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இந்தியியாவுடடனியாடன

வியாஷிங்டனின இஇரியாணுவ-மூலூியாபியாய

கூட்டணிியய பூப்படுத்த சமீபத்திய நியாட்களில ட்இரம்ப்
நிர்வியாகமும்
பபனகடனும்
பூ
நடவடிக்ியககியக
எடுத்துள்கடன.
பவளிப்பியடயியாகலவ இந்நகர்வுகள் லடியாக்ூம் பீடபூம
கட்டுப்பியாடு மீது சீடனியாவுடடனியாடன தற்லபியாியதய லோியாதலில
புதுபடலலி
அதன
கடுியோயியாடன
நிியூப்பியாட்ியட
விடியாப்பிடியியாக
ியவத்திருக்க,
இந்தியியாியவ
ஊக்குவிப்பியத லநியாக்கோியாக பகியாண்டுள்கடன. லடியாக்ூியாம்
பீடபூம எனபது, இோியாூய ோியூப்பகுதியில புதுபடலலி
ஒரு கியாபந்து அஇரசியாக ியகயியாளும் ஒரு சிறிய
ோனடனஇரியாட்சியியாடன
பூட்டியானும்
சீடனியாவும்
தோது
இியஇறையியாண்ியோ
எலியூப்பகுதியியாக
உரிியோலகியாருகினஇறைதும்,
இோியாூய
ோியூத்பதியாடரில
அியோந்துள்கதுோியாடன ஒரு ோியூஉச்சிப்பகுதியியாகும்.
லடியாக்ூம் பீடபூமயில கடந்த
இஇரண்டு ோியாதங்ககியாக இந்திய
ோற்றும்
சீடன
துருப்புக்கள்
"லநருக்கு லநர்" ஒனறுக்பகியானறு
எதிபஇரதிஇரியாக
அணிவகுத்து
நிற்கினஇறை அலதலவியகயில, புது
படலலியும்
பபய்ஜிங்கும்
ஒனறின மீது ஒனறு லபியார்நியாடும்
அச்சுறுத்தலகள்
ோற்றும்
குியஇறைகூஇறைலகியக
விடுத்துள்கதுடன
அவற்றின
இஇரியாணுவங்கியக
லபியாருக்கு
தயியாஇரியாக
இருக்க
உத்தஇரவிட்டுள்கடன.
இந்தியியா
சீடனியாியவ
ஒட்டிய
அதன
வடகிழக்கு
எலியூயின
முனடனஇரங்கு
நிியூகளுக்கு
ஆயிஇரக்
கணக்கியாடன
துருப்புகியக
நகர்த்தி, அவற்ியஇறை "லபியார் இலியூபயனில, சோியாதியாடனம்
இலியூ"
எனஇறை
உயர்
எச்சரிக்ியக
நிியூயில
நிியூநிறுத்தி உள்கதுடன, பவடிகுண்டுகள், உதிரி
பியாகங்கள் ோற்றும் ஏியடனய லபியார் தகவியாடங்கியக
அவசஇரகதியில பகியாள்முதல பசய்ய பதியாடங்கியுள்கது.
சீடனியா
தீபபத்திற்கு
லபியார்விோியாடனங்கியக
நகர்த்தியிருப்பதியாகவும், இந்திய ோியாநிூம் அருணியாச்சூ
பிஇரலதசத்ியத ஒட்டிய அதன எலியூக்கு அருலக
தியஇரயிலிருந்து
விண்ணில
பசனறு
தியாக்கும்
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ஏவுகியணகியக நிியூநிறுத்தி இருப்பதியாகவும் ோற்றும்
கியாயப்படுபவர்கியகக் கருத்திக் பகியாண்டு திபபத்திற்கு
கூடுதல
இஇரத்த
ியகயிருப்புகியக
அனுப்பி
இருப்பதியாகவும் பசய்திகள் பதரிவிக்கினஇறைடன.
