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சீனனாவின் ஒஒர ஒரே இஇண இணைப்ப, ஒஒர ஒரே பனாஇணா
அஇணைத்ால் உச்சிைனாமாநனாடு குறித்ா இந்திய
பறக்கணிப்ப, ஆழைஇணழமடைந்துவரும
பாட்ழமடைங்கஇணடங்களை ளை வவளிச்சத்தில் கனாட்டுகிறது.
By Wasantha Rupasinghe, 29 May 2017
மே 14-15 ல் பெய்ஜிங்கில் ந் நடல் நடைபெற்ற ஒமற்ற ஒரே இ் நடஒரே இணைப்ப, ஒமற்ற ஒரே ெ பா் நடா
(One Belt, One Road - OBOR) கருத்ாற்ற ஒரேங்் நடக பறக்கணிப்ெது என்ற
இந்திதிய பாவின் தீர்ே பானம, இந்திதிய பாவிற்கும, சீன பாவிற்கும இ் நடல் நடைமதிய,
அதிகரித்துவரும
பூமக பாள-அற்ற ஒரேசிதியல்
அச்சுறுத்ால்க் நடள
அடிக்மக பாடிட்டுக்க பாட்டுகிறது, அது வ பாஷிங்ல் நடைனுல் நடைன் பது தில்லியின்
வளர்ந்துவரும உறவுகளுல் நடைன் பெருமெ பாலும பி் நடஒரே இணைக்கப்ெட்டுள்ளது.
2013 ல் சீன ஜன பாதிெதி ஜி ஜின்பிங் மூலம ஆற்ற ஒரேமபிக்கப்ெட்ல் நடை OBOR
திட்ல் நடைத்தின் சர்வமாச அளவில பான பா பால் நடைக்கே பாகமவ இந்ா கருத்ாற்ற ஒரேங்கம
இருந்ாது. ேத்திதிய க பாலத்தின் ெட்டுச்ச பா் நடல வற்ற ஒரேல பாற்் நடறத் தூண்டும
வ் நடகயில், OBOR, சீன பா ேற்றும ஐமற்ற ஒரே பாப்ெ பாவின் முக்கிதிய பெ பாருள பாா பாற்ற ஒரே
் நடேதியங்க் நடள இ் நடஒரே இணைக்கக்கூடிதிய து் நடறமுகங்கள், இற்ற ஒரேயில்மவ ெ பா் நடாகள்,
ச பா் நடலகள், குழ பாய்வழிகள் ேற்றும மின் உற்ெத்தி நி் நடலதியங்கள்
ஆகிதியவற்் நடற கட்ல் நடை் நடேக்கமவண்டுபேன கருதுகிறது.
பிற்ற ஒரோேர் நமற்ற ஒரேந்திற்ற ஒரே மே பாடியின் இந்து மேல பாதிக்கவ பாா
ெ பாற்ற ஒரேதிதிய ஜனா பா கட்சி (BJP) அற்ற ஒரேச பாங்கத்தின்
கீழ, சீன பாவிற்கு எதிற்ற ஒரே பான அபேரிக்க
இற்ற ஒரே பாணுவ மூமல பாெ பாதிய ா பாக்குாலுல் நடைன்
இந்திதிய பாவும
அதிகரித்ாளவில்
அணிவகுத்து நிற்கின்றது.
கல் நடைந்ா ஆகஸ்ட் ே பாாம, அபேரிக்க
மெ பார்
விே பானங்களும,
மெ பார்
கப்ெல்களும இந்திதிய பாவின் விே பான
ாளங்கள் ேற்றும து் நடறமுகங்க் நடள
ெதியன்ெடுத்ா
ஏதுவ பாக
அவற்் நடற
திறந்து் நடவத்ாான் மூலம, சீன பாவிற்கு
எதிற்ற ஒரே பான அபேரிக்க யுத்ா ாதிய பாரிப்பகளில்
இந்திதிய பா் நடவ ஒரு பேய்திய பான “முன்னணி
அற்ற ஒரேச பாக” மே பாடி ஆட்சி ே பாற்றிதியது. இந்ா
வ் நடகயில், சீன பாவிற்கு எதிற்ற ஒரே பான அபேரிக்க மெ பார்
திட்ல் நடைங்களின் ் நடேதியே பாக இருக்கும அபேரிக்க பாவின்
ஏழ பாவது கல் நடைற்ெ் நடல் நடை பா பாகுப்பின் கப்ெல்கள், ஒரு இந்திதிய
கப்ெல் கட்டும து் நடறமுகத்தில் ெழுது ெ பார்த்து மச் நடவ பசய்தியப்ெடும.
