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இந்தியியா மற்றும் ம் பியாகிஸ்ாகிஸ்தியான் அழிவுகரமியான
பம் பியாரர போியாக்கி சறுக்கிச் ச் சசல்கின்றன
Keith Jones, 2 March 2019

இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தின, திஸ்தற்்கிசியிவின அண ஆயுிஸ்தம ிஸ்தரித்ிஸ்த  ப பக்கயின
நிடு்கள, முழ அளவிலின ஒர இரிணவ மமிிஸ்தலின விளிமபில ிஸ்தளளிடிக
த்கிண்டிரககினறன.

மமிடி மற்றும அவரத  பி. .்க தவட்்கமினற ம பிர தநரக்கடி பகய  பயன படுத்தி வரம
ஏபரல-மம இல நடக்கவிரககும  பல ்கட்ட த பிதத் மிஸ்தரிஸ்தலில விககு்க பகள திரட்ட
முயற்சிககினறனர.

தெவ்விய அனறு விடியலில, இந்திய ம பிர விமினங்்கள, 1971 இந்தியி  பிகிஸ்ிஸ்தின
ம பிரககுப பின முிஸ்தல மு பகறயி்க  பிகிஸ்ிஸ்தி பகன ிஸ்திககின.

அரெிங்்கத் பகிஸ்த விமரசிப ப பகிஸ்த நிறுத்ிஸ்திிஸ்திஸ்திலும, மமலும  பிகிஸ்ிஸ்தின உடனின உறவில
இரந்ிஸ்த “மூமலி பிய த பிறு பகம ்கித்ிஸ்தல” எனற ெங்கிலி பகய உ பகடத்ிஸ்த “ பலெிலி”
மமிடி பகய பு்கழ்  பிடவில பகல என பிஸ்திலும, ”மிஸ்தசிய ஒற்று பகம பகய” கு பகலப பிஸ்தி்க
எதிர்கட்சி்க பகள  பி. .்க குற்றம ெிட்டுகிறத.