இந்த
லோியாதலில
வியாஷிங்டனின
தியூயீடு,
இப்லபியாியதக்கு அது ோியஇறைமுகோியாக இருந்தியாலும் கூட,
அணுஆயுத சக்திககியாடன இந்தியியா ோற்றும் சீடனியாவுக்கு
இியடலய
ஒரு
எலியூ
லோியாதல
அபியாயத்ியத
மகப்பபரியகவில
அதிகரிக்கினஇறைது
எனபலதியாடு,
லவகோியாக தீவிஇரோியடந்து, ஆசியியா ோற்றும் போியாத்த
ோனிதயிடனத்திற்குலோ லபஇரழிவுகஇரோியாடன விியகவுகலகியாடு
அபோரிக்க
ோற்றும்
ஏியடனய
பிஇரியாந்திய
ோற்றும்
ஏகியாதிபத்திய சக்திகியகயும் உள்ளிழுக்கும்.
இந்திய சுதந்திஇர திடனத்தனறு ஜடனியாதிபதி ட்இரம்ப் ோற்றும்
இந்திய பிஇரதோ ோந்திரி நலஇரந்திஇர லோியாடிக்கு இியடயிூியாடன
ஓர்
உியஇரயியாடலின
லபியாது,
அபோரிக்கியாவும்
இந்தியியாவும்
"இந்லதியா-பசிபிக்
பிஇரியாந்தியம்
எங்கிலும்"
அவற்றின
இஇரியாணுவ-பியாதுகியாப்பு
கூட்டுஇறைியவ விரிவியாக்க ஒப்புக்
பகியாண்டதியாக
பசவ்வியாயனறு
பவள்ியக
ோியாளிியக
அறிவித்தது.
முதல
படியியாக,
அவ்விரு
நியாடுகளும்
அவற்றின
பவளியுஇறைவு ோற்றும் பியாதுகியாப்பு
அியோச்சர்கியக உள்கடக்கிய
"ோந்திரிகள்
அகவிூியாடன
இருவருக்கு-இருவர்
(2-by-2)
லபச்சுவியார்த்ியதியய" பதியாடங்கி, "அவற்றின மூலூியாபியாய
ஆலூியாசியடனகியக அதிகரிக்கும்.”
அதற்கடுத்த
நியாள்
வியாஷிங்டன
அறிவிக்ியகயில,
சர்ச்ியசக்குரிய கியாஷ்மீரில இந்திய ஆட்சிியய எதிர்க்கும்
ஒரு இஸ்ூியாமய லபியாஇரியாளிகள் குழுவியாடன ஹிஜ்புல
முஜியாஹிதீன
அியோப்ியப
ஒரு
"பவளிநியாட்டு
பயங்கஇரவியாத
அியோப்பியாக"
பட்டியலிட்டிருப்பதியாக
அறிவித்தது.
ஆச்சரியத்திற்கிடமனறி,
இந்நகர்வு
இந்தியியாவியால ோடனமுவந்து வஇரலவற்கப்பட்டது. முஸ்லீம்
பபரும்பியானியோ கியாஷ்மீர் பகுதியில புது படலலி மீதியாடன
எதிர்ப்புக்கும் ோற்றும் பியாரிய அனனியப்படலுக்கும்

பியாகிஸ்தியான
அஇரசு-ஆதஇரவிூியாடன
பயங்கஇரவியாதலோ,
முழுியோயியாக
இலியூபயனஇறைியாலும்,
பிஇரதியாடனோியாக
உள்கபதடன
புது
படலலி
வியாதிடுகிஇறைது.
இியத
இஸ்ூியாோியாபியாத்
கடுியோயியாக
கண்டடனம்
பசய்து
வருகிஇறைது.
