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சீனனாவுக்கு எதிஎதிரனான அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின
பபனார்த் திட்டங்ெரிக்களில் இந்தி் இந்தியனா
“முனநிிலந” அஎதிரரசனாெரிக்க ஆகிறத

By Deepal Jayasekera and Keith Jones, 7 March 2017

சனனாவுக்கு எதிஎதிரனான அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் காவின் ப்னார்த் தபோர்த் தயனாரிப்புெரிக்களின் ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயான அமெனாெரிக்க

இருக்கும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவு காவின் ப்னார்க்ெரிக்கப்்லுக்கு ஒரு
முக்கிபோர்த் தயான அமெனான ்எதிரனாான அமெரிப்பு ான அமெற்றும் ்ழுது்னார்ப்பு ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயான அமெனாெரிக்க இந்திபோர்த் தயனா
ஆெரிக்கவிருக்கிறது.

ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிாரிப்புகளின் மவ காவின் பிவை சேர்ந்த காவின் ப்னார்க்ெரிக்கப்்ல்ெரிக்கள, காவின் பஎதிரனாந்து ான அமெற்றும்
காவின் பிவை சோரிப்புகளின் மவ வனாெரிக்கனங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை ்எதிரனாான அமெரிப்்தற்கு,  குஜஎதிரனாத்ாரிப்புகளின் மத காவின் பிவை சேர்ந்த ஒரு
ெரிக்கட்டுான அமெனானத் தங்களை நிறுவனத்திற்கு, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுெரிக்கனாலத்திற்ெரிக்கனான 1.5
பில்லிபோர்த் தயன்  கப்பற்படைனாலர் ான அமெதிப்புாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைபோர்த் தயதனாெரிக்கக் கூறப்்டும் ஒப்்ந்தம் ஒன்ாரிப்புகளின் மற
ன அம்ன் கப்பற்படைெரிக்கன் ன அமிவை சேன்ற ான அமெனாதத்தில் வ்க ஏழங்கிபோர்த் தயது.

அன அமான அமெரிக்ெரிக்க இஎதிரனாணுவம் தனது காவின் ப்னார்விான அமெனானங்ெரிக்கள ான அமெற்றும்
காவின் ப்னார்க்ெரிக்கப்்ல்ெரிக்களுக்கு எரின அம்னாருள நிஎதிரப்்ல் ான அமெற்றும் ்ழுது்னார்ப்பு காவின் ப்னான்ற
வ்க ஏழக்ெரிக்கான அமெனான உ்காவின் பபோர்த் தயனாெரிக்கங்ெரிக்களுக்கு இந்திபோர்த் தயனாவின் இஎதிரனாணுவத் தங்களைங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களையும்
துாரிப்புகளின் மறமுெரிக்கங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களையும் திறந்து விடுவதற்கு ன அமிவை சேன்ற ஆெரிக்கஸ்டில்
காவின் பான அமெற்ன அமெரிக்கனாளங்களைப்்ட் கப்பற்படை ஒப்்ந்தத்திற்கு உயிர்ன அமெரிக்கனாடுக்கும் காவின் பஉனாக்ெரிக்கத்து கப்பற்படைனனான
ஒரு மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய உ கப்பற்படைவடிக்ாரிப்புகளின் மெரிக்கபோர்த் தயனாெரிக்க இது அாரிப்புகளின் மான அமெந்திருந்தது.

ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவுக்ெரிக்கனான ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயான அமெனாெரிக்க இந்திபோர்த் தயனா ான அமெனாறியிருப்்து
அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயத்தின் சனனாவுக்கு எதிஎதிரனான இஎதிரனாணுவ-மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயத்
தனாக்குதலில் இந்திபோர்த் தயனா ஒருங்கிாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணைக்ெரிக்கப்்டுவதில் ஒரு புதிபோர்த் தய ெரிக்கட் கப்பற்படைத்ாரிப்புகளின் மதக்
குறித்து நிற்கிறது.

ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவனானது சனனா மீது காவின் ப்னார் உ கப்பற்படைத்தும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க
திட் கப்பற்படைங்ெரிக்களுக்கு ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயான அமெனானதனாய் இருக்கிறது.  காவின் பான அமெற்கு ்சிபிக் ான அமெற்றும்
இந்திபோர்த் தயப் ன அம்ருங்ெரிக்க கப்பற்படைலின் நீண் கப்பற்படை கி்க ஏழக்கு ்குதிெரிக்கள முதல் இந்திபோர்த் தய-
்னாக்கிஸ்தனான் எல்ாரிப்புகளின் மல வாரிப்புகளின் மஎதிரயிலும் இது ன அம்னாறுப்புக் ன அமெரிக்கனாண்டிருக்கிறது.
”வனான்-ெரிக்க கப்பற்படைல் யுத்த” திட் கப்பற்படைம் என்று ன அம்ன் கப்பற்படைெரிக்கன் அாரிப்புகளின் ம்க ஏழக்கும் ஒன்றின் ்டி,
ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவனானது ான அமெலனாக்ெரிக்கனா நீரிாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணை ான அமெற்றும் ான அமெற்ற இந்திபோர்த் தய
ன அம்ருங்ெரிக்க கப்பற்படைல்/ன அமதன் சனக் ெரிக்க கப்பற்படைல் ிவை சேந்திப்புமுாரிப்புகளின் மனெரிக்களின் ெரிக்கட்டுப்்னாட்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை
ாரிப்புகளின் மெரிக்கப்்ற்றுவதன் மூலான அமெனாெரிக்க சனனாவின் மீது ன அம்னாருங்களைனாதனாஎதிர முற்றுாரிப்புகளின் மெரிக்காரிப்புகளின் மபோர்த் தய
திணிப்்தற்கும் சனனாவின் இஎதிரனாணுவ நிாரிப்புகளின் மலெரிக்கள,  உெரிக்கஎதிரங்ெரிக்கள ான அமெற்றும்
உளெரிக்கட் கப்பற்படைாரிப்புகளின் மான அமெப்ாரிப்புகளின் ம் ்னாரிபோர்த் தய அங்களைவில் தெரிக்கர்த்ன அமதறிவதற்கும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க
மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயம் காவின் பெரிக்கனாருகிறது.

