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சீனனாவுடனனான நிதியியல் மற்றும் மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய உறவுகளை ஆழப்படப
ஆழப்பாய உறவுடுத்துவளை ஆழப்பட்துவதையும் மற்றும் பாய உறவுனாரீஸில் இம்மனா்துவதைம் நளை ஆழப்படடபெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுறவுள்ப Cop-
21  சுற்றுச்சூழல் மனாநனாட்டிற்கு ்துவதையனாரிப்பு பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்வளை ஆழப்பட்துவதையும் லோபாய உறவநனாக்கமனாக
பெறவுள்ள Cop-2கனாண்ட,  சீனனாவிற்கனான இரண்டு நனாள் விஜயத்ளை ஆழப்பட்துவதை பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு ஜனனாதிபாய உறவுதி
பிரனான்சுவனா லோபாய உறவுனாறனாண்ட் வியனாழனன்று முடித்துக் பெறவுள்ள Cop-2கனாண்டனார.
பிரனான்சிற்குத் திரும்புவ்துவதைற்கு முன்ன்துவதைனாக இன்று அவர பெறவுள்ள Cop-2்துவதைன்
பெறவுள்ள Cop-2கனாரியனாவிற்கு விஜயம் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்கிறனார.

சீனனாவுடனனான ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனாவின் முன்பெறவுள்ள Cop-2னப்லோபாய உறவபாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதையும் விட பெறவுள்ள Cop-2நருங்கிய
உறவுகளை ஆழப்படப உயரத்திக்கனாட்டும் வளை ஆழப்படகயில்,  பாய உறவுல்லோபாய உறவவறு உயரமட்ட அரு தயாரிப்பு செ
விஜயங்களில் லோபாய உறவுனாறனாண்டினது ு தயாரிப்பு செமீபாய உறவுத்திய்துவதைனாகும்.  சீன ஜனனாதிபாய உறவுதி ஜ
ஜன்பிங் இறண்டளை ஆழப்படன சீன நனாணயம் பெறவுள்ள Cop-2ரன்மின்பிக்கனான ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனாவின்
பிர்துவதைனான பெறவுள்ள Cop-2வளிநனாட்டு வரத்்துவதைக ளை ஆழப்படமயமனாக அபிவிருத்தி பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்யவ்துவதைற்கனாக
கடந்்துவதை மனா்துவதைம் பிரிட்டனுக்கு விஜயம் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்திருந்்துவதைனார,  மற்றும் லோபாய உறவஜரமன்
ு தயாரிப்பு செனான்சிறர அங்லோபாய உறவகறனா லோபாய உறவமரக்பெறவுள்ள Cop-2கல் ு தயாரிப்பு செனான்சிறரனாக பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுய்ஜங்கிற்கனான அவரது
எட்டனாவது விஜயத்தில்,  ஒருசிற நனாட்களுக்கு முன்னர்துவதைனான் பாய உறவுல்லோபாய உறவவறு
பிர்துவதைனான வணிக உடன்பாய உறவுடிக்ளை ஆழப்படககளை ஆழப்படப பெறவுள்ள Cop-2வளியிட்டிருந்்துவதைனார.

Cop-21 மனாநனாட்டில் ஏற்றுக்பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ப லோபாய உறவவண்டிய மனாசுக்கட்டுப்பாய உறவுனாடு வரம்புகள்
மீது சீன அதிகனாரிகளுடன் லோபாய உறவபாய உறவுரம்லோபாய உறவபாய உறவுசிய்துவதைற்கு அப்பாய உறவுனாற்பாய உறவுட்டு,
லோபாய உறவுனாறனாண்டும் மற்றும் அவருடன் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு சென்ற பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு வணிக பிரதிநிதிகள்
குழுவும் பாய உறவுற பில்லியன் யூலோபாய உறவரனா உடன்பாய உறவுடிக்ளை ஆழப்படககளில் ளை ஆழப்படகபெறவுள்ள Cop-2யழுத்திட்டனர.
அவரகள் அணுக்கழிவு மறுசுழற்சி பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்வ்துவதைற்கனான 20  பில்லியன் யூலோபாய உறவரனா
பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாழில்துளை ஆழப்படற உடன்பாய உறவுடிக்ளை ஆழப்படகயில் ளை ஆழப்படகபெறவுள்ள Cop-2யழுத்திட்டதுடன்,  மிகப்பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரும்
பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு அணுு தயாரிப்பு செக்தி நிறுவனமனான அலோபாய உறவரவனாவில் சீனனா மு்துவதைலீடு
பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்வ்துவதைற்கும் அழுத்்துவதைமளித்்துவதைனர.  முன்ன்துவதைனாக அது,  பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு எரிு தயாரிப்பு செக்தி
லோபாய உறவு தயாரிப்பு செளை ஆழப்படவ நிறுவனமனான Engie (முந்ளை ஆழப்பட்துவதைய Gaz de France-Suez) மற்றும்
வனாகன உற்பாய உறவுத்தி PSA  நிறுவனங்களில் இருந்து பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரும் பாய உறவுங்குகளை ஆழப்படப
வனாங்கியிருந்்துவதைது.

பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு அதிகனாரிகள் பெறவுள்ள Cop-2ரன்மின்பியின் பெறவுள்ள Cop-2வளிநனாட்டு வரத்்துவதைக ளை ஆழப்படமயமனாக
பாய உறவுனாரீஸின் பாய உறவுனாத்திரத்ளை ஆழப்பட்துவதை உயரத்துவ்துவதைற்கும் லோபாய உறவபாய உறவுரம்லோபாய உறவபாய உறவுசினர.  2013  இல்
சீனனாவில் பிரனான்சின் ஆண்டு பெறவுள்ள Cop-2வளிநனாட்டு லோபாய உறவநரடி மு்துவதைலீடு (FDI) 17.9
பில்லியன் யூலோபாய உறவரனாளை ஆழப்படவ எட்டியது, பிரனான்சில் சீனனாவின் பெறவுள்ள Cop-2வளிநனாட்டு லோபாய உறவநரடி
மு்துவதைலீடு 4.3 பில்லியன் யூலோபாய உறவரனாளை ஆழப்படவ எட்டியது. பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு வங்கிகளில் பாய உறவுத்து
பில்லியன் கணக்கனான பெறவுள்ள Cop-2ரன்மின்பி இருப்பாய உறவு்துவதைனானது,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க டனாறர
இல்றனாமலோபாய உறவற ு தயாரிப்பு செரவலோபாய உறவ்துவதைு தயாரிப்பு செ மு்துவதைலீட்டு பாய உறவுரிவரத்்துவதைளை ஆழப்படனகளை ஆழப்படப நடத்துவ்துவதைற்கு
மு்துவதைலீட்டனாபரகளை ஆழப்படப அனுமதிக்கும்.

பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு மற்றும் சீன அதிகனாரிகளுக்கு இளை ஆழப்படடயிறனான முந்ளை ஆழப்பட்துவதைய
லோபாய உறவபாய உறவுரம்லோபாய உறவபாய உறவுு தயாரிப்பு செல்கலோபாய உறவபனாடு ஒப்பிடுளை ஆழப்படகயில்,  சீனனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய ஐலோபாய உறவரனாப்பிய
மற்றும் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாயத்திற்கு இளை ஆழப்படடலோபாய உறவய தீவிரமளை ஆழப்படடந்துவரும்
பிபவுகளை ஆழப்படப மளை ஆழப்படறப்பாய உறவுது மிகவும் சிக்கறனான்துவதைனாகிவிட்டது.

மனாரச்சில் பிரனான்ஸ் உட்பாய உறவுட பிர்துவதைனான ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ு தயாரிப்பு செக்திகள்,  சீனனாவின் 50
பில்லியன் டனாறர மதிப்பிறனான ஆசிய உள்கட்டளை ஆழப்படமப்பு மு்துவதைலீட்டு
வங்கியில் (AIIB)  லோபாய உறவு தயாரிப்பு செர லோபாய உறவவண்டனாபெறவுள்ள Cop-2மன்ற வனாஷிங்டனின் அளை ஆழப்படழப்ளை ஆழப்படபாய உறவு
நிரனாகரித்்துவதைன. AIIB, 2013 இன் இறுதியில் அறிவிக்கப்பாய உறவுட்ட ஒரு பாய உறவுரந்்துவதை சீன
திட்டமனான பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார பாய உறவுட்டுச்ு தயாரிப்பு செனாளை ஆழப்படற பிரலோபாய உறவ்துவதைு தயாரிப்பு செம் அல்றது "ஒலோபாய உறவர பிரலோபாய உறவ்துவதைு தயாரிப்பு செம்,
ஒலோபாய உறவர பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதை" (One Belt, One Road – OBOR) என்று அளை ஆழப்படழக்கப்பாய உறவுடுவ்துவதைன்
பாய உறவுனாகமனாக இருந்்துவதைது. இத்திட்டம் சீனனாவிலிருந்து யுலோபாய உறவரஷியனாவுக்கு குறுக்கனாக

ரஷ்யனா,  மத்திய ஆசியனா,  மத்திய கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனா
வழியனாக ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ு தயாரிப்பு செந்ளை ஆழப்பட்துவதைகள் வளை ஆழப்படரயில் துரி்துவதை-லோபாய உறவபாய உறவுனாக்குவரத்து ்துவதைளை ஆழப்படரமனாரக்க
பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதைளை ஆழப்படய உருவனாக்க இரயில் மற்றும் ு தயாரிப்பு செனாளை ஆழப்படற உள்கட்டளை ஆழப்படமப்பில் ஏறத்்துவதைனாழ
1.4  ட்ரில்லியன் டனாறருக்கனான ஒரு மிக பிரமனாண்டமனான மு்துவதைலீட்டு
திட்டமனாகும்.