அபோரிக்க
பவளியுஇறைவுத்துியஇறை
பசயூர்
பஇறைக்ஸ்
ரிலூர்சன, பியாதுகியாப்பு துியஇறை பசயூர் லஜம்ஸ் ோியாட்டீஸ்
ோற்றும் ஜப்பியானிய அியோச்சர்ககியாடன Taro Kono ோற்றும்
Itsunori Onodera ஆகிலயியாருக்கு இியடயிூியாடன லநற்ியஇறைய
"இருவருக்கு-இருவர்" சந்திப்பியாடனது, அபோரிக்கியாவும்
ஜப்பியானும்
"அப்பிஇரியாந்தியத்தின
ஏியடனய
பங்கியாளிகளுடன லசர்ந்து, குறிப்பியாக பகியாரிய குடியஇரசு,
ஆஸ்திலஇரலியியா
(ோற்றும்)
இந்தியியாவுடன
லசர்ந்து,
முத்தஇரப்பு ோற்றும் பலதஇரப்பு பியாதுகியாப்பு ோற்றும்
இஇரியாணுவ
கூட்டுஇறைியவ
முனபடனடுக்க"
கூட்டியாக
பணியியாற்றுவபதடன முடிபவடுத்தடனர்.
இது, வட பகியாரியியா அதன அணுஆயுத ோற்றும்
பதியாியூதூஇர
ஏவுகியண
பரிலசியாதியடனகியக
ஒருதியூபட்சோியாக நிறுத்திக் பகியாள்க லவண்டுபோனஇறை
அபோரிக்க லகியாரிக்ியககளுக்கு அது தியூவணங்க
ோறுத்ததற்கு
ஒரு
விியடயிறுப்பியாக
கியாட்டப்பட்டது.
ஆடனியால, ட்இரம்ப் நிர்வியாகம் எட்டு ோியாதங்களுக்கு முனடனர்
பதவிக்கு
வந்த
பினடனர்
இருந்து
திட்டமட்டு
தூண்டிவிட்டுள்க
வட
பகியாரிய
பநருக்கடி,
அியடனத்திற்கும் லோூியாக பிபயியாங்யியாங்கின அண்ியட
நியாடும்
பிஇரதியாடன
கூட்டியாளியுோியாடன
சீடனியாியவ
மூலூியாபியாயரீதியில தனிியோப்படுத்த, சுற்றி வியகக்க
ோற்றும் பீதியூட்டுவதற்கியாடன அபோரிக்க ஏகியாதிபத்திய
முியடனவியால ஏற்பட்டதியாகும்.
கடந்த கியால-நூற்இறைியாண்டு கியாூோியாக வியாஷிங்டன தியான
ஒரு நியாடு ோியாற்றி ஒரு நியாட்டின மீது சட்டவிலஇரியாதோியாக
பியடபயடுத்துள்கது எனகினஇறை லபியாதினும், சீடனியாவுக்கு
எதிஇரியாடன
வியாஷிங்டனின
இஇரியாணுவ-மூலூியாபியாய
தியாக்குதலுக்குள்
இந்தியியா
முனபினும்
ஆழோியாக
ஒருங்கிியணயும் பியாகோியாக, சிறிய, வறுியோப்பட்ட ஒரு
நியாடியாடன வட பகியாரியியாியவ உூக அியோதிக்கு ஒரு
பிஇரத்திலயக அச்சுறுத்தூியாக சித்தரிக்கும் அபோரிக்கியாவின
நிியூப்பியாட்ியட திரும்பத்திரும்ப கூறுகினஇறைது.
முனபிலூியாத வியகயில வட பகியாரியியா மீது "ஆத்திஇரம்
ோற்றும் சீற்இறைத்ியத" ோியழபயடன பபியாழியவதற்கியாடன
ட்இரம்ப்பின பபியாறுப்பற்இறை அச்சுறுத்தலகளுடன, லோியாடி
இந்தியியாியவயும்
அச்சுறுத்தும்
வியகயில
அணி
லசர்த்துள்கியார். அவர்ககது ஆகஸ்ட் 15 உியஇரயியாடலின
உியஇர வடிவத்தினபடி, “வட பகியாரிய ஆபத்திற்கு
எதிஇரியாக உூியக ஒருங்கிியணப்பதில, ட்இரம்பின பூோியாடன
தியூியோக்கியாக பிஇரதோ ோந்திரி லோியாடி ஜடனியாதிபதி
ட்இரம்புக்கு நனறி பதரிவித்தியார்.”