21  ஆம் நூற்றனாண்டின் ன அமதனா கப்பற்படைக்ெரிக்கம் முதலனாெரிக்ககாவின் பவ,  தனது காவின் பவட்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைபோர்த் தயனாடும்
திட் கப்பற்படைநிஎதிரலுக்கு தக்ெரிக்கவனாறு புது ன அம கப்பற்படைல்லிாரிப்புகளின் மபோர்த் தய ஈர்ப்்தற்கும் சனனாவுக்ெரிக்கனான ஒரு
“எதிர் ்லான அமெனாெரிக்க”  இந்திபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ ெரிக்கட்டின அமபோர்த் தயழுப்புவதற்கும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா
இாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைவி கப்பற்படைனாது காவின் பவாரிப்புகளின் மலன அமிவை சேய்து வந்திருக்கிறது. இந்திபோர்த் தயனாவின் அங்களைவு, அதன்
மிெரிக்கப்ன அம்ரும் அணு-ஆயுத இஎதிரனாணுவ ான அமெற்றும் மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய அாரிப்புகளின் மான அமெவி கப்பற்படைம்
ஆகிபோர்த் தயவற்றின் ெரிக்கனாஎதிர ஒருங்கிணைத்தனால் அதாரிப்புகளின் மன ஒரு “புவிபோர்த் தயஎதிரசிபோர்த் தயல் ்ரிச” என்காவின் பற
ன அம்ன் கப்பற்படைெரிக்கனும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க இஎதிரனாணுவ-உங்களைவு சிந்தாரிப்புகளின் மனக் கு்க ஏழனாம்ெரிக்களும்
ன அமவகுெரிக்கனாலான அமெனாெரிக்க ்னார்த்து வந்திருக்கின்றன.  இந்திபோர்த் தயனா,  சனனாவின்
“ன அமான அமென்ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயனான ன அமதற்கு அடிவயிற்றுப்்குதி”போர்த் தயனாெரிக்க ன அமிவை சேபோர்த் தயலனாற்ற முடியும்,
அல்லது அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயத்தின் மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயவனாதிெரிக்கள அவ்வனாறு
ெரிக்க ஒருங்கிணைக்கிடுகின்றனர்.  சனனாவின் ான அமெற்றும் உலெரிக்கத்தின் மிெரிக்க முக்கிபோர்த் தயான அமெனான
வர்த்தெரிக்க நீர்வழிப்்னாாரிப்புகளின் மதபோர்த் தயனான இந்திபோர்த் தய ன அம்ருங்ெரிக்க கப்பற்படைலில் காவின் பான அமெலனாதிக்ெரிக்கம்

ன அமிவை சேலுத்துவதற்ெரிக்கனான மிெரிக்கச்சிறந்த அனுகூலப் புளளிாரிப்புகளின் மபோர்த் தயயும் இது
வ்க ஏழங்குகிறது.

உகாவின் பஎதிரந்திஎதிர காவின் பான அமெனாடி ான அமெற்றும் அவஎதிரது இந்து காவின் பான அமெலனாதிக்ெரிக்கவனாத ்னாஜெரிக்க
அஎதிரிவை சேனாங்ெரிக்கத்தின் கீழ,  இந்திபோர்த் தயனா,  அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவு கப்பற்படைன் தனக்கு ஏற்ெரிக்கனகாவின் பவ
இருக்ெரிக்கக் கூடிபோர்த் தய விரிவனான இஎதிரனாணுவ-மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய ஒத்துாரிப்புகளின் ம்க ஏழப்ாரிப்புகளின் ம்
மிெரிக்கப்ன அம்ருான அமெங்களைவில் விரிவு்டுத்தியிருக்கிறது. அடிப்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை உ கப்பற்படைன்்னாடு தவிஎதிர,
ஜப்்னான் ான அமெற்றும் ஆஸ்திகாவின் பஎதிரலிபோர்த் தயனா ஆகிபோர்த் தய அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் பிஎதிரதனான ஆசிபோர்த் தய-
்சிபிக் கூட் கப்பற்படைனாளிெரிக்களு கப்பற்படைன் இருதஎதிரப்பு ான அமெற்றும் முத்தஎதிரப்பு இஎதிரனாணுவ-
மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய உறவுெரிக்காரிப்புகளின் மங்களையும் இந்திபோர்த் தயனா விரிவு்டுத்தியிருக்கிறது.  இந்திபோர்த் தயப்
ன அம்ருங்ெரிக்க கப்பற்படைலில் சன நீர்மூழகிக் ெரிக்கப்்ல்ெரிக்கள ான அமெற்றும் ெரிக்கப்்ல் உ கப்பற்படைான அமெனாட் கப்பற்படைங்ெரிக்கள
குறித்த உங்களைவுத்துாரிப்புகளின் மற தெரிக்கவல்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை ன அம்ன் கப்பற்படைெரிக்கனும் இந்திபோர்த் தய இஎதிரனாணுவமும்
்எதிரஸ்்எதிர ்ரிான அமெனாற்றம் ன அமிவை சேய்து ன அமெரிக்கனாளவதனாெரிக்க, ஜனவரியில், அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ்சிபிக்
ெரிக்கட் கப்பற்படைாரிப்புகளின் மங்களைபோர்த் தயெரிக்கத்தின் தாரிப்புகளின் மலவஎதிரனான அட்மிஎதிரல் ட்மிரல் ஹனாரி ட்மிரல் ஹனாரிஸ்
ன அமவளிப்்டுத்தியிருந்தனார்.