இந்்துவதை வனாரம், லோபாய உறவுனாறனாண்ட் சீனனாளை ஆழப்படவச் சுற்றி வளை ஆழப்படபக்கும் லோபாய உறவநனாக்கங்பெறவுள்ள Cop-2கனாண்ட
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் "ஆசியனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய முன்னிளை ஆழப்படற"  குறித்து பெறவுள்ள Cop-2ம்து மௌனம்
கனாத்்துவதைனார.  அவர,  பெறவுள்ள Cop-2்துவதைன் சீனக் கடலில் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க கடற்பாய உறவுளை ஆழப்படட மற்றும் சீனப்
பாய உறவுளை ஆழப்படடகளுக்கு இளை ஆழப்படடலோபாய உறவய நிறவும் ்துவதைற்லோபாய உறவபாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதைய பெறவுள்ள Cop-2வடிப்பாய உறவுனாரந்்துவதை லோபாய உறவமனா்துவதைலில்,
லோபாய உறவநட்லோபாய உறவடனாவின் ஒரு கூட்டனாளியனாக,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவிற்கு பாய உறவுகிரங்க ஆ்துவதைரவு
எதுவும் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைரிவிக்கவில்ளை ஆழப்படற.

இருப்பினும் லோபாய உறவுனாறனாண்ட் விஜயம் குறித்து அ்துவதைன் கணக்கிற்கு,  சீனனாவின்
Global Times  நனாளி்துவதைழ் OBOR திட்டத்திற்கு பிரனான்ஸ் ஆ்துவதைரவளிப்பாய உறவு்துவதைற்கனாக
பாய உறவுனாரனாட்டியது: “அவ்விரு நனாடுகள் 'ஒலோபாய உறவர பிரலோபாய உறவ்துவதைு தயாரிப்பு செம், ஒலோபாய உறவர பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதை' முளை ஆழப்படனவின்
கீழ் மூன்றனாம்-்துவதைரப்பு ு தயாரிப்பு செந்ளை ஆழப்பட்துவதைகளை ஆழப்படபக் கண்டறிவதிலும்,  உறகபனாவிய
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனாரத்தில் அவற்றின் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாழில்நுட்பாய உறவு மற்றும் நிதியியல்
பாய உறவுறத்திலிருந்து பாய உறவுறன்பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுறுவதிலும் அவற்றின் கரங்களை ஆழப்படப இளை ஆழப்படணத்துக்
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளும் முயற்சிளை ஆழப்படயச் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்துள்பன.”

உக்லோபாய உறவரன் பெறவுள்ள Cop-2நருக்கடியில் ரஷ்யனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படக மீது
ஐலோபாய உறவரனாப்பிய விமரு தயாரிப்பு செனங்கள் தீவிரமளை ஆழப்படடந்து வருவ்துவதைற்கு இளை ஆழப்படடலோபாய உறவய இது
வருகிறது.  லோபாய உறவநட்லோபாய உறவடனா ரஷ்யனாவுடன் "முழு லோபாய உறவபாய உறவுனாளை ஆழப்படரத்"  தூண்டிவிடக்கூடும்
என்று லோபாய உறவுனாறனாண்ட் மீண்டும் மீண்டும் எச்ு தயாரிப்பு செரித்துள்பனார;  கடந்்துவதை வனாரம்,
முன்னனாள் பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு ஜனனாதிபாய உறவுதி நிக்லோபாய உறவகனாறனா ு தயாரிப்பு செனாரக்லோபாய உறவகனாசி ரஷ்யனாவிற்குப்
பாய உறவுயணம் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்து,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க அழுத்்துவதைத்தின் கீழ் ரஷ்யனாவிற்கு எதிரனாக
ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனா பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செயல்பாய உறவுடுத்திய நிதியியல் ்துவதைளை ஆழப்படடயனாளை ஆழப்படணகளை ஆழப்படப பாய உறவுகிரங்கமனாக
்துவதைனாக்கினனார. இத்்துவதைளை ஆழப்படகய ்துவதைளை ஆழப்படடயனாளை ஆழப்படணகள், ரஷ்யனாவில் பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு எண்ளை ஆழப்படணய்
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருநிறுவனம் லோபாய உறவடனாட்டலின் மிகப்பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரும் மு்துவதைலீடுகளை ஆழப்படபப் லோபாய உறவபாய உறவுனாறலோபாய உறவவ,
பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு நறன்களை ஆழப்படப பாய உறவுனாதிக்கின்றன.

ஆனனால் அத்்துவதைளை ஆழப்படகய விமரு தயாரிப்பு செனங்கள் பிபெறவுள்ள Cop-2ரஞ்சு பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படகளை ஆழப்படய அதிகமனாக
சீனனாவினது பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படககளுடன் இளை ஆழப்படணயபெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்கின்றது.  அது ரஷ்யனா
்துவதைளை ஆழப்படடயனாளை ஆழப்படணகளிலிருந்து ்துவதைப்பிக்க உ்துவதைவுவ்துவதைற்கு ஜீவநனாடியனாக அ்துவதைற்கு
கடந்்துவதை ஆண்டு கடன்களை ஆழப்படப நீடிக்க முன்வந்்துவதைது.