அ பகவ,  பிகிஸ்ிஸ்தினில ஆழமி்க ஊடுரவி, புத திலலியின கூற்று  படி இந்தியி
ஆககிரமித்தளள ்கிஷ்மீரில, பிரிவி பகனவிிஸ்த கிளரச்சியில ஈடு பட்டுளள இஸ்லிமிய
குழவின  பக -த--தமிஹமமதவின (JeM) முககிய “ பயங்்கரவிிஸ்த ிஸ்தளம”
அழிக்கப பட்டத.
சில மண மநர குழப பத்திற்கு பினனர, இந்திய ிஸ்திககுிஸ்தலின  பிதிபபு்கள மற்றும
மூமலி பிய பிரதிவி பகளவு்க பகள ஆரியந்ிஸ்த பின, இஸ்லிமி பித்  பலமின இரிணவ
 பதிலடி த்கிடுக்கப ம பிவிஸ்தி்க ெவில விடுத்ிஸ்தத.
 பிகிஸ்ிஸ்தின உளமள அதமரிக்கி-இஸ்மரல  பிணயிலின ிஸ்திககுிஸ்தல்க பகள —அத
 பழிவிங்குிஸ்தல அலலத ்கிஷ்மீரி கிளரச்சி குழக்களின ிஸ்திககுிஸ்தல்களுககு எதிரின
ிஸ்தற்்கிபபு ிஸ்திககுிஸ்தல எனற த பயரில நடத்ிஸ்தப பட்டிலும ெரி— அவற் பகற இயல பிககுவ பகிஸ்த
 பிகிஸ்ிஸ்தின அறமவ அனுமதிக்கித எனறு அத பிர்கடனம தெயிஸ்தத.
மறுநிள, இந்திய மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தினின ம பிர விமினங்்கள இந்தியிவின மிநிலமின
மமு மற்றும ்கஷ்மீரின மீத ஒர சிறு, நிய ெண் பகடயில ஈடு பட்டன, அத, இந்திய
இரிணவ ிஸ்தளங்்கள மீத தவற்ற த பறிிஸ்த ிஸ்திககுிஸ்த பகல இஸ்லிமி பித் நடத்திய பிறகு
நடந்ிஸ்திஸ்தி்க புத திலலி கூறுகிறத.
இரண்டு ிஸ்தரபபும புிஸ்தன கிழ பகம மமிிஸ்தலில கு பகறந்ிஸ்தத ஒர எதிரி விமினத் பகிஸ்த சுட்டு
வீழ்த்தியிஸ்தி்க கூறுகினறன, இஸ்லிமி பித் ிஸ்தன கூற்றுககு ஆிஸ்திரமி்க,  பக்கத தெயிஸ்த
இந்திய விமினி பகயக ்கிட்டியத.
அதமரிக்கி, சீனி, ரஷ்யி மற்றும இிஸ்தர உல்க ெகதி்கள ிஸ்தற்ம பித தவளிப ப பகடயி்க
முழ பகமயின ம பிர தவடிப ப பகிஸ்த ிஸ்தடுககும முயற்சியில ஈடு பட்டுளளன — அந்ிஸ்தப ம பிர
த பகுணைக ்கண்டத்திற்கு ”மட்டுப படுத்ிஸ்தப பட்டிஸ்தி்க” இரந்ிஸ்திிஸ்திலும ெரி, அத மவ்கமி்கமவ
ஒர அழிவு்கரமின அண ஆயுிஸ்த  பரிமிற்றமி்க உரதவடுககும எனறு
ஒபபுகத்கிளகினறன.
அவர்கள ்கட்டுப பிட்டுடன இரககும படி ஆமலிெ பகன வழங்கினிலும, மத்தியஸ்ிஸ்தரி்க
 பங்்கிற்ற முன வந்ிஸ்திலும, த பண்ட்கனின தெிலலிட பகல  பயன படுத்தமவிமியின
“மூமலி பிய ம பிட்டியின ஒர புத யு்கத்தில” வலலரசு்கள மிட்டிக த்கிண்டுளளன —
அ பகவ திஸ்தற்்கிசியிவின ம பிர தநரக்கடி பகய  பயன படுத்தி ிஸ்தங்்கள பூம்கிள முமலி பிய
நலன்க பகள முனதனடுக்க முயலகினறன.
விஷிங்டன, குறப பி்க, இந்ிஸ்த தநரக்கடி பகய  பயன படுத்தி சீனி பகவ இரி ிஸ்தந்திர ரீதியி்க
மற்றும இரிணவ ரீதியி்க சுற்ற வ பகளக்க முயற்சிககினறத.
அத தவளிப ப பகடயி்க  பிகிஸ்ிஸ்தின மீிஸ்தின இந்தியிவின ிஸ்திககு பகல “ிஸ்தற்்கிபபு” எனறு
 பச் பகெ த்கிடி ்கிட்டியத, மமலும இந்திய-அதமரிக்கி “பூம்கிள மூமலி பிய கூட்டின”
 பலத் பகிஸ்த ம்கிடிட்டு ்கிட்டுவிஸ்தற்கு, நடபபு தநரக்கடி பகய  பயன படுத்தகிறத.
இந்ிஸ்த நி பகல பகம்களின தவடிபபுத்ிஸ்தன பகமககு எரியூட்டுவனவி்க இரப ப பகவ, மு பகறமய
நமரந்திர மமிடி, அவரத இந்த ஆதிக்க  பி. .்க மற்றும இஸ்லிமிய னரஞ் ்கவிிஸ்த
இமரின ்கின ிஸ்த பகல பகமயிலின இரண்டு அரசு்களும எதிரத்கிளகினற ெமு்கத பிரளிிஸ்திர மற்றும அரசியல தநரக்கடி ஒனறுடன ஒனறு திஸ்திடரபு பகடயிஸ்தி்க இரப பத
ிஸ்தின.
தவறும ஏழ மிிஸ்தங்்களுககு முன,  பிகிஸ்ிஸ்தினின பிரிஸ்தமரி்க மிஸ்தரவு தெயயப பட்ட ்கின,
மவ பகல்கள, முனமனற்றம மற்றும அதி்கரித்ிஸ்த ெமூ்க தெலவீனங்்கள ம பினற
விககுறுதி்கமளிடு ஆட்சிககு வந்ிஸ்திர, ஆனில அவரத அரெிங்்கம, IMF-ம்கிரம சிக்கன
நடவடிக பக்க பகய முனதனடுப பிஸ்தில அிஸ்தன தெலவிககு கீழிறங்குவ பகிஸ்த ்கிண்கிறிர.