இந்திபோர்த் தய-அன அமான அமெரிக்ெரிக்கக் கூட் கப்பற்படைணி ஆசிபோர்த் தய ான அமெற்றும் உலெரிக்க ான அமெக்ெரிக்களுக்கு
எத்தாரிப்புகளின் மெரிக்கபோர்த் தய ான அமெஎதிர ஒருங்கிணை அச்சறுத்தலனாெரிக்கத் திெரிக்கழகிறது என்்து ட்எதிரம்ப்
நிர்வனாெரிக்கத்தின் ன அமிவை சேபோர்த் தயலனால் அடிக்காவின் பெரிக்கனாடிட்டுக் ெரிக்கனாட் கப்பற்படைப்்ட்டிருக்கிறது.  அது
ஒ்னாான அமெனா நிர்வனாெரிக்கத்தின் சன-விகாவின் பஎதிரனாத “ஆசிபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ காவின் பஉனாக்கிபோர்த் தய முன்நிாரிப்புகளின் மல”
்லவீனான அமெனாெரிக்கவும் ்போர்த் தயனற்றதனாெரிக்கவும் இருப்்தனாெரிக்கக் கூறி நிஎதிரனாெரிக்கரித்தது,
சனனாாரிப்புகளின் மவ “உனா ஒருங்கிணைபோர்த் தயான அமெதிப்ாரிப்புகளின் ம்க் ாரிப்புகளின் மெரிக்கப்புஎதிரட்டு” ன அமிவை சேய்வதனாெரிக்கக் கூறி ெரிக்கண் கப்பற்படைனம்
ன அமிவை சேய்திருப்்காவின் பதனாடு,  ன அமதன் சனக் ெரிக்க கப்பற்படைலில் சனனாவின் ெரிக்கட்டுப்்னாட்டில்
இருக்ெரிக்கக் கூடிபோர்த் தய தீவுத்திட்டுெரிக்களுக்கு சனனாவுக்கு அனுான அமெதி ான அமெறுப்்தற்கும் —
இது காவின் ப்னார் அறிவிப்புக்கு நிெரிக்கஎதிரனான ஒரு ன அமிவை சேபோர்த் தயல்்னா கப்பற்படைனாய் இருக்கும்—
அச்சறுத்திபோர்த் தயது.

ட்எதிரம்ப்,  ஒ்னாான அமெனாவின் ன அமவளியுறவுக் ன அமெரிக்கனாளாரிப்புகளின் மெரிக்காரிப்புகளின் மபோர்த் தய ்ல முாரிப்புகளின் மனெரிக்களிலும்
விான அமெர்ிவை சேனம் ன அமிவை சேய்திருக்கிறனார்.  ஆயினும் இந்திபோர்த் தயனா விவெரிக்கனாஎதிரம் என்று
வருாரிப்புகளின் மெரிக்கயில்,  இந்திபோர்த் தய-அன அமான அமெரிக்ெரிக்க “்னாதுெரிக்கனாப்பு ஒத்துாரிப்புகளின் ம்க ஏழப்பில்”
ிவை சேமீ்ெரிக்கனாலத்தில் உ கப்பற்படைந்திருந்த “மிெரிக்கப்ன அம்ரு முன்காவின் பனற்ற”த்தின் மீது
“ன அமதனா கப்பற்படைர்ந்து ெரிக்கட்டின அமபோர்த் தயழுப்புவதற்கு”  ட்எதிரம்ப் நிர்வனாெரிக்கம்
உறுதிபூண்டிருப்்தனாெரிக்க ்னாதுெரிக்கனாப்புச் ன அமிவை சேபோர்த் தயலஎதிரனான காவின் பஜம்ஸ் “Mad  Dog”

ான அமெனாட்டிஸ் சூளுாரிப்புகளின் மஎதிரத்திருக்கிறனார்.