சீனனாவின் AIIB/OBOR திட்டங்கள் மீது அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க-ஐலோபாய உறவரனாப்பிய
கருத்துலோபாய உறவவறுபாய உறவுனாடுகள் முரண்பாய உறவுனாடனான நிதியியல் பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படககளில் மட்டும்
பிரதிபாய உறவுலிக்கவில்ளை ஆழப்படற,  மனாறனாக அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க ஏகனாதிபாய உறவுத்தியம் மற்றும் அ்துவதைன்
ஐலோபாய உறவரனாப்பிய லோபாய உறவபாய உறவுனாட்டியனாபரகளுக்கு இளை ஆழப்படடயிறனான மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய லோபாய உறவமனா்துவதைல்கள்
தீவிரமளை ஆழப்படடவதிலும் பிரதிபாய உறவுலிக்கிறது என்பாய உறவுது முன்பினும் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைளிவனாக உள்பது.
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் "ஆசியனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய முன்னிளை ஆழப்படற",  ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஆளும்
வரக்கத்தின் பிரிவுகளை ஆழப்படப,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவுடனனான அவற்றின் உறவுகளை ஆழப்படப
விளை ஆழப்படறயனாக பெறவுள்ள Cop-2கனாடுத்து,  சீனனாவுடன் பெறவுள்ள Cop-2நருக்கமனான மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய உறவுகளை ஆழப்படப
அபிவிருத்தி பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்வளை ஆழப்பட்துவதை கருதிக்பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ப இட்டுச் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு சென்றுள்பது.

மத்திய ஆசியனா மற்றும் ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய சீனனாவின் OBOR

ஆரம்பாய உறவுத்தில் ஒபாய உறவுனாமனா நிரவனாகத்்துவதைனால் 2011 இல் அறிவிக்கப்பாய உறவுட்ட "ஆசியனாளை ஆழப்படவ
லோபாய உறவநனாக்கிய முன்னிளை ஆழப்படறக்கு"  விளை ஆழப்படடயிறுப்பாய உறவுனாக இருந்்துவதைது.  சீனனா மத்திய
கிழக்கிலிருந்து வரும் அ்துவதைன் எரிு தயாரிப்பு செக்தி ஆ்துவதைனாரவபங்களுக்கனாக அ்துவதைன்
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சீனனா ததனாடர்பனாக அதமெரிக்கனாவுக்கும
ஐரஐனாப்பனாவிற்கும இடையே டர் இடையே பிளவுகள

அதிகரித்துளள நிடையே ள்ள நிலையில, பிதஐஞ்சு ஜனனாதிபதி
ர னாள்ள நிலைனாண்ட் ஆசி் இடையே ப் இடையேணம ரமெற்தகனாண்டுளளனார்
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கடல்ு தயாரிப்பு செனார வரத்்துவதைக பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதைகபனாக இந்தியப் பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருங்கடல் மற்றும் பாய உறவுசிபிக்
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருங்கடளை ஆழப்படற பாய உறவுனாரத்்துவதைலோபாய உறவபாய உறவுனாது,  அது ஜப்பாய உறவுனான்,  ஆஸ்திலோபாய உறவரலியனா,
பிலிப்ளை ஆழப்படபாய உறவுன்ஸ்,  வியட்நனாம் மற்றும் இந்தியனா உட்பாய உறவுட வனாஷிங்டனனால்
ஒருங்கிளை ஆழப்படணக்கப்பாய உறவுட்ட விலோபாய உறவரனா்துவதை ு தயாரிப்பு செக்திகளின் ஒரு கூட்டணிளை ஆழப்படய
முகங்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுத்்துவதைது. கடல்ு தயாரிப்பு செனார பாய உறவுறத்ளை ஆழப்பட்துவதை பெறவுள்ள Cop-2கனாண்டு பாய உறவுனாரக்ளை ஆழப்படகயில் பாய உறவுனாரியபவில்
்துவதைரமிழந்து இருந்்துவதைனால் சீன ஆட்சி,  அ்துவதைற்கு பாய உறவுதிறனாக யுலோபாய உறவரஷியனாவின்
்துவதைளை ஆழப்படரமனாரக்க வரத்்துவதைக பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதைகளை ஆழப்படப அபிவிருத்தி பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்ய தீரமனானித்்துவதைது.

2013 இல் OBOR ஐ பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடங்கியலோபாய உறவபாய உறவுனாது, பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுய்ஜங் 1990 களில் லோபாய உறவு தயாரிப்பு செனாவியத்
ஒன்றியம் களை ஆழப்படறக்கப்பாய உறவுட்ட பின்னர பெறவுள்ள Cop-2வகு விளை ஆழப்படரவில் கருத்தில் ஏற்றிருந்்துவதை
ஒரு மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாயத்திற்கு திரும்பியது.  பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுய்ஜங் அந்்துவதை ்துவதைு தயாரிப்பு செனாப்்துவதைத்தில்,
"ஆசியனா-ு தயாரிப்பு செனாரபு உறகபனாவிய எரிு தயாரிப்பு செக்தி பாய உறவுனாறம்" (Pan-Asian Global Energy

Bridge)  முன்பெறவுள்ள Cop-2மனாழிவு லோபாய உறவபாய உறவுனான்ற மத்திய கிழக்கிலிருந்து சீன
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருநிறத்திற்கனான ்துவதைளை ஆழப்படரவழிப் பாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதை திட்டங்களை ஆழப்படப அபிவிருத்தி பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்்துவதைது.
ஆனனால் 2001  இல் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் ஆப்கனானிஸ்்துவதைனான் பாய உறவுளை ஆழப்படடபெறவுள்ள Cop-2யடுப்பு
இத்்துவதைளை ஆழப்படகய திட்டங்களுக்கு திடீர முட்டுக்கட்ளை ஆழப்படடயனாக ஆனதுடன்,  அ்துவதைன்
விளை ஆழப்படபவனாக மத்திய ஆசியனாவில் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செல்வனாக்கு லோபாய உறவமலோபாய உறவறனாங்கியது.

