய பூசல்ொ்கும் அத்தகள கொழண்டுளளதடன்

த வளங்ொள மற்றும் சந்்கும் அத்தகதொளுக்ொழன னந்தியப் பெழரழட்டத்தில்
னந்தியப் பெழட்டியழளர்ொளழொ உளளன.  சீனழவிற்கு எதிரழன

அகமரிக்ொ ஏொழதிந்தியப் பெத்தியத்தின் னந்தியப் பெழர் உந்ததலின் ஒரு
ந்தியப் பெகுதியழொ, னமழடி அரசழங்ொம் இந்தியழ்கும் அத்தகத வ ஒரு "முன்ன்கும் அத்தகல

அரசழொ" மழற்றிக்கொழண்டிருக்கிறத.

ஆண்டுனதழறும் உலொ கொழளொலன் ொப்ந்தியப் பெல் னந்தியப் பெழக்குத வரத்தில்

அ்கும் அத்தகரப் ந்தியப் பெகுதியும்,  கமழத்த சரக்கு னந்தியப் பெழக்குத வரத்தில் மூன்றில்
ஒரு ந்தியப் பெகுதியும்,  எண்கனத்துடனும் இணைய் ஏற்றுமதிொளில் மூன்றில் இரண்டு

ந்தியப் பெங்கும் இந்தியப் கந்தியப் பெருங்ொடலின் த வழியழனத வ
இடம்கந்தியப் பெறுகின்றன.  சீனழவிற்கு இந்த த வழிொள

இன்றிய்கும் அத்தகமயழத்கும் அத்தகத வ.  எரிசக்தி உட்ந்தியப் பெட அதன்
மூலப்கந்தியப் பெழருட்ொளின் கந்தியப் பெரும்ந்தியப் பெகுதி ஆபிரிக்ொழ மற்றும் மத்திய

கிகுழக்கில் இருந்னத இறக்குமதி கசய்யப்ந்தியப் பெடுகின்றன.

சீனழவுடன் இரழணுத வ னமழதல் ஏற்ந்தியப் பெட்டழல்,  அகமரிக்ொ

மற்றும் இந்திய ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகட,  சீன ொப்ந்தியப் பெல்ொ்கும் அத்தகள தடுக்ொ
முயற்சிக்கும்.

இப்பிரழந்தியத்தில் த வழஷிங்டனன் மூனலழந்தியப் பெழய நலன்ொ்கும் அத்தகள
த வலியுறுத்த்கும் அத்தகொயில் கத வல்ஸ் பிரொடனம் கசய்ததழத வத:

"அகமரிக்ொழத வழனத ஒரு இந்த-ந்தியப் பெசிபிக் சக்தியழகும் –
கதழடர்ந்தம் அப்ந்தியப் பெடி இருக்கும்".  இந்திய கந்தியப் பெருங்ொடலில்

"ந்தியப் பெழதொழப்பு அச்சுறுத்தல்ொ்கும் அத்தகள"  எதிர்த்த நிற்ந்தியப் பெதற்கும்,  "ொடற்
னந்தியப் பெழக்குத வரத்த சுதந்திரம் உட்ந்தியப் பெட சர்த வனதச தரங்ொ்கும் அத்தகள

ஆதரிக்ொவும்"  "இந்திய கந்தியப் பெருங்ொடலுக்ொழன கந்தியப் பெழதத வழன
னநழக்்கும் அத்தகொ" அ்கும் அத்தகமக்ொ அத வர் அ்கும் அத்தககுழப்பு விடுத்தழர்.

"சர்த வனதச தரநி்கும் அத்தகலொள,"  "ொடற் னந்தியப் பெழக்குத வரத்த சுதந்திரம்"

"விதிொள அடிப்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடயிலழன அ்கும் அத்தகமப்புக்ொள"  னந்தியப் பெழன்ற

கசழற்கறழடர்ொள,  சீனழவிற்கு எதிரழொ த வழஷிங்டனழல்
ந்தியப் பெயன்ந்தியப் பெடுத்தப்ந்தியப் பெடும் ந்தியப் பெழசழங்குத்தனமழன மந்திரங்ொள ஆகும்.