சனனாவின் “எழுச்சி”ாரிப்புகளின் மபோர்த் தய முறிபோர்த் தயடிப்்தற்கும் யூகாவின் பஎதிரசிபோர்த் தயனாவில் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க
காவின் பான அமெலனாதிக்ெரிக்கத்ாரிப்புகளின் மத நிாரிப்புகளின் மலஉனாட்டுவதற்குான அமெனான அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் முாரிப்புகளின் மனப்பில்
ஒரு “முன்முாரிப்புகளின் மன” அஎதிரிவை சேனாெரிக்க எந்த அங்களைவுக்கு இந்திபோர்த் தயனா உருான அமெனாற்றப்்ட்டுக்
ன அமெரிக்கனாண்டிருக்கிறது என்்து இந்திபோர்த் தயனாவின் ன அமதனாழிலனாங்களைர்ெரிக்களுக்கும்
உாரிப்புகளின் ம்க ஏழக்கும் ான அமெக்ெரிக்களுக்கும் ன அமதரிபோர்த் தயனாான அமெல் ்னார்த்துக் ன அமெரிக்கனாளவதில் இந்திபோர்த் தய
அஎதிரிவை சேனாங்ெரிக்கம்,  எதிர்க்ெரிக்கட்சிெரிக்கள ான அமெற்றும் ன அம்ருநிறுவன ஊ கப்பற்படைெரிக்கங்ெரிக்கள
அத்தாரிப்புகளின் மனயும் உ கப்பற்படைந்ாரிப்புகளின் மதபோர்த் தயனாெரிக்க ன அமிவை சேபோர்த் தயல்்டுகின்றன.  இந்த முாரிப்புகளின் மனப்்னானது,
ிவை சேர்வகாவின் பதிவை சே ன அமதனாழிலனாங்களை வர்க்ெரிக்கத்தின் புஎதிரட்சிெரிக்கஎதிர அணிதிஎதிரட் கப்பற்படைலனால் தடுத்து
நிறுத்தப்் கப்பற்படைனாத ்ட்ிவை சேத்தில்,  உலகின் அணுவல்லாரிப்புகளின் மான அமெ ன அம்ற்ற ன அம்ரும்
ிவை சேக்திெரிக்களுக்கு இாரிப்புகளின் ம கப்பற்படையில் தவிர்க்ெரிக்கவிபோர்த் தயலனாது காவின் ப்னாருக்கு இட்டுச் ன அமிவை சேல்லக்
கூடிபோர்த் தயதனாகும்.



அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவுக்ெரிக்கனான ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயான அமெனாெரிக்க இந்திபோர்த் தயனா
உருவனாகியிருப்்து எத்தாரிப்புகளின் மன தாரிப்புகளின் மலகீழ ான அமெனாற்றான அமெனாகி இருக்கிறது என்றனால்,
்னிப்காவின் ப்னாரின் ிவை சோன அமெபோர்த் தயத்தில் அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா இந்திபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ வம்பிழுப்்தற்கும்
அச்சறுத்துவதற்கும் அாரிப்புகளின் மதப் ்போர்த் தயன்்டுத்திபோர்த் தயது என்்ாரிப்புகளின் மத இந்திபோர்த் தய ஊ கப்பற்படைெரிக்கச்
ன அமிவை சேய்திெரிக்களும் கூ கப்பற்படை குறிப்பி கப்பற்படைத் தவற முடிபோர்த் தயவில்ாரிப்புகளின் மல.  ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைம்ஸ் ஆஃப்
இந்திபோர்த் தயனா எழுதிபோர்த் தயது:  “்ங்ெரிக்கங்களைனாகாவின் பதஷ் விடுதாரிப்புகளின் மலப் காவின் ப்னாரின் ிவை சோன அமெபோர்த் தயத்தில்
இந்திபோர்த் தயனாவுக்கு ன அமஉருக்குதலளிப்்தற்ெரிக்கனாெரிக்க... 1971  டிிவை சேம்்ரில் அப்காவின் ப்னாாரிப்புகளின் மதபோர்த் தய
அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஜனனாதி்தி ரிச்ிவை சேனார்ட் நிக்ிவை சேனனால் வங்ெரிக்கனாங்களை விரிகு கப்பற்படைனாவுக்கு
அனுப்்ப்்ட் கப்பற்படைதனான அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் ஏ்க ஏழனாவது ெரிக்கப்்ற்்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை பிரிவு
காவின் ப்னார்க்ெரிக்கப்்ல்ெரிக்கள,  உாரிப்புகளின் மெரிக்கமுஎதிர ஒருங்கிணைனான வாரிப்புகளின் மெரிக்கயில்,  இப்காவின் ப்னாது ஒரு இந்திபோர்த் தய
நிறுவனத்தனாகாவின் பலகாவின் பபோர்த் தய ்எதிரனாான அமெரிக்ெரிக்கப்் கப்பற்படை இருக்கின்றன.”

எதிரஷ்போர்த் தயனாவு கப்பற்படைன் இந்திபோர்த் தயனா ன அமெரிக்கனாண்டிருந்த மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய ான அமெற்றும் வர்த்தெரிக்க
உறவுெரிக்களின் ெரிக்கனாஎதிர ஒருங்கிணைத்தனால்,  ்னிப்காவின் ப்னார் ெரிக்கனாலத்தின் ன அம்ரும்்குதியில்
அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா இந்திபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ ஒரு எதிரிபோர்த் தயனாெரிக்ககாவின் பவ உ கப்பற்படைத்திக் ன அமெரிக்கனாண்டிருந்தது.