கடந்த ஒனஇறைியஇர தசியாப்தங்கியகப் பபியாறுத்த வியஇரயில,
ஜடனநியாயகக் கட்சி நிர்வியாகத்தின கீழ ஆகட்டும் அலூது
குடியஇரசுக்
கட்சி
நிர்வியாகத்தின
கீழ
ஆகட்டும்,
இந்தியியாியவ சீடனியாவுக்கு எதிர்பூோியாக கட்டியோப்பதும்

ோற்றும் அபோரிக்கியாவின மூலூியாபியாய லநியாக்கங்களுடன
அியத பிியணப்பதுலோ வியாஷிங்டனின ஒரு ோத்திய
மூலூியாபியாய குறிக்லகியாகியாக இருந்துள்கது. இந்தியியா,
சீடனியாியவ ஒட்டி சுோியார் 3,500 கிலூியாமீட்டர் நீக
எலியூியயக் பகியாண்டுள்கதும், உூகின மகப்பபரிய
பியடகளில
ஒனியஇறை
பகியாண்டுள்கதும்
எனபது
ோட்டுோலூ.
அது
புவியியலரீதியில
இந்திய
பபருங்கடலிலும் அதிகியாஇரம் பசலுத்துகிஇறைது, இந்த கடலஎலியூகள்
வழியியாகத்தியான
சீடனியாவிற்கியாடன
பபரும்பியானியோ
எண்பணய்
ோற்றும்
அதன
பபியாருகியாதியாஇரத்திற்கு
லதியவயியாடன
ஏியடனய
ஆதியாஇரவகங்களும் பசலகினஇறைடன.
லோியாடி ோற்றும் அவரின இந்து லோூியாதிக்கவியாத பியாஇரதிய
ஜடனதியா கட்சியின (பிலஜபி) மூனஇறைியாண்டுகியாூ ஆட்சியில,
இந்தியியா கண்கூடியாக சீடனியாவுக்கு எதிஇரியாடன அபோரிக்க
தியாக்குதலில ஒரு முனடனணி நியாடியாக ோியாற்இறைப்பட்டுள்கது.
இந்தியியா
அதன
இஇரியாணுவ
தகங்கள்
ோற்றும்
துியஇறைமுகங்கியக அபோரிக்க லபியார்விோியாடனங்கள் ோற்றும்
லபியார்க்கப்பலகள்
வழியோயியாக
பயனபடுத்துவதற்கு
இப்லபியாது அனுோதிக்கிஇறைது. இந்திய பபருங்கடலில சீடன
கப்பலகள் ோற்றும் நீர்மூழகிக்கப்பலகளின நகர்வுகியகக்
குறித்த உகவுதகவலகியகப் பபனடகனுடன பகிர்ந்து
பகியாள்கிஇறைது,
லோலும்
ஜப்பியான
ோற்றும்
ஆஸ்திலஇரலியியாவுடன இருதஇரப்பு ோற்றும் முத்தஇரப்பு
இஇரியாணுவ-மூலூியாபியாய உஇறைவுகியகயும் மக லவகோியாக
விரிவியாக்கியுள்கது.
கடந்த
வியாஇரயிறுதியில
பிஇரஸ்
ட்இரஸ்ட்
ஆஃப்
இந்தியியாவுடடனியாடன ஒரு லபட்டியில, அபோரிக்க பசிபிக்
கட்டியகயகத்தின தியூவர் அட்மஇரல  ஹியாரி  ஹியாரீஸ்
கூறுியகயில, அபோரிக்கியா "இந்தியியாவின இஇரியாணுவத்ியத
நவீடனோியாக்க அதற்கு உதவ தயியாஇரியாக இருப்பதியாக"
அறிவித்து, இந்தியியாவுடன பபனடகன இியயந்திருப்பதன
முக்கியத்துவத்ியத
வலியுறுத்திடனியார்.