அகமரிக்ொழத வழல் ஏற்ொனனத வ எடுக்ொப்ந்தியப் பெட்டுளள
நடத வடிக்்கும் அத்தகொொ்கும் அத்தகள சுட்டிக் ொழட்டி,  ஜ ஜூ்கும் அத்தகல மழதத்தில்



அகமரிக்ொ-இந்தியழ-ஜப்ந்தியப் பெழன் நடத்திய மலந்தியப் பெழர் ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடப்
ந்தியப் பெயிற்சி்கும் அத்தகய ந்தியப் பெற்றி பிரதிநிதிொளுக்கு நி்கும் அத்தகனவுந்தியப் பெடுத்திய

கத வல்ஸ்,  "ந்தியப் பெத்தழயிரம் சிப்ந்தியப் பெழய்ொளுக்கும் னமல் ந்தியப் பெங்குந்தியப் பெற்றிய
இற்்கும் அத்தகறக்கு மிொப்கந்தியப் பெரிய மற்றும் மிொ ஒருங்கி்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைந்த"

ந்தியப் பெயிற்சியழொ அ்கும் அத்தகத சித்தரித்தழர்.  "கூட்டு திற்கும் அத்தகனக்
ொட்டிகயழுப்புதல் மற்றும் ந்தியப் பெயிற்சிொளும்,  னமலும் னமலும்

சிக்ொலழனதழகி த வரும் இந்த பிரழந்தியத்தில் ந்தியப் பெழதொழப்பு
சு்கும் அத்தகம்கும் அத்தகய ந்தியப் பெகிர்ந்த கொழளள உதவும்," என அத வர் மழநழட்டில்

கதரிவித்தழர்.

அகமரிக்ொழவிற்கும் இலங்்கும் அத்தகொக்கும் இ்கும் அத்தகடயிலழன புதிய

ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடக்கும்-ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடக்குமழன உற்கும் அத்தகத வயும் அக்னடழந்தியப் பெரில்
நடத்தவுளள இரு நழடுொளுக்கும் இ்கும் அத்தகடயிலழன "முதலழத வத

ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகட ந்தியப் பெயிற்சி்கும் அத்தகயயும்"  கத வல்ஸ் அறிவித்தழர்.  சீனழவிற்கு
எதிரழன அகமரிக்ொ னந்தியப் பெழரில் இலங்்கும் அத்தகொ்கும் அத்தகய முழு்கும் அத்தகமயழொ

ஒருங்கி்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைக்கும் த வழஷிங்டனன் முயற்சிொளில் இ்கும் அத்தகத வ
சமீந்தியப் பெத்திய்கும் அத்தகத வ.

அகமரிக்ொழ 2015ல் இந்திய ஆதரவுடன் முன்னழள
ஜனழதிந்தியப் பெதி மஹிந்த இரழஜந்தியப் பெக்ஷ கந்தியப் பெய்ஜிங்குடன்

கொழண்டிருந்த கநருக்ொமழன உறவுொளின் ொழரனத்துடனும் இணைமழொ
அத வ்கும் அத்தகர அொற்றி,  அத வருக்கு ந்தியப் பெதிலழொ ்கும் அத்தகமத்திரிந்தியப் பெழல

சிறினசன்கும் அத்தகத வ நியமிப்ந்தியப் பெதற்கும் உதவியத.

ஐ.ஓ.சி.  கூட்டத்திற்கு ஒரு த வழரத்திற்கு முன்னர்,  இலங்்கும் அத்தகொ

ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடயின் புதிய தளந்தியப் பெதி ்கும் அத்தகத வஸ் அட்மிரல் ட்ரழவிஸ்
சின்்கும் அத்தகனயழ,  "ொடற்னந்தியப் பெழக்குத வரத்த சுதந்திரத்திற்கு"  தனத

அர்ப்ந்தியப் பெணிப்்கும் அத்தகந்தியப் பெ அறிவித்தழர்.  இலங்்கும் அத்தகொ ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகடயின்
எதிர்ொழல ந்தியப் பெழத்திரம்,  "ஏடன் த வ்கும் அத்தகளகுடழ மற்றும் மலழக்ொழ

ஜலசந்திக்கும் இ்கும் அத்தகடயில் த வர்த்தொ கொழடுக்ொல் த வழங்ொல்ொ்கும் அத்தகள
ந்தியப் பெழதொழப்ந்தியப் பெனத,"  என அத வர் அறிவித்தழர்.  இரு இடங்ொளும்

சீனக் ொப்ந்தியப் பெல் னந்தியப் பெழக்குத வரத்தின் மூனலழந்தியப் பெழய கத வடிபுளளிொள
ஆகும்.