சதந்திஎதிரான அமொரிப்புகளின் ம கப்பற்படைந்த புதிதில் இந்திபோர்த் தயனா அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவு கப்பற்படைன் உல்லுறவுெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை
ஸ்தனாபிக்ெரிக்ககாவின் பவ ன அம்ரும் ஆர்வம் ன அமெரிக்கனாண்டிருந்தது.  ஆனனால் அதன்
ன அமவளியுறவுக் ன அமெரிக்கனாளாரிப்புகளின் மெரிக்காரிப்புகளின் மபோர்த் தய காவின் பிவை சேனாவிபோர்த் தயத் ஒன்றிபோர்த் தயத்துக்கு எதிஎதிரனான
அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயத் தனாக்குதலுக்கு கீழப்்டிபோர்த் தயச் ன அமிவை சேய்வதற்கு
அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயம் ன அமிவை சேய்த முபோர்த் தயற்சிெரிக்களில் புதுன அம கப்பற்படைல்லி ஸ்தம்பித்து
நின்று விட் கப்பற்படைது.

துாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணைக்ெரிக்கண் கப்பற்படைத்தின் வகுப்புவனாதப் பிரிவிாரிப்புகளின் மன மூலான அமெனாெரிக்க உருவனாக்ெரிக்கப்்ட்டு
அகாவின் பதிவை சோன அமெபோர்த் தயத்தில் சதந்திஎதிரம் ன அம்ற்றிருந்த காவின் ப்னாட்டி அஎதிரிவை சேனான ்னாகிஸ்தனாாரிப்புகளின் மன,
தனது ்னிப்காவின் ப்னார் கூட் கப்பற்படைணி அாரிப்புகளின் மான அமெப்புக்ெரிக்கனான அச்ிவை சேனாணிபோர்த் தயனாெரிக்க காவின் பிவை சோரிப்புகளின் மவ
ன அமிவை சேய்போர்த் தய அான அமெர்த்திக் ன அமெரிக்கனாண் கப்பற்படைதன் மூலம் அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா ்திலிறுப்பு ன அமிவை சேய்தது.
்னாகிஸ்தனானுக்கு அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா ஆயுதான அமெளித்த நிாரிப்புகளின் மலயில்,  ஆயுதக்
ன அமெரிக்கனாளமுதல்ெரிக்களுக்கும் மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய ஆதஎதிரவுக்கும் இந்திபோர்த் தயனா காவின் பிவை சேனாவிபோர்த் தயத்
ஒன்றிபோர்த் தயத்ாரிப்புகளின் மத காவின் பஉனாக்கித் திரும்பிபோர்த் தயது.  அணி-காவின் பிவை சேஎதிரனா இபோர்த் தயக்ெரிக்கத்தின்
ஸ்தனா்ெரிக்கர்ெரிக்களில் ஒன்றனாெரிக்கவும் பிஎதிரதனான தாரிப்புகளின் மலவர்ெரிக்களில் ஒன்றனாெரிக்கவும் அது
ஆனது.

இறக்குான அமெதி பிஎதிரதியி கப்பற்படைல் ான அமெற்றும் அஎதிரச உாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைாரிப்புகளின் மான அமெத்துவம் ஆகிபோர்த் தயவற்ாரிப்புகளின் மறப்
்போர்த் தயன்்டுத்தி ிவை சேர்வகாவின் பதிவை சே மூலதனத்திற்கு நிெரிக்கஎதிரனாெரிக்க இந்திபோர்த் தய
முதலனாளித்துவத்தின் நிாரிப்புகளின் மலாரிப்புகளின் மபோர்த் தய வலுப்்டுத்திக் ன அமெரிக்கனாளவதன் மூலான அமெனாெரிக்க
இந்திபோர்த் தயனா மீது அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனா ன அமிவை சேலுத்திபோர்த் தய ன அம்னாருங்களைனாதனாஎதிர அழுத்தத்ாரிப்புகளின் மத
எதிர்ன அமெரிக்கனாளவதிலும் காவின் பிவை சேனாவிபோர்த் தயத் ஒன்றிபோர்த் தயம் புதுன அம கப்பற்படைல்லிக்கு உதவிபோர்த் தயது.
ன அமதனாழிலனாங்களை வர்க்ெரிக்கத்தின் எதிர்ப்ாரிப்புகளின் ம் ான அமெட்டுப்்டுத்துவதற்கு,  இந்திபோர்த் தய
ஸ்எதிரனாலினிிவை சே ெரிக்கம்யூனிஸ்ட் ெரிக்கட்சிாரிப்புகளின் மபோர்த் தய (CPI) ்போர்த் தயன்்டுத்திக் ன அமெரிக்கனாளளும்
வாரிப்புகளின் மெரிக்கயில் அதாரிப்புகளின் மன முதலனாளித்துவ அஎதிரசிபோர்த் தயலுக்குள ஒருங்கிாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணைப்்தில்
காவின் பிவை சேனாவிபோர்த் தயத் ஒன்றிபோர்த் தயத்தின் ஸ்எதிரனாலினிிவை சே ஆட்சியின் ஆதஎதிரவு உதவ முடியும்
என்்ாரிப்புகளின் மதயும் ஜவட்மிரல் ஹர்லனால் காவின் பஉருவும் அவஎதிரது ெரிக்கனாங்கிஎதிரஸ் ெரிக்கட்சி
அஎதிரிவை சேனாங்ெரிக்கமும் உன்ெரிக்கறிந்து ாரிப்புகளின் மவத்திருந்தனர்.