இரிணவம, த பரநிறுவன ஊட்கங்்கள, மற்றும அ பகனத்த எதிர ்கட்சி்களின முழ
ஆிஸ்தரவுடன, மமிடி அரெிங்்கம ்கின, ம பச்சு விரத் பகிஸ்தககு முனவர ிஸ்தயிரி்க இரப பிஸ்தி்க
கூறுவ பகிஸ்த நிரி்கரித்ிஸ்தத.
்கிஷ்மீர கிளரச்சிககு அ பகனத்த த பிரள உிஸ்தவி பகயயும  பிகிஸ்ிஸ்தின நிறுத்ிஸ்த மவண்டும
எனற புத திலலியின ம்கிரிக பக்கககு இஸ்லிமி பித் எடுத்தக ்கிட்டும படியி்க ெருணைி்கதி
அ பகடயும வ பகரயில இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தின இ பகடமய உயர மட்ட அளவில ம பச்சு
விரத் பகிஸ்த்கள எதவும கி பகடயித, “ெமரெ ம பச்சுக்கள” என பத ஒர புறம இரக்கட்டும
எனறு  பல வரடங்்களி்க புத திலலி வலியுறுத்தகிறத.
ஒர அண ஆயுிஸ்த ம பரழிவு உரவிகிக த்கிண்டிரககிறிஸ்தி?
அண ஆயுிஸ்த  பலம த பற்ற அரசு்கள இ பகடமய ந பகடத பறும ம பிரின அ பியம குறத்த
யிரம கு பகறத்த மதிபபிடககூடித.
2001-2002 ம பிர தநரக்கடி முிஸ்தல, அபம பித மிலலியன ்குணைக்கின இந்திய  ப பகட்கள
 பிகிஸ்ிஸ்தின எல பகலயில ஒன பத மிிஸ்தங்்களுககு குவிக்கப பட்டிரந்ிஸ்தன, அச்ெமயத்தில
இர நிடு்களும தமய-சிலிரககும மூமலி பியங்்க பகள முனனிறுத்தின, ெகதி வியந்ிஸ்த
தூண்டுிஸ்தல மவ்கமின ம பிரககு வழிவகுத்த இரககும.
இந்திய  ப பகட்க பகள த்கிண்டு  பிகிஸ்ிஸ்தினின மீத  பல மு பகன ஆககிரமிபபு
நடவடிக பக்கக்கின மவ்கமின அணதிரட்டலுககு அ பகழபபு விடுககும இந்தியிவின
்கடு பகமயின தவக்க மூமலி பியத்திற்கு  பதிலிறுப பி்க இஸ்லிமி பித் ிஸ்தந்திமரி பிய
அலலத ம பிரக்கள அண ஆயுிஸ்தங்்க பகள  பயன படுத்தகினறத.
 பிகிஸ்ிஸ்தின ிஸ்தந்திமரி பிய அண ஆயுிஸ்தங்்க பகள  பயன படுத்தம  பட்ெத்தில “மூமலி பிய
திஸ்திடக்கநி பகல பகய” உ பகடத்த, அண-ஆயுிஸ்தங்்க பகள “முிஸ்தலில  பயன படுத்தவத இல பகல”
எனற உறுதிதமிழியில இரந்த இந்தியி பகவ விடுவிககிறத எனறு இந்தியி  பதிலுககு
ெமிக பக்க தெயிஸ்தத.
இ பகவ அ பகனத்தம
நடந்மிஸ்தறவிடும.