இந்தியப் கந்தியப் பெருங்ொடலில் உளள ொடல்த வழிப் ந்தியப் பெழ்கும் அத்தகதொள
உலகில் ந்தியப் பெரந்தியப் பெரப்ந்தியப் பெழன மற்றும் மிொவும் சிக்ொலழன ொடல்த வழி

னந்தியப் பெழக்குத வரத்த இ்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைப்புொளழகும் என்று இந்திய அ்கும் அத்தகமச்சர்
ஸ்த வரழஜ் மழநழட்டில் கதரிவித்தழர்.  எல்லழத வற்றுக்கும்

னமலழொ, இந்தியழவின் கமழத்த த வர்த்தொத்தில் 90 சதவிகிதமும்
அதன் அ்கும் அத்தகனத்த எண்கனத்துடனும் இணைய் இறக்குமதிொளும் இந்த

த வழிொ்கும் அத்தகளனய ந்தியப் பெயன்ந்தியப் பெடுத்தகின்றன.  "இந்திய கந்தியப் பெருங்ொடலில்
பிரழந்தியத்தில் உளள முக்கிய ்கும் அத்தகமயமழொ இந்தியழவிற்கு

இந்த ந்தியப் பெழத்திரம் கொழடுக்ொப்ந்தியப் பெட்டிருக்கிறத"  என்று அத வர்
அறிவித்தழர்.

இந்தியழவின் மூனலழந்தியப் பெழயம்,  "இந்தியப் கந்தியப் பெருங்ொடலிலும்
அதற்கு அப்ந்தியப் பெழலும் ொடனலழர அரசுொளுக்கு மத்தியில்

த்கும் அத்தகறமுொ இ்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைப்புொ்கும் அத்தகள விரிவுந்தியப் பெடுத்தத வ்கும் அத்தகதயும்
உளளடக்கியுளளத,"  என்று ஸ்த வரழஜ் கதழடர்ந்தழர்.

இலங்்கும் அத்தகொ,  மழ்கும் அத்தகலதீவு,  கமழரிஷியஸ் மற்றும் சீகசல்ஸ்
னந்தியப் பெழன்ற நழடுொளுடன் இந்தியழ இத்த்கும் அத்தகொய

முன்னனற்றங்ொ்கும் அத்தகள விரிவுந்தியப் பெடுத்தகிறத.  கொழல்ொத்தழவின்

கிகுழக்கு இந்திய த்கும் அத்தகறமுொத்தடன் மியழன்மரில் உளள
சிட்கத வ த்கும் அத்தகறமுொத்்கும் அத்தகத இ்கும் அத்தகனத்துடனும் இணைக்கும் ொலடன் னந்தியப் பெழக்குத வரத்த

திட்டம் மற்றும் தழய்லழந்தக்ொழன முத்தரப்பு கநடுஞ்சழ்கும் அத்தகல,

மற்றும் ஈரழனல் உளள சந்தியப் பெழள சபாஹழர் த்கும் அத்தகறமுொத் திட்டம்

உட்ந்தியப் பெட ஏ்கும் அத்தகனய திட்டங்ொ்கும் அத்தகள ந்தியப் பெற்றி ஸ்த வரழஜ்
சுட்டிக்ொழட்டினழர்.

னமழடி அரசழங்ொத்தின் இரழணுத வ ொட்ட்கும் அத்தகமப்பு
அகமரிக்ொழத வழல் ஊக்குவிக்ொப்ந்தியப் பெட்டத.  அகமரிக்ொழ,

இந்தியழவின் ொடும்-ந்தியப் பெ்கும் அத்தகொயழளிொளழன ந்தியப் பெழக்கிஸ்தழன் மற்றும்
சீனழவுக்கும் னொடு வி்கும் அத்தகளவிக்கும் ந்தியப் பெல்னத வறு மூனலழந்தியப் பெழய

நலன்ொ்கும் அத்தகள இந்தியழவுக்கு த வகுழங்கியிருக்கிறத.  சர்த வனதச
அணுசக்தி ஒழுங்குமு்கும் அத்தகற ஆ்கும் அத்தகனத்துடனும் இணையத்தில் இந்தியழவிற்கு

ஒரு சிறப்பு நி்கும் அத்தகல்கும் அத்தகம்கும் அத்தகய நிறுவுத வதம்,  னமம்ந்தியப் பெடுத்தப்ந்தியப் பெட்ட
அகமரிக்ொ ஆயுதக் ொருவிொ்கும் அத்தகள கந்தியப் பெற அனுமதிப்ந்தியப் பெதம் இதில்

அடங்கும்.  இந்திய த்கும் அத்தகறமுொங்ொளில் அகமரிக்ொ ொடற்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகட
ொப்ந்தியப் பெல்ொள நிறுத்தப்ந்தியப் பெடுத வதற்கும் ந்தியப் பெழுத ந்தியப் பெழர்க்ொவும் மற்றும்

ந்தியப் பெரழமரிப்பிற்ொழொவும் இந்தியழ அனுமதி த வகுழங்கியதன் மூலம்
பிரதியுந்தியப் பெொழரம் கசய்தளளத.