ஆழமளை ஆழப்படடந்துவரும் உறகபனாவிய மு்துவதைறனாளித்துவ பெறவுள்ள Cop-2நருக்கடிக்கு இளை ஆழப்படடலோபாய உறவய,
ஏற்கனலோபாய உறவவ 14  ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன என்பாய உறவுதுடன் வனாஷிங்டன்
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரிதும் ஆப்கனானிஸ்்துவதைனானிலிருந்து பாய உறவுளை ஆழப்படடகளை ஆழப்படப திரும்பாய உறவு பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுற்றுள்ப
நிளை ஆழப்படறயில்,  சீனனாவின் OBOR திட்டங்கள் இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம்
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுறுகின்றன.  2008  பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாறிவுக்குப் பின்னரில் இருந்து அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க
ஏகனாதிபாய உறவுத்தியத்தின் ஒப்பீட்டுரீதியிறனான பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார நிளை ஆழப்படற,  பாய உறவுரந்்துவதைபவில்
பாய உறவுறவீனமளை ஆழப்படடந்துள்ப அலோபாய உறவ்துவதைலோபாய உறவவளை ஆழப்படபயில்,  சீன மு்துவதைறனாளித்துவம் இப்லோபாய உறவபாய உறவுனாது
ஒரு பாய உறவுறவீனமனான பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார நிளை ஆழப்படறளை ஆழப்படமளை ஆழப்படய முகங்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுத்துள்பதுடன்
மற்றும் அ்துவதைன் பாய உறவுண்டங்களுக்கு பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார ளை ஆழப்படமயங்களை ஆழப்படப கனாண
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரும்பிரயத்்துவதைன முயற்சியில் உள்பது.  அலோபாய உறவ்துவதைலோபாய உறவநரத்தில் ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனா
கட்டுப்பாய உறவுடுத்்துவதைவியறனா்துவதை அ்துவதைன் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செனாந்்துவதை பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார பெறவுள்ள Cop-2நருக்கடிளை ஆழப்படய
முகங்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுக்கின்ற நிளை ஆழப்படறயில்,  ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஏகனாதிபாய உறவுத்தியம்,  லோபாய உறவுனாறனாண்ட்
விஜயத்தில் எடுத்துக்கனாட்டப்பாய உறவுட்டளை ஆழப்பட்துவதைப் லோபாய உறவபாய உறவுனாற,  அதிகரித்்துவதைபவில்
சீனனாவுடனனான அ்துவதைன் இறனாபாய உறவுகரமனான உறவுகளை ஆழப்படப ு தயாரிப்பு செனாரந்துநிற்க லோபாய உறவவண்டிய
நிளை ஆழப்படற உள்பது.

இ்துவதைன் ஒரு விளை ஆழப்படபவனாக,  புவிு தயாரிப்பு செனார-மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய பாய உறவு்துவதைட்டங்கள்
அதிகரிக்கின்றன.  2013  இல் சிரியனா மற்றும் 2014  இல் உக்லோபாய உறவரன் மீது
ரஷ்யனா உடனும் மற்றும் 2013 இல் பெறவுள்ள Cop-2கனாரியனா விவகனாரத்தில் சீனனா உடனும்
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் இரனாணுவ விட்டுக்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுப்பாய உறவுற்ற நிளை ஆழப்படறக்குப் பின்னர,
உறபெறவுள்ள Cop-2கங்கிலுமனான அரு தயாரிப்பு செனாங்கங்கள் அணுஆயு்துவதை ு தயாரிப்பு செக்திகளுக்கு இளை ஆழப்படடயிறனான
உறகபனாவிய லோபாய உறவபாய உறவுனார அபாய உறவுனாயத்ளை ஆழப்பட்துவதை கருதிப் பாய உறவுனாரக்கத் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடங்கியுள்பன.

இப்லோபாய உறவபாய உறவுனாது சீன ஆளும் உயரடுக்கின் அடுக்குகள்,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவிற்கு
எதிரனாக ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஒன்றிய நனாடுகளுடனனான கூட்டுக்களை ஆழப்படப அபிவிருத்தி
பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்யும் முன்பெறவுள்ள Cop-2மனாழிவுகளை ஆழப்படப பாய உறவுரப்பிவிட பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடங்கியுள்பன.

“ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஒன்றியத்துடனனான பிளை ஆழப்படணப்புக்கள் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க-ஜப்பாய உறவுனான்
கூட்டணிளை ஆழப்படய ஈடு பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செய்யும்"  என்று பெறவுள்ள Cop-2வளிப்பாய உறவுளை ஆழப்படடயனாக ்துவதைளை ஆழப்படறப்பிட்டு
அக்லோபாய உறவடனாபாய உறவுர 27  இல் Global  Times  எழுதியது:  “சீனனா இப்லோபாய உறவபாய உறவுனாது சீன-
ஐலோபாய உறவரனாப்பிய உறவுகளை ஆழப்படப முன்பெறவுள்ள Cop-2னடுக்க பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடங்கியுள்பது.  மூன்று
ஐலோபாய உறவரனாப்பிய அரசு ்துவதைளை ஆழப்படறவரகள் ஒரு மனா்துவதைத்திற்குள் சீனனாவின் உயரமட்ட
்துவதைளை ஆழப்படறவளை ஆழப்படர ு தயாரிப்பு செந்தித்திருப்பாய உறவுது ்துவதைற்பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செயல் நிகழ்வுக்கு லோபாய உறவமறனான ஒன்றனாகும்.
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க ஊடகங்கள் அவற்றின் கரங்களை ஆழப்படபப் பிளை ஆழப்படு தயாரிப்பு செந்து
பெறவுள்ள Cop-2கனாண்டிருப்பாய உறவுளை ஆழப்பட்துவதைலோபாய உறவயனா அல்றது ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனா அவற்றின் 'லோபாய உறவகனாட்பாய உறவுனாடுகளை ஆழப்படப'
ளை ஆழப்படகவிடுவளை ஆழப்பட்துவதை குறித்து குற்றஞ்ு தயாரிப்பு செனாட்டுவளை ஆழப்பட்துவதைலோபாய உறவயனா ஒருலோபாய உறவபாய உறவுனாதும் நிறுத்திக்
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்பப்லோபாய உறவபாய உறவுனாவதில்ளை ஆழப்படற.  சீனனாவுடன் ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனா ஒரு சுமூகமனான உறளை ஆழப்படவ
லோபாய உறவமற்பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ப பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுரிதும் தீரமனானகரமனாக இருப்பாய உறவு்துவதைன் மீ்துவதைனான அவரகளின்
பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாறனாளை ஆழப்படமயிலிருந்து அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கரகளின் லோபாய உறவகனாபாய உறவும் எழுகிறது.”

இதுலோபாய உறவபாய உறவுனான்ற கருத்துக்கள்,  நிறவும் ு தயாரிப்பு செமூக அளை ஆழப்படமப்புமுளை ஆழப்படறயின்
திவனால்நிளை ஆழப்படறளை ஆழப்படம குறித்து, ு தயாரிப்பு செரவலோபாய உறவ்துவதைு தயாரிப்பு செ பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாழிறனாப வரக்கத்திற்கு அளிக்கும்
ஓர எச்ு தயாரிப்பு செரிக்ளை ஆழப்படகயனாகும்.  உற்பாய உறவுத்தி ு தயாரிப்பு செக்திகளின் அபிவிருத்திக்கும் லோபாய உறவ்துவதைசிய-
அரசு அளை ஆழப்படமப்புமுளை ஆழப்படறயின் பாய உறவுகுத்்துவதைறிவற்ற குணனாம்ு தயாரிப்பு செத்திற்கும் இளை ஆழப்படடயிறனான
முரண்பாய உறவுனாட்டில் லோபாய உறவவரூன்றியுள்ப.

உண்ளை ஆழப்படமயில் அங்லோபாய உறவக சீன-ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஒன்றிய அனுமனான கூட்டணி
லோபாய உறவமபெறவுள்ள Cop-2றழுவதில் நிளை ஆழப்படறய முட்டுக்கட்ளை ஆழப்படடகள் உள்பன:  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனா மற்றும்

ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனாவிற்கு இளை ஆழப்படடயிறனான லோபாய உறவநட்லோபாய உறவடனா கூட்டணி,  சீனனா OBOR உடன்
ஒருங்கிளை ஆழப்படணயும் பிரனாந்தியங்களில் நிறவும் ஸ்திரமின்ளை ஆழப்படம,  மற்றும்
ஐலோபாய உறவரனாப்பாய உறவுனாவிற்குள்லோபாய உறவபலோபாய உறவய நிறவும் பிபவுகள் ஆகியன.  “அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க-
ஐலோபாய உறவரனாப்பிய உறவுகள் லோபாய உறவமனாு தயாரிப்பு செமனாக இருப்பாய உறவு்துவதைனாக நனாம் நிளை ஆழப்படனப்பாய உறவு்துவதைற்கும்
அப்பாய உறவுனாற்பாய உறவுட்டளை ஆழப்படவயனாகும்,  லோபாய உறவமலும் சீனனாவிற்கு ஆ்துவதைரவனாக இங்கிறனாந்து,
லோபாய உறவஜரமனி மற்றும் பிரனான்சிற்கு இளை ஆழப்படடயிறனான லோபாய உறவபாய உறவுனாட்டி என்பாய உறவுதும் நனாம்
நிளை ஆழப்படனப்பாய உறவுளை ஆழப்பட்துவதைப் லோபாய உறவபாய உறவுனாற நம்பாய உறவுகமனான்துவதைல்ற என்பாய உறவுளை ஆழப்பட்துவதை சீனனா குறிப்பில் எடுத்துக்
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ப லோபாய உறவவண்டும்,” என்பாய உறவுளை ஆழப்பட்துவதை Global Times ஒப்புக்பெறவுள்ள Cop-2கனாண்டது.