வங்கியாக
விரிகுடியாவில சமீபத்திய அபோரிக்க-இந்திய-ஜப்பியானிய
கூட்டு
கடற்பியட
ஒத்திியகியயப்
புகழந்துியஇரத்த
அட்மஇரல, அியத அபோரிக்கியாவின நியாற்கஇர ஒத்திியகயியாக
ோியாற்றும் வியகயில ஆஸ்திலஇரலியியாியவயும் ோற்றும்
சீடனியாியவ
இஇரியாணுவரீதியில
எதிர்பகியாள்க
ோற்றும்
லதியாற்கடிக்க பபனடகனின மூலூியாபியாய முனபடனடுப்பில
உள்க நியாடுகியகயும், வருடியாந்தஇர ோூபியார் ஒத்திியகயில
இியணத்து பகியாண்டியால அது இனனும் சிஇறைப்பியாக
இருக்கும் எனபியதயும் லசர்த்துக் பகியாண்டியார்.
லடியாக்ூம் பீடபூமக்கு உரிியோயுள்க பசியாந்தக்கியாஇரர் யியார்
எனபதில அபோரிக்கியா நிியூப்பியாடு எடுக்கவிலியூ
எனபியத
பகிஇரங்கோியாக
அது
பதியாடர்ந்து
லபணி
வருவதற்கு
இஇரியாஜியாங்கரீதியிூியாடன
கியாஇரணங்கள்
இருந்தியாலும்
கூட,
சீடனியாவுடடனியாடன
இந்தியியாவின
தற்லபியாியதய எலியூ பநருக்கடியில ட்இரம்ப் நிர்வியாகம்
இந்தியியாவுடன நிற்கிஇறைது எனபியத பதளிவுபடுத்துோியாறு,
அபோரிக்க
ஏகியாதிபத்தியத்தின
பூ
மூலூியாபியாயவியாதிகளிடம் இருந்து வந்த அியழப்ியப
அடுத்து,
இந்தியியாவுடடனியாடன
உஇறைவுகியகப்

பூப்படுத்துவதற்கியாடன
வந்துள்கடன.

வியாஷிங்டனின

நகர்வுகள்

ஒரு சீடன-இந்திய லபியாியஇரத் தடுத்தியார். ட்இரம்பியால
முடியுோியா?
அணுஆயுத
பணயங்கள்
இப்லபியாதும்
பபரிதும்
அதிகரித்துள்கடன,”
எனறு
தியூப்பிட்டு
நீண்டகியாூ
சிஐஏ
நடவடிக்ியகயியாகரும்
ஒபியாோியா
நிர்வியாகத்தின அதிகியாரியுோியாடன Bruce Reidel எழுதியிருந்த
ஒரு
கட்டுியஇர
இவ்விடயத்தில
குறிப்பியாக
குறிப்பிடத்தக்கதியாகும். ஜடனியாதிபதி லஜியான பகனடனடி
"இந்திய விோியாடனப்பியடகளுக்கு சஇரக்குகியக மீள்நிஇரப்ப
அபோரிக்க விோியாடனப்பியடியய" அனுப்பிடனியார் ோற்றும் ஒரு
விோியாடனந்தியாங்கி "லபியார்க்கப்பல பியடப்பிரிியவ வங்கியாக
விரிகுடியாவிற்கும்" அனுப்பிடனியார், இது தியான 1962 சீடனஇந்திய எலியூ லபியாியஇர சீடனியா ஒருதியூபட்சோியாக
முடித்துக் பகியாள்கவும் ோற்றும் வடகிழக்கு இந்தியியாவில
அதன "ியகப்பற்இறைலகளில" இருந்து பினவியாங்கவும்
பசய்தது எனறு அக்கட்டுியஇர வியாதிடுகிஇறைது.