அளவீட்டில

சிறய,

மக்கள

திஸ்தி பக்க

மிகுந்ிஸ்த

இடத்தில

லிகூரின  பகமயம, 11 மிலலியன மக்கள திஸ்தி பக்க த்கிண்ட  பிகிஸ்ிஸ்தினின இரண்டிம
த பரிய ந்கரம, அத இந்திய எல பகலயில இரந்த 20 கிமலிமீட்டர (12.5  பகமல)
திஸ்தி பகலவிற்கு ெற்று அதி்கமி்க இரககும.
புத திலலியில இரந்த இஸ்லிமி பித்தக்கின தூரம, த பரலின மற்றும  பிரிஸ் அலலத
நியூ மயிரக மற்றும தடட்ரிய பகட விட ்கணெமின அளவு கு பகறவி்கமவ இரககும,
மற்றும அண-ஆயுிஸ்த ஏவு்க பகுணை சில நிமிடங்்களில  பயணத்த விடும.
இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தின இ பகடமய அண ஆயுிஸ்த  பரிமிற்றம தவறும  பல மிலலியன
்குணைக்கினவர்க பகள திஸ்தற்்கிசியிவில த்கிலவமிஸ்திடு நினறு விடித.
2008 இல விஞ்்ஞினி்கள (1980 ்களில இவர்கள அண ஆயுிஸ்த குளிர்கிலம திஸ்திடர பி்க
உல்கத் பகிஸ்த எச்ெரித்ிஸ்தனர) நடத்திய மெிிஸ்த பகன மூலம ஹிமரிஷிமி குண்டு, அளவில நூறு
ிஸ்தட பகவ தவடிக்க  பகவத்ிஸ்தத ம பினறு இந்தியி- பிகிஸ்ிஸ்தின யுத்ிஸ்தத்தினில, த பரிய
ந்கரங்்கள நிெம ஆவிஸ்தன மூலம, த பரமளவு பு பக்கயும, ெிம பலும ்கிற்றுதவளியில
 பரவும, அத விவெிய தநரக்கடி பகய உரவிககும எனறு ்கண்டு பிடித்ிஸ்தனர.
இந்ிஸ்த திஸ்தற்்கிசியிவின ”மட்டுப படுத்ிஸ்தப பட்ட” அண-ஆயுிஸ்த ம பி பகரத் திஸ்திடரந்த
பிலலியன ்குணைக்கினவர்கள இறப பிர்கள எனறு அவர்கள ்கணத்ிஸ்திர்கள.