வ பாஷிங்ல் நடைனின் மிக நமெகே பான கூட்ல் நடை பாளிகளுக்கு இ் நடஒரே இணைதிய பாக மேமெட்ல் நடை
அபேரிக்க ஆயுா அ் நடேப்பக்க் நடள பது தில்லி பக பாள்முால் பசய்திய
அனுேதிக்கும விாே பாக, வ பாஷிங்ல் நடைன் இந்திதிய பா் நடவயும கூல் நடை ஒரு பிற்ற ஒரோ பான
ெ பாதுக பாப்ப ெங்க பாளற்ற ஒரே பாக அறிவித்ாது.
இந்திதிய பாவிற்கும, அபேரிக்க பாவிற்கும இ் நடல் நடையில பான இந்ா பநருக்கே பான
உறவு,
இந்திதிய பாவிற்கும
சீன பாவிற்கும
இ் நடல் நடையிலும,
ேற்றும
இந்திதிய பாவுக்கும அான் வற்ற ஒரேல பாற்று ெற்ற ஒரேே எதிரிதிய பான ெ பாகிஸ்ா பானுக்கும
இ் நடல் நடையிலும ஆழந்ா பிளவுக் நடள ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. பது தில்லிக்கு

அபேரிக்க பா வழங்கும “மூமல பாெ பாதிய உாவிகளுக்கு” வி் நடல் நடையிறுப்ெ பாக,
பெய்ஜிங்கும, இஸ்ல பாே பாெ பாத்தும ாங்களது பச பாந்ா மூமல பாெ பாதிய
உறவுக் நடள ெலப்ெடுத்தியுள்ளன.
முன்முதியற்சியின் ஒரு முான்் நடேதிய பான பா பால் நடைக்கே பாகமவ, 50
பில்லிதியன் அபேரிக்க ல் நடை பாலர்
ேதிப்பில பான சீன பா ெ பாகிஸ்ா பான்
பெ பாருள பாா பாற்ற ஒரே வழித்ால் நடைம (China Pakistan Economic Corridor - CPEC)
உள்ளது. இந்ா திட்ல் நடைத்தின் கீழ அ் நடேக்கப்ெல் நடைவுள்ள, இற்ற ஒரேயில்மவ,
ச பா் நடலவழி ேற்றும குழ பாய்வழி இ் நடஒரே இணைப்பக்கள், மேற்கு சீன பா் நடவ,
பான்மேற்கு
ெலுசிஸ்ா பானில்
ெ பாகிஸ்ா பானின்
பதிா பாக
கட்ல் நடை் நடேக்கப்ெப்ெட்டுள்ள அற்ற ஒரேபிதியன் கல் நடைல் து் நடறமுகே பான குவா பார்
உல் நடைன் இ் நடஒரே இணைக்கும. “இ் நடறதிய பாண்் நடே பிற்ற ஒரேச்ச் நடனகள்” குறித்து இந்ா
திட்ல் நடைத்திற்கு இந்திதிய பா எதிர்ப்ப பாரிவித்து வருகிறது, ஏபனனில்,
இந்திதிய பாவின் ஒரு ெ பாகே பாக பது தில்லி உரி் நடேமக பாருகின்ற
ெ பாகிஸ்ா பான் ஆக்கிற்ற ஒரேமிப்பிலுள்ள இந்திதிய க பாஷ்மீர்
ெகுதியின் ஊல் நடை பாக இது பசல்கிறது.