இந்திபோர்த் தயனாவின் அணி-காவின் பிவை சேஎதிரனா ன அமெரிக்கனாளாரிப்புகளின் மெரிக்கக்கும் ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயத்திற்ெரிக்கனான
உண்ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயனான எதிர்ப்புக்கும் எந்த ிவை சேம்்ந்தமுமில்ாரிப்புகளின் மல.  இந்திபோர்த் தய
முதலனாளித்துவம் தனது வர்க்ெரிக்க ஆட்சிாரிப்புகளின் மபோர்த் தய வலுப்்டுத்திக் ன அமெரிக்கனாளவதற்ெரிக்கனாெரிக்க
ாரிப்புகளின் மெரிக்கயின அமலடுத்த ஒரு மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயான அமெனாெரிக்க அது இருந்தது.  அதன் அஎதிரச-
தாரிப்புகளின் மலாரிப்புகளின் மான அமெயிலனான முதலனாளித்துவ அபிவிருத்தி மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயான அமெனானது,
உலெரிக்கான அமெபோர்த் தயான அமெனாக்ெரிக்கத்தனாலும் 1991  இல் காவின் பிவை சேனாவிபோர்த் தயத் ஒன்றிபோர்த் தயம் ஸ்எதிரனாலினிிவை சே
அதிெரிக்கனாஎதிரத்துவத்தனால் ெரிக்காரிப்புகளின் மலக்ெரிக்கப்்ட் கப்பற்படைதனாலும் அதன் ெரிக்கனால் வனாஎதிரப்்ட் கப்பற்படைகாவின் ப்னாது,
தனது ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தய-எதிர்ப்பு வனாய்வீச்ாரிப்புகளின் மிவை சே துரிதெரிக்கதியில் ஓஎதிரங்ெரிக்கட்டி விட்டு
அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாாரிப்புகளின் மவ காவின் பஉனாக்கிபோர்த் தய ஒரு மிெரிக்க காவின் பஉஎதிரடிபோர்த் தயனான ான அமெற்றும்
அடிாரிப்புகளின் மான அமெத்தனான அமெனான உறாரிப்புகளின் மவ ஏற்்டுத்தத் ன அமதனா கப்பற்படைங்கிபோர்த் தயது.

இந்த ான அமெனாற்றம்,  காவின் பஉருவின் ெரிக்கனாங்கிஎதிரஸ் ெரிக்கட்சி வனாரிசெரிக்கங்களைனால் முன்னிாரிப்புகளின் மல
ன அமெரிக்கனாடுக்ெரிக்கப்்ட் கப்பற்படைது.  காவின் பான அமெனாடியின் கீழ அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் சன-விகாவின் பஎதிரனாதத்
தனாக்குதலில் ஒரு மிெரிக்க உண்ாரிப்புகளின் மான அமெபோர்த் தயனான “முன்னணி அஎதிரிவை சேனாெரிக்க”  இந்திபோர்த் தயனா
உருான அமெனாற்றப்்டுவதற்ெரிக்கனான முன்காவின் பனற்்னா கப்பற்படைனாெரிக்க காவின் பிவை சோரிப்புகளின் மவ ன அமிவை சேய்த “உலெரிக்கங்களைனாவிபோர்த் தய
இந்திபோர்த் தய-அன அமான அமெரிக்ெரிக்க மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயக் கூட்டிாரிப்புகளின் மன”  உருவனாக்கித் தந்தகாவின் பத
ெரிக்கனாங்கிஎதிரஸ் தாரிப்புகளின் மலாரிப்புகளின் மான அமெயிலனான அஎதிரிவை சேனாங்ெரிக்கான அமெனாகும்.

ஆயினும்,  அதன் ஸ்எதிரனாலினிிவை சே உ கப்பற்படைன்பிறப்புக் ெரிக்கட்சிபோர்த் தயனான இந்திபோர்த் தய
ெரிக்கம்யூனிஸ்ட் ெரிக்கட்சி,  இந்திபோர்த் தய ான அமெனார்க்சிஸ்ட் ெரிக்கம்யூனிஸ்ட் ெரிக்கட்சி,  ான அமெற்றும்
அவற்றின் இ கப்பற்படைது முன்னணி ஆகிபோர்த் தயாரிப்புகளின் மவ ன அமதனா கப்பற்படைர்ந்தும் “அணி-காவின் பிவை சேஎதிரனாாரிப்புகளின் மான அமெ”ாரிப்புகளின் மபோர்த் தய
“ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தய-எதிர்ப்பு”  என விங்களைம்்எதிரம் ன அமிவை சேய்து வருவகாவின் பதனாடு உலெரிக்க
அஎதிரசிபோர்த் தயலில் இந்திபோர்த் தய முதலனாளித்துவம் ஒரு “முற்காவின் ப்னாக்ெரிக்கனான” ்னாத்திஎதிரத்ாரிப்புகளின் மத
ஆற்ற முடியும் என்்தனாய் ன அமதனா கப்பற்படைர்ந்தும் கூறி வருகின்றன.