“JFK

“உூகிற்லக மகப்பபரும் விியகவுகியக ஏற்படுத்த
கூடியதியாடன" ஒரு லோியாதல பவடிப்பியதத் தடுக்க ட்இரம்ப்
நிர்வியாகம் இஇரியாஜியாங்க நடவடிக்ியககியகத் பதியாடங்க
தயியாஇரியாக
லவண்டுபோடன
Reidel
வலியுறுத்துகினஇறை
அலதலவியகயில, இந்திய இஇரியாணுவம் பபய்ஜிங்கிடம்
தியூகுனியியாோல இருக்க உதவுவதில வியாஷிங்டன
அதற்கு
உதவ
முனவஇர
லவண்டுபோனறும்,
அவசியோியாடனியால
லபியார்ககத்தில
அியத
இஇரத்தம்லதியாய்ந்ததியாக்க
லவண்டுபோனறும்
அவர்
ோியஇறைமுகோியாக வியாதிடுகிஇறைியார்.
ஒரு முனடனணி அபோரிக்க சிந்தியடன குழியாோியாடன,
மூலூியாபியாய
ோற்றும்
சர்வலதச
ஆய்வுகளுக்கியாடன
ியோயத்தின Richard M. Rossow, அவர் பங்கிற்கு,
“சீடனியாியவ எதிர்த்து நிற்க பவளிநியாட்டு எலியூகளுக்குள்
அதன துருப்புகியக அனுப்புவியத" ட்இரம்ப் நிர்வியாகம்
அங்கீகரிக்க லவண்டுபோனறு வியாதிடுகிஇறைியார், அபோரிக்க
ஏகியாதிபத்திய மூலூியாபியாயவியாதிகள் நீண்டகியாூோியாகலவ
இக்கருத்தில நிியூத்திருக்கிஇறைடனர் எனபியத புது படலலி
உணர்ந்துள்கது.
லபியார் விரும்பத்தக்கதியாக இலூியாோல இருக்கூியாம்,
ஆடனியால அபோரிக்க தியூியோயிூியாடன "உூககியாவிய
ஒழுங்கியோப்புக்கு" பங்களிப்பளிக்க முக்கிய படிகியக
எடுக்க இந்தியியா தயியாஇரியாக உள்கது எனபதற்கும், “நோது
அதிகரித்துவரும் பியாதுகியாப்புத்துியஇறை பங்கியாண்ியோியய
இனனும் ஆழப்படுத்தும் நோது தீர்ோியாடனத்ியத அது
பூப்படுத்தும் எனபதற்கும்" பூோியாடன, பதளிவியாடன ஒரு
சமக்ியக்ஞைியய நியாம் பபற்றுவிட்லடியாம் எனபியத Rossow
ஒப்புக் பகியாள்கிஇறைியார்.
அபோரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தின மக முக்கிய ஆசிய
கூட்டியாளியியாடன
ஜப்பியான,
லடியாக்ூம்
பீடபூம
பிஇரச்சிியடனயில
இந்தியியாவின
நிியூப்பியாட்ியட
ஆதரிப்பதில அபோரிக்கியாியவ விட இனனும் கூடுதூியாக
முன பசனறுள்கது. வியியாழடனனறு, இந்தியியாவுக்கியாடன
ஜப்பியானிய தூதர் Kenji Hiramatsu கூறுியகயில, இந்தியியா

"பூட்டியானுடன புரிந்துணர்வு உடனபடிக்ியக" ஒனியஇறை
பகியாண்டிருப்பதியாக
கூறி,
அதற்கு
சட்டபூர்வ
உரிியோயிலூியாத
பகுதியில
இந்திய
துருப்புகள்
தியூயிட்டிருப்பியத
நியியாயப்படுத்திடனியார்.
பபய்ஜிங்
பபயியஇரக் குறிப்பிடியாோல, அவர் அறிவுறுத்துியகயில,
அந்த சர்ச்ியசக்குரிய பீடபூமயில ஒரு சியாியூியய
விரிவியாக்கும் முயற்சியியாடனது "இருக்கும் நிியூியோியய
பூத்திடனியால
ஒருதியூப்பட்சோியாக
ோியாற்இறை"
முயற்சிப்பதியாகும் எனஇறைியார்.