இந்ிஸ்த ெமீ பத்திய ம பிர தநரக்கடியின உடனடி தவளிப பிடு எதவி்க இரந்ிஸ்திலும —
ெம பவங்்கள வரம நிட்்களில அலலத விரங்்களில  பக்க மீற ம பி்கலிம— அத இந்ிஸ்த
ம பிரககு பிந் பகிஸ்தய பூம்கிள அரசியலின நி பகலமுறவு மற்றும அிஸ்தன வி பகளவி்க
ஏ்கிதி பத்திய  ப பக்க பகமயின எழச்சி மற்றும அரசு்களி பகடமய  ப பக்க, இ பகவதயலலிம 20-ம
நூற்றிண்டின பிரச்சி பகன்க பகள மற்றும முரண் பிடு்க பகள மமலும எரியூட்டுகினறன: அந்ிஸ்த
நூற்றிண்டில முிஸ்தலிளித்தவம மெிெலிெப புரட்சியின ெவிலிலிரந்த ிஸ்தபபியத, ஆனில
மனிிஸ்த குலத் பகிஸ்த இரண்டு உல்க ம பிர்கள, மற்றும  பிசிெம மமலும  பல
 பயங்்கரங்்களுககு இழப பிஸ்தன மூலமம இத நடந்ிஸ்தத.
பிரிவி பகனயும மிஸ்தசிய முிஸ்தலிளித்தவத்தின வரலிற்று மிஸ்திலவியும
இந்திய,  பிகிஸ்ிஸ்தின மமிிஸ்தலின மூலங்்கள, த பகுணைக்கண்டத் பகிஸ்த முஸ்லீம  பிகிஸ்ிஸ்தின
மற்றும த பரம பின பகம இந்த இந்தியிவி்க ஆககிய 1947 வகுபபுவிிஸ்த பிரிவி பகனயில
ிஸ்தங்கியுளளத — இந்ிஸ்த குற்றம திஸ்தற்்கிசியி பகவ விட்டுச் தெலலும பிரித்ிஸ்தினிய பிரபுக்கள
மற்றும மிஸ்தசிய முிஸ்தலிளித்தவத்தின எதிதரதிர ்கன பகன்களின இந்திய மிஸ்தசிய ்கிங்கிரஸ்
மற்றும முஸ்லிம லீக ஆகிமயிரில முனதனடுக்கப பட்டத.
பிரிவி பகன, வரலிறு, ்கலச்ெிரம, மற்றும த பிரளிிஸ்திர ிஸ்தரக்கத் பகிஸ்த புறந்ிஸ்தளளியத
மற்றும வகுபபுவிிஸ்த வனமு பகற எனனும தீசுவி பகலயில 2 மிலலியன மக்கள
த பிசுங்கினர மமலும 18 மிலலியன மக்கள இந்தியி பகவ விட்மடி  பிகிஸ்ிஸ்தி பகன விட்மடி
ிஸ்தபபிமயிடினர.
ஆனில அத இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தினின  ப பக்கயின ஆளும வரக்கத்தின
சிடுமூஞ்சித்ிஸ்தனமின நலன்க பகள ்கித்ிஸ்தத, ஒர மி்கபத பரிய ஏ்கிதி பத்திய எதிரபபு மக்கள
கிளரச்சி பகய இரத்ிஸ்த தவளளத்தில மூழ்்கடித்ிஸ்திஸ்தன மூலம, அத ்கடந்ிஸ்த மூனறு
ிஸ்தெிபிஸ்தங்்களி்க திஸ்தற்்கிசியி பகவ ஆட்டிப ப பகடத்தளளத; மமலும இலண்டன உடனின
சுிஸ்தந்திர-பிரிவி பகன ஒப பந்ிஸ்தத்தின  பி்கமிய, பிரித்ிஸ்தினிய-்கிலனித்தவ அரசு இயந்திரத் பகிஸ்த
ிஸ்தங்்கள வெம த பற்று, அிஸ்தன மூலம எதிரபபில கூடுிஸ்தல வலி பகம த பற்ற திஸ்திழிலிள
வரக்கத் பகிஸ்த எதிர த்கிண்டனர.
 பரந்த பட்ட மக்களின பிரச்சி பகன்களுககு முற்ம பிககு தீரவு்கிுணை திரிணயற்ற இரண்டு
முிஸ்தலிளித்தவங்்களும ்கடந்ிஸ்த ஏழ ிஸ்தெிபிஸ்தங்்களி்க ிஸ்தங்்களத மூமலி பிய  ப பக்க மற்றும
வகுபபுவிிஸ்தத்தடன பினனிய மிஸ்தசியவிிஸ்த உுணைரவு்க பகள ஊட்டுவிஸ்தன மூலம ெமூ்க
ம்கி பத் பகிஸ்த பிற்ம பிககு தி பகெ்களில திரபபினர.
்கிஷ்மீர எனற ஆறிிஸ்த
எடுத்தக்கிட்டிகும.