OBOR

பெய்ஜிங் கருத்ாற்ற ஒரேங்கம பா பால் நடைங்குவாற்கு சில
ேணிமநற்ற ஒரேங்களுக்கு முன்னா பாக, இந்திதிய
பவளியுறவு
விவக பாற்ற ஒரே
பசய்தித்
பா பால் நடைர்ெ பாளர்
மக பாெ பால்
ெ பாக்மல
பின்வருே பாறு
பாரிவித்ா பார்:
“இ் நடறதிய பாண்் நடே ேற்றும பிற்ற ஒரே பாந்திதிய
ஒரு் நடேப்ெ பாடு குறித்ா அான் முக்கிதிய
கவ் நடலக் நடள
பறக்கணிக்கும
ஒரு
திட்ல் நடைத்் நடா
எந்ாபவ பாரு
ந பாடும
ஏற்றுக்பக பாள்வதில்் நடல.”
இந்திதிய பாவின்
நி் நடலப்ெ பாட்் நடல் நடை
நிதிய பாதியபூர்வே பாக்குவாற்கு ஏற்ெ, “சர்வமாச
விதிமு் நடறகள், நல்ல பாட்சி, சட்ல் நடைத்தின் ஆளு் நடே,
பவளிப்ெ் நடல் நடைத்ான்் நடே
ேற்றும
சேத்துவம”
ஆகிதியவற்் நடற மீறுவா பாகக் கூறி, சீன பாவின் பிற்ற ஒரேே பாண்ல் நடை
திட்ல் நடைம குறித்து இந்ா அறிக்் நடக சந்மாகத்் நடா எழுப்பிதியது.
“சமூகங்களுக்க பான ஒரு நீடித்ா கல் நடைன் சு் நடே் நடதிய அது உருவ பாக்கும”
என்று கூறப்ெடுவதுல் நடைன், “சீற்ற ஒரே பான சுற்றுச்சூழல் ேற்றும சுற்றுச்சூழல்
ெ பாதுக பாப்ப
ேற்றும
ெ பாதுக பாப்ப
ாற்ற ஒரேநி் நடலகள்”
ஆகிதியவற்் நடற
ாகர்த்பாறிதியக்கூடிதியா பாகவும, மேலும “திட்ல் நடைச் பசலவுகள் மீா பான
பவளிப்ெ் நடல் நடைதிய பான ேதிப்பீடு” இல்் நடல எனவும கூறப்ெடுகிறது.
ெ பாகிஸ்ா பானின் நலிந்ா பெ பாருள பாா பாற்ற ஒரேத்் நடா CPEC ெலப்ெடுத்தும ேற்றும
இந்திதிய முால பாளித்துவ வர்க்கம அான் மேல பாதிக்கம ேற்றும
சுற்ற ஒரேண்ல் நடைலுக்க பான பச பாந்ா பிற்ற ஒரே பாந்திதியே பாகக் கருதுகின்ற பாற்க பாசிதிய பாவில்
சீன பா அான் மூமல பாெ பாதிய பசல்வ பாக்் நடக கணிசே பாக ஊக்குவிக்க

அனுேதிப்ொ பாகவும இருக்கும என்ெமா பது தில்லியின் உண்் நடேதிய பான
கவ் நடலகள பாக உள்ளன.

பேக்ே பாஸ்ல் நடைர், மே பாடியுல் நடைன் “அவற்ற ஒரேது முன்மன பாக்குக் நடள ெகிர்ந்ா பார்”
என்று அறிதியப்ெடுகிறது.

அமா மநற்ற ஒரேத்தில், வ பாஷிங்ல் நடைனுக்கு ச பார்ெ பாக இந்திதிய பா பசதியல்ெடுவதுல் நடைன்,
ஒரு மெ பார் அல்லது பநருக்கடியின்மெ பாது இந்திதிய பெருங்கல் நடைல் ேற்றும
பான் சீனக் கல் நடைல் ெகுதிகளிலுள்ள “கட்டுப்ெ பாட்டு பள்ளிக் நடள”
் நடகப்ெற்றுவான் மூலம சீனப் பெ பாருள பாா பாற்ற ஒரேத்் நடா முற்று் நடகயிடும
விாே பாக
வகுக்கப்ெட்ல் நடை
அபேரிக்க
திட்ல் நடைங்க் நடள
ாந்திற்ற ஒரேே பாக
பவல்வாற்கு, CPEC ஐ சீன பாவிற்க பான ஒரு வழிமு் நடறதிய பாகவும இந்திதிய பா
க பாண்கிறது.