லோற்கத்திய மூூதடனத்திற்கு பிஇரதியாடன ோலிவு-உியழப்பு
வினிலயியாக-சங்கிலி
ியோயத்திலிருந்து
சீடனியாியவப்
புஇறைந்தள்ளும் நம்பிக்ியகயில ோற்றும் அதன பசியாந்த
வலூஇரசு அபிூியாியலாஷைகியக முனபடனடுப்பதற்கியாக, ஊழல
நிியஇறைந்த இந்திய முதூியாளித்துவ வர்க்கம், சீடனியாியவ
மீண்டும் அடிபணிய ியவக்கும் அபோரிக்க ோற்றும்
ஜப்பியானிய ஏகியாதிபத்திய உந்துதலில அவற்றின ஒரு
லசவகஇரியாக லசியவயியாற்றி வருகிஇறைது.
சீடன
ோக்கள்
குடியஇரசில
முதூியாளித்துவத்ியத
மீட்டியோத்ததில இருந்து எழுந்த பசலவந்த தனடனூக்
குழுக்கியகப்
பிஇரதிநிதித்துவம்
பசய்கினஇறை
சீடன
ஆட்சியிடம், அதற்கு எதிஇரியாக பதியாடுக்கப்பட்டு வரும்
இியடவிடியாத தியாக்குதலுக்கு எந்த முற்லபியாக்கியாடன பதிலும்
கிியடயியாது.
ஆசிய ோற்றும் உூக ோக்களின லபியார்-எதிர்ப்புணர்வுக்கு
எந்தபவியாரு முியஇறையீடும் பசய்ய அியோப்புரீதியிலூலய
இூியாயகற்று, அது, வியாஷிங்டன உடன ஒரு ஏற்பியாட்ியட
பசய்து
பகியாள்ளும்
முயற்சிக்கும்,
லபியார்நியாடும்
லதசியவியாதத்ியத
முடுக்கிவிட்டு
அதன
பசியாந்த
இஇரியாணுவவியாத
நடவடிக்ியகயில
ஈடுபடுவதற்கும்
இியடலய ஊசூியாடிக் பகியாண்டிருக்கிஇறைது.
பபரும்பியாலும் லபியார் ஏற்பட சியாத்தியமுள்கது, ஆடனியால
அந்த லோியாதியூ இந்லதியா-சீடனியா எலியூயின கிழக்கு
பகுதிலயியாடு ோட்டுப்படுத்த முடியும் எனறும், அது ஒரு
வியாஇரலோியா அலூது இஇரண்டு வியாஇரத்திற்கு மகியாோல
நீடிக்கும் எனறும் சீடன இஇரியாணுவம் நம்புவதியாக கூறிய
ோக்கள் விடுதியூ இஇரியாணுவத்தின ஆதியாஇரநபர்கியக,
South China Morning Post இன ஒரு சமீபத்திய கட்டுியஇர
லோற்லகியாளிட்டது.
ஆடனியால ஒரு எலியூ லபியாஇரியாடனது அபோரிக்கியாவில
பதியாடங்கி
ஏியடனய
சக்திகியகயும்
லவகோியாக
உள்ளிழுக்கும்
எனபியதலய
சமீபத்திய
நியாட்களின
அபிவிருத்திகள்
எடுத்துக்கியாட்டுகினஇறைடன.
அதுலபியானஇறைபவியாரு லபஇரழிவு தடுக்கப்பட்டியாலும் கூட,
இந்தியியா ோற்றும் சீடனியாவுக்கு இியடயிூியாடன ஒரு லோியாதல
ஒரு எலியூ லபியாஇரியாக ோட்டுப்பட்டு இருந்தியாலும் கூட,
அது
உூபகங்கிலும்
உியழக்கும்
ோக்களுக்கு
லபஇரழிவுகஇரோியாடன விியகவுகியகக் பகியாண்டிருக்கும்.