"ஒத்த்கும் அத்தககுழப்பு மற்றும் கூட்டு நடத வடிக்்கும் அத்தகொயின் ந்தியப் பெண்ந்தியப் பெழட்்கும் அத்தகட
உறுதிப்ந்தியப் பெடுத்தகின்ற ஒரு ந்தியப் பெழதொழப்பு ொட்ட்கும் அத்தகமப்்கும் அத்தகந்தியப் பெ

உருத வழக்குத வத முக்கியம்,"  என ஸ்த வரழஜ் மழநழட்டில்
கதரிவித்தழர்.  சமீந்தியப் பெத்தில் இலங்்கும் அத்தகொயின் அம்ந்தியப் பெழந்னதழட்்கும் அத்தகட

த்கும் அத்தகறமுொத்தில் ஒரு கந்தியப் பெரும்ந்தியப் பெகுதி ந்தியப் பெங்குொ்கும் அத்தகள சீனழ
்கும் அத்தகொயொப்ந்தியப் பெடுத்திய்கும் அத்தகத சுட்டிக் ொழட்டி கொழழும்பு ஊடொங்ொள

அத வரத ொருத்தக்கு குறுக்கிட்டிருந்தன.  அம்ந்தியப் பெழந்னதழட்்கும் அத்தகட
ஒப்ந்தியப் பெந்தத்்கும் அத்தகத கதழடர்ந்த,  த்கும் அத்தகனத்துடனும் இணை ொண்டத்்கும் அத்தகதயும் இந்தியப்

கந்தியப் பெருங்ொட்கும் அத்தகலயும் தனத கசல்த வழக்கு மண்டலமழொக் ொருதம்
இந்தியழ,  கத வளிவித வொழரச் கசயலர் சுப்ரமணியம்

கஜய்சங்ொ்கும் அத்தகர,  புத தில்லியின் ொத வ்கும் அத்தகல்கும் அத்தகய கதரிவிக்ொ
இலங்்கும் அத்தகொக்கு அனுப்பி ்கும் அத்தகத வத்தத.

இலங்்கும் அத்தகொ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்ொ ஐ.ஓ.சி.  மழநழட்டில்
கூறியதழத வத:  "இலங்்கும் அத்தகொயின் முக்கிய ொடல்

த்கும் அத்தகறமுொங்ொ்கும் அத்தகள,  குறிப்ந்தியப் பெழொ அம்ந்தியப் பெழந்னதழட்்கும் அத்தகட
த்கும் அத்தகறமுொத்்கும் அத்தகத அபிவிருத்தி கசய்த வதற்ொழன தீர்மழனத்்கும் அத்தகத

ந்தியப் பெற்றி நழன் குறிப்பிடுகினறன்.  சிலர் அ்கும் அத்தகத இரழணுத வத்
தளமழொ சித்தரித்தனர்.  ஜனழதிந்தியப் பெதி ்கும் அத்தகமத்திரிந்தியப் பெழல சிறினசன

த்கும் அத்தகல்கும் அத்தகமயிலழன இலங்்கும் அத்தகொ அரசழங்ொமழனத எந்தகத வழரு
நழட்டுடனும் இரழணுத வக் கூட்டுக்ொளில் ஈடுந்தியப் பெடவில்்கும் அத்தகல

அல்லத கத வளிநழடுொளுக்கு இலங்்கும் அத்தகொ தளங்ொ்கும் அத்தகள
அனுமதிக்ொவில்்கும் அத்தகல என்ந்தியப் பெ்கும் அத்தகத நழன் கதளித வழொக்

கூறுகினறன்."

விக்கிரமசிங்ொவின் ொருத்தக்ொள,  புத தில்லி்கும் அத்தகய மட்டுமன்றி,

எல்லழத வற்றுக்கும் னமலழொ த வழஷிங்டன்,  னடழக்கினயழ மற்றும்
சீனழவிற்கு எதிரழொ அகமரிக்ொ த்கும் அத்தகல்கும் அத்தகமயிலழன

கந்தியப் பெழருளழதழர மற்றும் இரழணுத வ ொட்ட்கும் அத்தகமப்பில் ஈடுந்தியப் பெட்டுளள
அ்கும் அத்தகனத வ்கும் அத்தகரயும் சமழதழனப்ந்தியப் பெடுத்த எடுத்த முயற்சியழகும்.

ஐ.ஓ.சி.  ஒன்று கூடலழனத இந்த தயழரிப்புொளின் உயர்ந்த
ொட்டத்தின் மற்கறழரு அறிகுறியழகும்.