வடு,

அவர்களத

த பிதவின

திவிலிஸ்தன பகமயின

இந்திய முிஸ்தலிளித்தவம மமு ்கஷ்மீரின (இந்தியிவின ஒமர முஸ்லிம த பரம பின பகம
மிநிலம) மக்க பகள மூனறு ிஸ்தெிபிஸ்தங்்களி்க இரிணவ ஆககிரமிபபு மூலம அடககியத
மமலும இந்திய ஆட்சிககு மக்களின  பரந்ிஸ்த எதிரபபு குறத்த தி பக்கபபி பகன
தவளிப படுத்தகினற அமிஸ்தமவ பகள, முஸ்லிம வகுபபுவிிஸ்த  படுத்கி பகலயில குற்றம
ெிட்டப பட்ட ்கட்சி மற்றும பிரிஸ்தம பகர த்கிண்டிடுகினறத.
வி-மின  பிகிஸ்ிஸ்தின ஆளும வரக்கம த பிறுத்ிஸ்த வ பகர, அத ஆளும ்கிஷ்மீரில,
அவர்களின உரி பகம்க பகள நசுககி, மற்றும இந்தியி ஆளும
மமு ்கஷ்மிரில
எதிரபபி பகன  பயன படுத்தி, மி்கவும பிற்ம பிக்கின இஸ்லிமிய குழக்க பகள முனனுககு
த்கிண்டு வரகினறனர.
திஸ்திழிலிள வரக்கத்தின ிஸ்த பகல பகமயிலின ம பிர மற்றும ஏ்கிதி பத்தியத் பகிஸ்த எதிரபபு
இயக்கத்திற்்கி்க
்கடந்ிஸ்த இரண்டு ிஸ்தெிபிஸ்தங்்களி்க, இந்திய- பிகிஸ்ிஸ்தின மமிிஸ்தலின ிஸ்தன பகம மிறவிட்டத.
அத அதமரிக்க-சீன மமிிஸ்தல்களுடன பிரிக்க முடியிிஸ்த படி பினனிப பி பகுணைந்தளளத, அத
புதிய தவடிபபுத்ிஸ்தன பகம பகய அிஸ்தற்கு த்கிடுத்த, இந்தியி- பிகிஸ்ிஸ்தின முரண் பிடு
உல்கத்தின த பரம ெகதி்க பகள இழககும அ பியத் பகிஸ்த எற் படுத்தியுளளத.
இந்ிஸ்த நூற்றிண்டு திஸ்திடங்கியதில இரந்த, விஷிங்டன ( னநிய்க மற்றும குடியரசு
நிரவி்கங்்கள இரண்டும ஒனறு ம பிலமவ) இந்தியி பகவ தீவிரமி்க ்கவர முற் பட்டுளளத,
அிஸ்தன மீத மூமலி பிய ெலு பக்க்க பகள த பிழிவிஸ்தன மூலம, முனமனறய அதமரிக்க
ிஸ்தளவிடங்்கள மற்றும ெிிஸ்திருணை அண எரித பிரள மற்றும திஸ்திழிலநுட் பத்தி பகன
இந்தியிவிற்கு த்கிடுப பதம இதில அடங்கும, மமலும புத திலலி பகய ிஸ்தனத மூமலி பிய
நி்கழ்ச்சி நிரலில அரவ பகுணைப பமிஸ்த அிஸ்தன குறகம்கிளிகும.
அதமரிக்கிவின ம பிர-திட்டமிடு பவர்கள, திஸ்தற்்கிசியி மற்றும இந்திய த பரங்்கடல மீத
முககியத்தவத் பகிஸ்த இ பகுணைத்திரப பத —இந்ிஸ்த ்கடலவழிப  பி பகிஸ்த சீனிவின
த பிரளிிஸ்திரத் பகிஸ்த எரியுட்டும எண்துணைய மற்றும இிஸ்தர வளங்்கள த பறவும, ஐமரிப பி,
ஆபிரிக்கி, மற்றும மத்திய கிழககிற்கு எற்றுமதி்க பகள அனுப பவும ஒர வழியி்க