வ பாஷிங்ல் நடைனுல் நடைன பான இந்திதிய பாவின் தீவிற்ற ஒரேே் நடல் நடையும ஒருங்க் நடேவுத்
ான்் நடே் நடதிய எதிர்பக பாள்வதில், ெல ாச பாப்ாங்கள பாக அபேரிக்க
ஏக பாதிெத்திதியத்திற்க பான க பாவலன் என்ற் நடழக்கப்ெட்டுவந்ா ெ பாகிஸ்ா பானின்
பிற்மெ பாக்குத்ான முால பாளித்துவ உதியற்ற ஒரேடுக்கு, இன்று சீன பாவின் ் நடகக் நடள
இறுக்கே பாக ெற்றிக்பக பாண்டிருக்கிறது. அமா மநற்ற ஒரேத்தில், இரு
ந பாடுகளுமே
அணுஆயுாங்க் நடளக்
பக பாண்டுள்ள
நி் நடலயில்
இந்திதிய பாவிற்கும ெ பாகிஸ்ா பானிற்கும இ் நடல் நடையில பான எல்் நடல ா பாண்டிதிய
துப்ெ பாக்கிசூடுகள் நிகழகின்ற நி் நடலயில் இந்திதிய து் நடஒரே இணைக் கண்ல் நடைம
முழுவதுே பாக மில்லிதியன் கஒரே இணைக்கில பான ேக்களுக்கு கடும வி் நடளவுக் நடள
ஏற்ெடுத்தும ஒரு மே பாாலுக்க பான ஆெத்் நடாச் சுட்டிக்க பாட்டுகிறது.

பெய்ஜிங் கருத்ாற்ற ஒரேங்கில் இந்திதிய பா் நடவ ெங்மகற்க பசய்வாற்க பான
சீன பாவின் மு் நடனவுகளுக்கு ேத்தியில் மே 5 அன்று அபேரிக்க ெசிபிக்
கல் நடைற்ெ் நடல் நடை ாளெதி அட்மிற்ற ஒரேல் ஸ்க பாட் ஸ்விஃப்ட் இந்திதிய பாவிற்கு விஜதியம
பசய்ா பார். இந்திதிய அதிக பாரிகளுல் நடைன் இந்ா கருத்ாற்ற ஒரேங்கு ெற்றிதிய
விவக பாற்ற ஒரேத்் நடா ஸ்விஃப்ட் விவ பாதித்திருப்ெ பாமற்ற ஒரே பா என்று ஒரு சிறு சந்மாகம
உள்ளது. இந்திதிய பெருங்கல் நடைலில் சீன பாவின் “அதிகரித்துவரும
பிற்ற ஒரேசன்னத்் நடா” இற்ற ஒரேண்டு ந பாடுகளுமே எதிர்பக பாள்ள விருமபவா பாக அவர்
கூறின பார்.
பெ பாதுேக்கள் ேற்றும இற்ற ஒரே பாணுவத் ா் நடலவர்க் நடள சந்தித்ா பின்னர்,
OBOR இன் மந பாக்கம ெற்றி ஸ்விஃப்ட் பவளிப்ெ் நடல் நடைதிய பாக வின பா
எழுப்பின பார். ெசிபிக் பெருங்கல் நடைலில் சீன மெ பார்கப்ெல்கள் ஒரு “OBOR
சுற்றுப்ெதியஒரே இணைம” மேற்பக பாண்டு வருவா பாக கூறிதியதுல் நடைன் அவர்,
“ாற்சேதியம வி் நடல் நடைக் நடள வில் நடை வின பாக்கமள அதிகே பாகவுள்ளன” என்றும
அறிவித்ா பார்.
ந பான் விஜதியம பசய்ா ஒவ்பவ பாரு ந பாட்டிலும, OBOR இலக்குகளின்
நிச்சதியேற்றத் ான்் நடே ெற்றி மகள்வி எழுப்ெப்ெட்டுவருவதுல் நடைன், சீன பாவின்
நல் நடைவடிக்் நடககள் இந்ா பிற்ற ஒரே பாந்திதியத்திற்கு ஒரு
“கவ் நடலதிய பான”
உஒரே இணைர்் நடவமதிய அதிகரிக்கின்றது என்று ஸ்விஃப்ட் கூறின பார். இந்ா
பிற்ற ஒரே பாந்திதியத்தில்
“ஸ்திற்ற ஒரேப்ெ பாட்் நடல் நடை”
வழங்குவாற்கு
இந்திதிய பாவும
அபேரிக்க பாவும
என்ன
பசய்தியக்கூடும
என்ெ் நடா
இந்திதிய
அதிக பாரிகளுல் நடைன பான அவற்ற ஒரேது விவ பாாங்கள் உள்ளல் நடைக்கி இருந்ாா பாக
ஸ்விஃப்ட் கூறின பார்.