எவ்வனாறிருப்பினும்,  சீனனாவும் மற்றும் பாய உறவுல்லோபாய உறவவறு ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ு தயாரிப்பு செக்திகளும்,
யுலோபாய உறவரஷிய பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருநிறத்ளை ஆழப்பட்துவதை ஒரு பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார பிரிவுக்குள்
ஒருங்கிளை ஆழப்படணப்பாய உறவு்துவதைற்கு அவசியமனான லோபாய உறவபாய உறவுனாக்குவரத்து மற்றும் நிதியியல்
உள்கட்டளை ஆழப்படமப்பின் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடக்கநிளை ஆழப்படறளை ஆழப்படய திட்டமிடுவதில்,  வனாஷிங்டனின்
விருப்பாய உறவுங்களுக்கு எதிரனாக இப்லோபாய உறவபாய உறவுனாது ஒன்றுகூடி வருகின்றன என்ற
உண்ளை ஆழப்படமயும் உள்பது.  அத்்துவதைளை ஆழப்படகயபெறவுள்ள Cop-2வனாரு அளை ஆழப்படமப்பு,  அபிவிருத்தி
அளை ஆழப்படடந்்துவதைனால்,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாளை ஆழப்படவ அ்துவதைன் ஒலோபாய உறவரபெறவுள்ள Cop-2யனாரு முக்கிய புவிு தயாரிப்பு செனார-
மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய லோபாய உறவபாய உறவுனாட்டியனாபரனாக எதிரலோபாய உறவநனாக்குவது மட்டுமல்றனாது,  அது
மக்கள்பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாளை ஆழப்படக மற்றும் பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாழில்துளை ஆழப்படற பாய உறவுறத்திலும் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாளை ஆழப்படவ
தீரமனானகரமனாக ்துவதைனாண்டிச்பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு சென்றுவிடும்.

குறிப்பாய உறவுனாக அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க ஏகனாதிபாய உறவுத்தியம் இரண்டனாந்்துவதைர அந்்துவதைஸ்திற்கு
புறக்கணிக்கப்பாய உறவுடுவளை ஆழப்பட்துவதை ்துவதைவிரக்க முயலுளை ஆழப்படகயில்,  இத்்துவதைளை ஆழப்படகய முரண்பாய உறவுனாடுகள்
லோபாய உறவபாய உறவுனாரனாக பெறவுள்ள Cop-2வடிக்கக்கூடிய அபாய உறவுனாயலோபாய உறவம,  சீனனா குறித்து ்துவதைற்லோபாய உறவபாய உறவுனாளை ஆழப்பட்துவதைய
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனா-ஐலோபாய உறவரனாப்பிய ஒன்றிய பிபவுகளிலிருந்து எழும் மத்திய
அபாய உறவுனாயங்களில் ஒன்றனாக உள்பது.  உண்ளை ஆழப்படமயில் யுலோபாய உறவரஷிய பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுருநிறம்
ஒருங்கிளை ஆழப்படணவளை ஆழப்பட்துவதை என்ன விளை ஆழப்படறக்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுத்்துவதைனாவது ்துவதைடுப்பாய உறவுது என்பாய உறவுது நீண்ட
கனாறத்திற்கு முன்பிருந்லோபாய உறவ்துவதை அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க பெறவுள்ள Cop-2வளியுறவு பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படகயின் ஒரு
மத்திய இறக்கனாக இருந்து வருகிறது.

அதுலோபாய உறவபாய உறவுனான்றபெறவுள்ள Cop-2வனாரு விளை ஆழப்படபளை ஆழப்படவத் ்துவதைடுப்பாய உறவு்துவதைற்கனாக ஆக்லோபாய உறவரனாஷமனாக நடந்து
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ப லோபாய உறவவண்டிய அவசியம்,  முன்னனாள் அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க லோபாய உறவ்துவதைசிய பாய உறவுனாதுகனாப்பு
ஆலோபாய உறவறனாு தயாரிப்பு செகர ஜ்பிக்னீவ் பிரிலோபாய உறவஜபெறவுள்ள Cop-2ஜன்ஸ்கி (Zbigniew Brzezinski) இன் The
Grand Chessboard  எனும் பாய உறவுரவறனாக வனாசிக்கப்பாய உறவுட்ட 1997  நூலின் பிர்துவதைனான
கருத்துருக்களில் ஒன்றனாக இருந்்துவதைது.