இந்திபோர்த் தயனா அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவு கப்பற்படைனனான அதன் மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தய உறவுெரிக்காரிப்புகளின் மங்களைக்
குாரிப்புகளின் மறத்துக் ன அமெரிக்கனாண்டு ”்ல்-துருவத்தன்ாரிப்புகளின் மான அமெ”ாரிப்புகளின் மபோர்த் தய —அதனாவது உலெரிக்க
விவெரிக்கனாஎதிரங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை ன அமஉறிப்்டுத்துவதில் ான அமெற்ற ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தய
உபோர்த் தயஎதிரடுக்குெரிக்களுக்கும், இந்திபோர்த் தய முதலனாளித்துவத்திற்கும், ான அமெற்றும் இப்காவின் ப்னாது
எதிரஷ்போர்த் தயனா ான அமெற்றும் சனனாவில் ஆட்சி ன அமிவை சேலுத்திக் ன அமெரிக்கனாண்டிருக்கும் ன அமவகுசிலவர்
அணிக்கும் அதிெரிக்கான அமெனான ்னாத்திஎதிரத்ாரிப்புகளின் மத அளிப்்து—  அறிவுறுத்துவதன்
மூலான அமெனாெரிக்க அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாவின் “ஒரு்ட்ிவை சேத்தன்ாரிப்புகளின் மான அமெ”ாரிப்புகளின் மபோர்த் தய எதிர்க்குான அமெனானனால்
ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தய உலெரிக்க ஒழுங்கு தணிக்ெரிக்கப்்ட்டு வி கப்பற்படை முடியும் என்றும் இந்திபோர்த் தய
முதலனாளித்துவத்தின் உலன்ெரிக்கள மிெரிக்கச்சிறந்த வாரிப்புகளின் மெரிக்கயில் முன்ன அமனடுக்ெரிக்கப்் கப்பற்படை
முடியும் என்றும் ஸ்எதிரனாலினிஸ்டுெரிக்கள ன அமதனா கப்பற்படைர்ந்தும் கூறிவருகின்றனர்.

இந்திபோர்த் தய முதலனாளித்துவத்தின் வல்லஎதிரச அபிலனாாரிப்புகளின் மிவை சேெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை ஸ்எதிரனாலினிஸ்டுெரிக்கள
்கிஎதிரங்ெரிக்கான அமெனாெரிக்க ஆதரிக்கிறனார்ெரிக்கள என்்ாரிப்புகளின் மத இந்திபோர்த் தயனாவின் இஎதிரனாணுவ ான அமெற்றும்
அணுஆயுத வல்லாரிப்புகளின் மான அமொரிப்புகளின் மபோர்த் தய விரிவு்டுத்துவதற்கு அவர்ெரிக்கள அளிக்கும்
ஆதஎதிரவு அடிக்காவின் பெரிக்கனாடிட்டுக் ெரிக்கனாட்டுகிறது.

காவின் பான அமெனாடி அன அமான அமெரிக்ெரிக்கனாாரிப்புகளின் மவ தழுவிக் ன அமெரிக்கனாளவாரிப்புகளின் மத எதிர்ப்்தனாெரிக்க அவர்ெரிக்கள
கூறும் அாரிப்புகளின் மனத்ாரிப்புகளின் மதயும் ன அம்னாறுத்தவாரிப்புகளின் மஎதிர, அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயத்து கப்பற்படைனனான
இந்திபோர்த் தய முதலனாளித்துவத்தின் கூட் கப்பற்படைணிபோர்த் தயனானது ன அமதற்ெரிக்கனாசிபோர்த் தயனாவின் பிஎதிரனாந்திபோர்த் தய
காவின் பான அமெலனாதிக்ெரிக்க ிவை சேக்திபோர்த் தயனாெரிக்க அது தன்ாரிப்புகளின் மன முன்தளளுவதற்கு புதுன அம கப்பற்படைல்லிக்கு
எவ்வனாறு துணிச்ிவை சேலளித்துக் ன அமெரிக்கனாண்டிருக்கிறது என்்து குறித்து
ன அமதனாழிலனாங்களை வர்க்ெரிக்கத்ாரிப்புகளின் மத எச்ிவை சேரிப்்தற்கு அவர்ெரிக்கள தவறியுளங்களைனர்.

இந்திபோர்த் தயனா ன அமிவை சேன்ற ன அமிவை சேப் கப்பற்படைம்்ரில் ்னாகிஸ்தனானுக்குளங்களைனாெரிக்க ிவை சேட் கப்பற்படைவிகாவின் பஎதிரனாதான அமெனான,
எல்ாரிப்புகளின் மல தனாண்டிபோர்த் தய இஎதிரனாணுவத் தனாக்குதல்ெரிக்கள —இாரிப்புகளின் மவ ன அமதற்ெரிக்கனாசிபோர்த் தயனாவின்
அணுஆயுத வல்லாரிப்புகளின் மான அமெ ன அமெரிக்கனாண் கப்பற்படை காவின் ப்னாட்டி உனாடுெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை 2003 க்குப் பிந்ாரிப்புகளின் மதபோர்த் தய
அவற்றின் தீவிஎதிர காவின் ப்னார் ன அமஉருக்ெரிக்கடிக்குள தளளின—  உ கப்பற்படைத்திபோர்த் தயாரிப்புகளின் மத
ஸ்எதிரனாலினிஸ்டுெரிக்கள ்னாஎதிரனாட்டினர்.