உளளத— அதமரிக்க  பசிபிக ஆ பகுணைய்கத் பகிஸ்த இந்திய- பசிபிக ஆ பகுணைய்கம எனறு ம பர
மிற்றயதில இரந்த தவளிப படுகிறத.
மமிடியின கீழ், இந்தியிவின ிஸ்தளங்்க பகள அதமரிக்க ம பிரவிமினங்்கள மற்றும
்கப பல்கள நிறுத்ிஸ்த திறந்தவிட்ட பகம மற்றும அதமரிக்கி மற்றும அிஸ்தன முககிய
கூட்டிளி்களின
ப பின மற்றும ஆஸ்திமரலியி ஆகியவற்றுடன அதி்கரிககும
இரிஸ்தரபபு, முத்ிஸ்தரபபு, மற்றும நிற்ிஸ்தரபபு மூமலி பிய ஒத்த பகழபபு்கள, ்கிட்டு ப பகவ,
சீனிவிற்கு எதிரி்க அதமரிக்கிவின இரிணவ-மூமலி பிய ிஸ்திககுிஸ்தலுககு இந்தியி
உண் பகமயில “முனனண நிடி்க” மிற்றப பட்டுவிட்டத என பத ிஸ்தின.
 பனிப ம பிரினம பித திஸ்தற்்கிசியிவில அதமரிக்கிவின முககிய கூட்டிளியி்க இரந்ிஸ்த
இஸ்லிமி பித், மமலும  பயமுறுத்தம திஸ்தினியில எச்ெரித்ிஸ்தத, அிஸ்திவத அதமரிக்கிவின
தெய பக்க்கள, இபபிரிந்தியத்தில “ெம பல நி பகல பகய” உ பகடத்தளளத. ஆனிலும அிஸ்தற்கு
 பயனில பகல.
இிஸ்தன வி பகளவி்க, அமிஸ்த ம பினறு இந்திய-அதமரிக்கி கூட்டண பகய ்கண்டு அஞ்சும
சீனிவுடன அிஸ்தன நீடித்ிஸ்த இரிணவ-மூமலி பிய கூட்டி பகன  பிகிஸ்ிஸ்தின  பலமடங்கு
 பலப படுத்தியுளளத.
அதமரிக்கி ிஸ்தற்ம பி பகிஸ்தய இந்தியி  பிகிஸ்ிஸ்தின  பிஸ்தட்டங்்க பகள ிஸ்தணக்க முயற்சித்ிஸ்திலும,
அிஸ்தன ்குணைககு்களின  படி திஸ்தற்்கிசியிவில தவடிககும  பரந்த பட்ட ம பிர, ிஸ்தற்ம பித
அிஸ்தன பூம்கிள அபிலி பக-்க பகள கீழறுககும எனறு ்கரதகிறத, அவ்விறு தெய பக்கயில
இறுதியி்க சீனி பகவ கீழ்ப படிய தெயவத உட் பட ஆககிரமிப பத உட் பட உல்க
ஆதிக்கத் பகிஸ்த நி பகல நிட்டுவிஸ்தற்கு உந்தம ்கட்ட பகமபபினுள தெயகிறத.
இந்ிஸ்த உந்திஸ்தலின  பி்கமி்க, சீனிவின ஒமர இ பகுணைபபு ஒமர ெி பகல (OBOR) எனற
முனமுயற்சி பகய உ பகடத்த, முககியமி்க சீன  பிகிஸ்ிஸ்தின த பிரளிிஸ்திர ிஸ்திழ்விரம எனற
முயற்சி பகய அழிக்க விஷிங்டன தீரமினமி்க உளளத, சீனிவின அந்ிஸ்த முயற்சி, இந்திய
த பரங்்கடல மற்றும திஸ்தன சீன ்கடல “தநரககும புளளி்க பகள”  பக்கப பற்றுவிஸ்தன மூலமி்க
சீனி பகவ த பிரளிிஸ்திர ரீதியி்க முடககும அதமரிக்க முயற்சி்க பகள எதிர
த்கிளவிஸ்தற்்கிகும.
இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தினின திஸ்திழிலிளர்கள மற்றும உ பகழககும மக்கள, ஆளும
வரக்கம ிஸ்தயிரிககும இந்ிஸ்த குற்றவியல நி பகறந்ிஸ்த ம பிர ிஸ்தயிரிபபு்க பகள எதிரத்த அண
மெர மவண்டும.
முிஸ்தலிளித்தவம வரலிற்றுரீதியி்க மவரூனற இரககும வகுபபு விிஸ்த அடிப ப பகடயில