அவர யுலோபாய உறவரஷிய கண்டத்தின் இரண்டு முளை ஆழப்படனகளிலும் பெறவுள்ள Cop-2பாய உறவுனாருபனா்துவதைனார ு தயாரிப்பு செக்தி
லோபாய உறவமபெறவுள்ள Cop-2றழுவளை ஆழப்பட்துவதைக் குறித்து எச்ு தயாரிப்பு செரித்்துவதைனார:  “உறகபனாவிய அபவில் ஈடுப்பாய உறவுட்டு
வருகின்ற அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனா எவ்வனாறு சிக்கறனான யுலோபாய உறவரஷிய ு தயாரிப்பு செக்திகளின்
உறவுகலோபாய உறவபனாடு இணங்கியிருக்க லோபாய உறவபாய உறவுனாகிறது.  அதுவும் குறிப்பாய உறவுனாக ஒரு
லோபாய உறவமறனாதிக்கம் மிக்க மற்றும் எதிரவிலோபாய உறவரனா்துவதை யுலோபாய உறவரஷிய ு தயாரிப்பு செக்திகளின் எழுச்சிளை ஆழப்படய
அது ்துவதைடுக்குமனா.  இந்்துவதை பிரச்சிளை ஆழப்படன,  உறகபனாவிய லோபாய உறவமறனாளுளை ஆழப்படம
நளை ஆழப்படடமுளை ஆழப்படறப்பாய உறவுடுத்துவ்துவதைற்கனான அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் ்துவதைளை ஆழப்படகளை ஆழப்படமக்கு
முக்கியமனான்துவதைனாக உள்பது...  அவ்வி்துவதைத்தில் யுலோபாய உறவரஷியனா ஒரு
ு தயாரிப்பு செதுரங்கப்பாய உறவுறளை ஆழப்படகயனாகும்,  அதில் உறக லோபாய உறவமறனாளுளை ஆழப்படமக்கனான லோபாய உறவமனா்துவதைல்
பெறவுள்ள Cop-2்துவதைனாடரந்து விளை ஆழப்படபயனாடப்பாய உறவுடும்.”

2005 ல் ஒரு கட்டுளை ஆழப்படரயில்,  அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க புவிு தயாரிப்பு செனார-மூலோபாய உறவறனாபாய உறவுனாய பாய உறவுகுப்பாய உறவுனாய்வு
நிறுவனம் Stratfor,  ஒரு ரஷ்ய-லோபாய உறவமறனாதிக்கம் பெறவுள்ள Cop-2ு தயாரிப்பு செலுத்்துவதைப்பாய உறவுடும் யுலோபாய உறவரஷியனா
குறித்்துவதை அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் அச்ு தயாரிப்பு செங்கலோபாய உறவப,  ரஷ்யனாளை ஆழப்படவ உளை ஆழப்படடக்க வனாஷிங்டன்
விரும்புவ்துவதைற்கனான ஒரு கனாரணமனாக உள்பது என்று லோபாய உறவமற்லோபாய உறவகனாளிட்டது.
“யுலோபாய உறவரஷியனாளை ஆழப்படவ ஒலோபாய உறவர,  ஒருங்கிளை ஆழப்படணந்்துவதை,  கண்டமனாக ஐக்கியப்பாய உறவுடுத்தில்
இதுவளை ஆழப்படரயிலும் லோபாய உறவவபெறவுள்ள Cop-2றந்்துவதை ு தயாரிப்பு செக்திளை ஆழப்படய விடவும் லோபாய உறவு தயாரிப்பு செனாவியத் ஒன்றியம்
பெறவுள்ள Cop-2நருக்கமனாக வந்்துவதைது.  அத்்துவதைளை ஆழப்படகயபெறவுள்ள Cop-2வனாரு புற அபிவிருத்தியனானது
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்கனாவின் அதி-வல்றளை ஆழப்படமளை ஆழப்படய முடிவுக்குக் பெறவுள்ள Cop-2கனாண்டு வரக்கூடிய ஒலோபாய உறவர
ு தயாரிப்பு செக்தியனாக விபங்கும்.  இத்்துவதைளை ஆழப்படகய சிறிய உண்ளை ஆழப்படம துணுக்குகளை ஆழப்படபக் கூட
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படக வகுப்பாய உறவுனாபரகள் மறந்துவிடவும் இல்ளை ஆழப்படற அல்றது
முக்கியமற்ற்துவதைனாக எடுத்துக் பெறவுள்ள Cop-2கனாள்பவும் இல்ளை ஆழப்படற…  ரஷ்யனாளை ஆழப்படவ லோபாய உறவநனாக்கிய
அபெறவுள்ள Cop-2மரிக்க பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படக மிகவும் எளிளை ஆழப்படமயனானதும் ஆகும்:  அ்துவதைனாவது,
இறுதியில் அளை ஆழப்பட்துவதை உளை ஆழப்படடப்பாய உறவுது,” என்று அது எழுதியது.

பிர்துவதைனான ு தயாரிப்பு செக்திகள் தீவிரமளை ஆழப்படடந்துவரும் பெறவுள்ள Cop-2நருக்கடிளை ஆழப்படய
முகங்பெறவுள்ள Cop-2கனாடுத்திருப்பாய உறவுதுடன்,  அ்துவதைற்கனான முற்லோபாய உறவபாய உறவுனாக்கனான எந்்துவதை தீரவும்
அவற்றிடம் இல்றனா்துவதை நிளை ஆழப்படறயில்,  அளை ஆழப்படவ முன்பினும் அதிக ஆக்லோபாய உறவரனாஷ
பெறவுள்ள Cop-2கனாள்ளை ஆழப்படககளை ஆழப்படப பாய உறவுனாவிப்பாய உறவுனாரகள் என்பாய உறவு்துவதைனால் இப்லோபாய உறவபாய உறவுனாது அபாய உறவுனாயம் லோபாய உறவமலும்
லோபாய உறவமலும் அதிகரித்து வருகிறது.