ஒரு மிெரிக்கப்ன அம்ரும் இந்திபோர்த் தய தனாக்குதலின் ிவை சோன அமெபோர்த் தயத்தில் தந்திகாவின் பஎதிரனா்னாபோர்த் தயரீதிபோர்த் தயனான
அணுஆயுதங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை ்போர்த் தயன்்டுத்தப் காவின் ப்னாவதனாய் அச்சறுத்துவதன் மூலமும்
சனனாவு கப்பற்படைனனான அதன் ன அமதனாாரிப்புகளின் மலகாவின் பஉனாக்கு மூகாவின் பலனா்னாபோர்த் தயக் கூட்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படை
ஆ்க ஏழப்்டுத்துவதன் மூலமும் ்னாகிஸ்தனானின் பிற்காவின் ப்னாக்ெரிக்கனான உபோர்த் தயஎதிரடுக்கு
இந்திபோர்த் தயனாவின் ன அம்ருகிச் ன அமிவை சேல்லும் அச்சறுத்தலனான நிாரிப்புகளின் மலப்்னாட்டிற்கு
்திலிறுப்பு ன அமிவை சேய்திருக்கிறது.

அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தயம் ன அம்னாறுப்்ற்ற வாரிப்புகளின் மெரிக்கயில் சனனாவுக்கு எதிஎதிரனான
தனது தனாக்குதலுக்கு இந்திபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ ்ட்ாரிப்புகளின் ம கப்பற்படைதீட்டுவதனானது ன அமதற்ெரிக்கனாசிபோர்த் தயனாாரிப்புகளின் மவ
ஒரு புவிபோர்த் தயஎதிரசிபோர்த் தயல் ன அமவடிக்கி கப்பற்படைங்ெரிக்கனாெரிக்க உருான அமெனாற்றியிருக்கிறது.  இந்திபோர்த் தய-
்னாகிஸ்தனான் காவின் பான அமெனாதல்ெரிக்களும் சன-இந்திபோர்த் தய காவின் பான அமெனாதல்ெரிக்களும் அன அமான அமெரிக்ெரிக்க-சன
காவின் பான அமெனாதலு கப்பற்படைன் பின்னிப் பிாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணைந்ததனாெரிக்க ஆகி,  பிஎதிரனாந்திபோர்த் தயத்தின் ான அமெற்றும்
உலெரிக்கத்தின் ான அமெக்ெரிக்களுக்கு மிெரிக்கப்காவின் ப்எதிரழிவுெரிக்கஎதிரான அமெனான தனாக்ெரிக்கங்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களைக் ன அமெரிக்கனாண் கப்பற்படை
ஒரு ்னாரிபோர்த் தய புதிபோர்த் தய ன அமவடிப்புமிக்ெரிக்க ன அமவடிதிறாரிப்புகளின் மன ஒவ்ன அமவனாரு முாரிப்புகளின் மனயிலும்
கூட்டிக் ன அமெரிக்கனாண்டிருக்கிறது.

இவ்வனாறனாெரிக்க ஏெரிக்கனாதி்த்திபோர்த் தய காவின் ப்னாருக்கும் அதன் மூலான அமெனாெரிக்க இருக்கும்
முதலனாளித்துவ அாரிப்புகளின் மான அமெப்புமுாரிப்புகளின் மறக்கும் எதிஎதிரனான ன அமதனாழிலனாங்களை-வர்க்ெரிக்கத்தின்
தாரிப்புகளின் மலாரிப்புகளின் மான அமெயிலனான ஒரு உலெரிக்கங்களைனாவிபோர்த் தய இபோர்த் தயக்ெரிக்கத்தின் அபிவிருத்தியில்
ன அமதற்ெரிக்கனாசிபோர்த் தயனா ஒரு அச்ிவை சேனாணி காவின் ப்னான்ற முாரிப்புகளின் மனபோர்த் தயனாெரிக்க இருக்கிறது.  இந்திபோர்த் தயனா,
்னாகிஸ்தனான் ான அமெற்றும் துாரிப்புகளின் ம ஒருங்கிணைக்ெரிக்கண் கப்பற்படைன அமான அமெங்கிலும் இருக்கும் ன அமதனாழிலனாங்களைர்ெரிக்கள
ான அமெற்றும் உாரிப்புகளின் ம்க ஏழக்கும் ான அமெக்ெரிக்காரிப்புகளின் மங்களை சன,  அன அமான அமெரிக்ெரிக்க ான அமெற்றும் ிவை சேர்வகாவின் பதிவை சே
ன அமதனாழிலனாங்களை வர்க்ெரிக்கத்து கப்பற்படைன் ஐக்கிபோர்த் தயப்்டுத்தக் கூடிபோர்த் தய அத்தாரிப்புகளின் மெரிக்கபோர்த் தயன அமதனாரு
இபோர்த் தயக்ெரிக்கான அமெனானது,  ஸ்எதிரனாலினிிவை சே CPM ான அமெற்றும் CPI ஆல் ஆற்றப்்டும்
குற்றவிபோர்த் தயல் ்னாத்திஎதிரத்ாரிப்புகளின் மத தனாட்ிவை சேண்போர்த் தயான அமெற்று அம்்லப்்டுத்துவதன் மூலான அமெனாெரிக்க
ான அமெட்டுகாவின் பான அமெ எழுந்து வரும்.