அதன
விியகவு
எனடனவியாக
இருந்தியாலும்,
அதுலபியானஇறைபவியாரு லபியார் ஏகியாதிபத்தியத்ியத ோட்டுலோ
பூப்படுத்தும்.

ஒரு சீடன "பவற்றியியாடனது", இந்திய முதூியாளித்துவ
வர்க்கம் சீடனியாவுக்கு எதிஇரியாக அபோரிக்க தியூியோயிூியாடன
லநட்லடியா வியகப்பட்ட ஒரு கூட்டணியில தனியடன
இியணத்துக் பகியாள்க ோட்டுலோ கியாஇரணோியாக அியோயும்.
அதற்கும் கூடுதூியாக, லஜர்ோனி, ஜப்பியான ோற்றும் பிஇறை
ஏகியாதிபத்திய
சக்திகள்
அவற்றின
மீள்ஆயுதோயப்படுத்தல
லபியாருக்கியாடன
திட்டங்கியகத்
தீவிஇரப்படுத்துவதற்கு இோியாூய பகுதி சம்பவங்கியக
ஒரு சியாக்குலபியாக்கியாக பயனபடுத்தும்.
சீடனியா லதியாலவியியடயும் ஒரு சம்பவத்தில, அபோரிக்க
ஏகியாதிபத்தியம் சீடனியாவுக்கு எதிஇரியாடன அதன பபியாறுப்பற்இறை
இஇரியாணுவ-மூலூியாபியாய தியாக்குதியூத் தீவிஇரப்படுத்த அந்த
சந்தர்ப்பத்ியத சியாதகோியாக்கிக் பகியாள்ளும். இதற்கிியடலய,
லோியாடி அஇரசியாங்கம், 1962 “அவோதிப்ியப" துியடத்துவிட்ட
பபருமதத்துடன, பதற்கியாசியியாவின லோூியாதிக்க சக்தியியாக
அியத அங்கீகரிப்பதற்கியாக அதன அண்ியடநியாடுகியக
மஇரட்டுவதற்கியாடன அதன முயற்சிகியக அதிகரித்து,
பதியாழிூியாக வர்க்கம் மீதியாடன தியாக்குதியூத் தீவிஇரப்படுத்த

லபியார்நியாடும் உணர்ச்சிகஇரோியாடன லதசியவியாத சூழியூ
முடுக்கிவிட்டு, இந்திய அஇரசியியூ இனனும் கூடுதூியாக
வூதிற்கு நகர்த்தும்.
ஆடனியால முதூியாளித்துவ வர்க்கத்தின லபியார் முியடனவுக்கு
ஒரு எதிர்விியச உள்கது. இந்தியியா ோற்றும் சீடனியாவில
சமீபத்திய தசியாப்தங்கள் ஒரு பியாரிய பதியாழிூியாக வர்க்க
வகர்ச்சிியயக் கண்டுள்கது. இதுபவியாரு பூோியாடன சமூக
சக்தியியாகும், இூியாபங்கள், ஆதியாஇரவகங்கள் ோற்றும்
மூலூியாபியாய
அனுகூூங்களுக்கியாடன
முதூியாளித்துவ
லபியாட்டியாலபியாட்டியில
இதற்கு
எந்த
ஆர்வமும்
கிியடயியாது,
லபியாருக்கு
மூூக்கியாஇரணோியாடன
முதூியாளித்துவம்
ோற்றும்
அது
வஇரூியாற்றுரீதியில
லவரூனறியுள்க
கியாூங்கடந்த
லதசிய-அஇரசு
அியோப்புமுியஇறைியய தூக்கிபயறியும் லநியாக்கில, ஒரு
லபியார்-எதிர்ப்பு
இயக்கத்தில
அபோரிக்கியா,
ஜப்பியான
ோற்றும் உூபகங்கிலும் உள்க பதியாழிூியாகர்களுடன
லசர்ந்து இந்த பூோியாடன சமூக சக்தி அணிதிஇரட்டப்பட
லவண்டும்.