புகுத்ிஸ்தப பட்ட திஸ்தற்்கிசியிவின ்கிலிவதியிகிவிட்ட மிஸ்தசிய அரசு அ பகமபபு மு பகறயும,
மற்றும ம பிட்டி மிஸ்தசியவிிஸ்த முிஸ்தலிளித்தவ குழக்களின ,ெந் பகிஸ்தக்கி்க, இலி பத்த்கி்க,
மூமலி பிய நலன்களுக்கின ம பிரிட்டம ிஸ்தின உல்கத் பகிஸ்த மறு பங்கீடு தெயவதில
மிஸ்திற்றம ்கிண்கிறத. அிஸ்தனில திஸ்தற்்கிசிய மற்றும உல்கம எங்கிலும, ம பிரககு
எதிரின ம பிரிட்டம, முிஸ்தலிளித்தவத்தககு எதிரின ம பிரிட்டத்திலிரந்த பிரிக்க
முடியிிஸ்தத ஆகும.
பூம்கிள ரீதியி்க ம பிர எதிரபபு இயக்கத்தின  பி்கமி்க, திஸ்திழிலிள வரக்கத்தின
ிஸ்த பகல பகமயில ம பிர மற்றும ஏ்கிதி பத்தியத்தககு எதிரி்க, திஸ்தற்்கிசியிவில உளள
திஸ்திழிலிளர்கள மற்றும மெிெலிெ சிந்ிஸ்த பகன உளள இ பகள்ஞர்கள, முிஸ்தலிளித்தவத்தின
மவ பகலத்திட்டமின ம பிர, சிக்கன நடவடிக பக்க மற்றும வகுபபுவிிஸ்த பிற்ம பிககு
ஆகியவற்றுககு எதிரி்க ்கட்டிய பகமக்க மவண்டும.
எண்ுணைற்ற மிமவிவிிஸ்த குழக்கள, ஸ்ரிலினிெ CPM மற்றும CPI ஆகியவற்றுககு எதிரின
அரசியல ம பிரிட்டத்தின வழியி்கத்ிஸ்தின அப படி பட்ட இயக்கத் பகிஸ்த ்கட்ட முடியும.
ம பரழிவு்கரமின ம பிரின  பக்கம தவகுமக்க பகள ்கண்மூடித்ிஸ்தனமி்க ிஸ்தளள உிஸ்தவும
ம பரினவிிஸ்த, இரிணவ ெிரபு ்கட்சி்கள ிஸ்தின CPM, CPI என ப பகிஸ்த அவர்கள பிம பியின
அ பகனத்தக ்கட்சி ம பிர தநரக்கடி கூட்டத்தில ்கலந்த த்கிளவிஸ்தன மூலமி்க நிரூபித்த
உளளனர.  பல ிஸ்தெிபிஸ்த்கிலமி்க, இந்திய ஆளும ஸ்ிஸ்தி ப்கத்தின ஒரங்கி பகுணைந்ிஸ்த
 பி்கமி்க, முிஸ்தலிளித்தவத்தின வலலரசு ்கனவு்களுக்கி்க இந்தியிவின இரிணவ
 பலத் பகிஸ்த விரிவிககும, மற்றும புதிய த பிரளிிஸ்திரக த்கிள பக்க, இந்திய அதமரிக்க
கூட்ட பகமபபு ஆகியவற் பகற முனதனடுககும ்கிங்கிரஸ் ிஸ்த பகல பகமயிலின அரெிங்்கங் பகள
ஊககிவித்தளளனர. மிமவிவிதி்கள திஸ்திழிலிள வரக்க சுயிதீனத்தககு விமரிிஸ்தமி்க
இரப பதமட்டும அலலிமல,மிஸ்தசியவிிஸ்தத்தில ஊடுரவி இரககினறனர.
முிஸ்தலிளித்தவ ம பிர மற்றும பிற்ம பிககுககு எதிரி்க இந்தியி மற்றும  பிகிஸ்ிஸ்தின
திஸ்திழிலிளர்கள, திஸ்திழிலிளர ஆட்சிக்கின ம பிரிட்டத்தின மூலமி்க கீழிரந்த
பிரிவி பகன பகய ்க பகளவத மற்றும திஸ்தன ஆசியிவில ஐககிய மெிெலிெ குடியர பகெ
உரவிககுவிஸ்தற்்கின ம பிரிட்டம, நின்கிம அகிலத்தின அ பகனத்தல்க குழவில
பிரதிநிதித்தவம தெயயப படும தலனின மற்றும ட்தரிட்ஸ்கியின ெரவமிஸ்தெ மெிெலிெம
ஆகியவற்றல ிஸ்தின இிஸ்தற்்கின எதிரவி பகன பகய  பிரக்க முடியும.