அபேரிக்க பா-ஜப்ெ பான்-இந்திதிய பா ேலெ பார் கல் நடைற்ெ் நடல் நடை ெயிற்சிகள் ெற்றி
மெசு் நடகயில், “நீர்மூழகிக்கப்ெல் மெ பார் நல் நடைவடிக்் நடக எதிர்ப்ப குறித்து
அந்ா ாளங்க் நடள எவ்வ பாறு இதியக்கமவண்டும என்ெ் நடாப் ெற்றிதிய நேது
பரிால்கள் ஆழே பாக இருக்கமவண்டும,” என்று குறிப்பிட்ல் நடை பார்.
நீர்மூழகிக்கப்ெல் மெ பார் நல் நடைவடிக்் நடக எதிர்ப்ப மீா பான இந்ா வலியுறுத்ால்
இந்திதிய பெருங்கல் நடைலில் சீன பாவின் அதிகரிக்கப்ெட்ல் நடை கல் நடைற்ெ் நடல் நடை
பிற்ற ஒரேசன்னத்் நடா பவளிப்ெ் நடல் நடைதிய பாக இலக்குகள பாகக் பக பாண்டுள்ளது.
ெ பாகிஸ்ா பானில் குவா பாரிலும, ஆபிரிக்க பாவின் பக பாமப மு் நடன ெகுதிதிய பான
திஜிபூதியிலும நி் நடலநிறுத்துா் நடல அனுேதிக்கும வ் நடகயில், சீன ேக்கள்
விடுா் நடல இற்ற ஒரே பாணுவம (China’s People’s Liberation Army) அான் சண்் நடல் நடைப்
ெ் நடல் நடையில் 100,000 ெ் நடல் நடைவீற்ற ஒரேர்க் நடள அதிகரிக்கும என்று South China
Morning Post ெத்திரி் நடக ே பார்ச் 13 அன்று அறிவித்ாது. CPEC ஐ
ெ பாதுக பாப்ொற்க பாக ெ பாகிஸ்ா பான், 15,000 க்கும அதிகே பான துருப்பக்க் நடள
ஈடுெடுத்தியிருந்ாதுல் நடைன், குவா பார் து் நடறமுக ெ பாதுக பாப்பிற்க பாக கல் நடைற்ெ் நடல் நடை
பிரிவு ஒன்் நடறயும ஈடுெடுத்திதியா பாக, சீன பாவுக்க பான ெ பாகிஸ்ா பானின்
பவளியுறவு தூாற்ற ஒரே பான ேசூத் க பாலித் கூறின பார் என்று Hindu ெத்திரி் நடக
ே பார்ச் 16 அன்று அறிவித்ாது.
அபேரிக்க மாசிதிய ெ பாதுக பாப்ப ஆமல பாசகற்ற ஒரே பான பலப்டினண்ட் பஜனற்ற ஒரேல்
பஹெர்பெர்ட் பேக்ே பாஸ்ல் நடைர் பிற்ற ஒரோேர் நமற்ற ஒரேந்திற்ற ஒரே மே பாடி் நடதிய ஏப்ற்ற ஒரேல் 18 அன்று
சந்தித்ாா பானது, ட்ற்ற ஒரேமப் நிர்வ பாகத்தின் ஒரு மூத்ா உறுப்பினருல் நடைன பான
மே பாடியின் முால் சந்திப்ெ பாக இருந்ாது. இந்திதிய மூமல பாெ பாதிய வ் நடலத்
ாளத்் நடாப் பெ பாறுத்ாவ் நடற்ற ஒரேயில், “ஆப்க பானிஸ்ா பான், மேற்கு ஆசிதிய பா
ேற்றும வல் நடைபக பாரிதிய பா உட்ெல் நடை, ஆசிதிய பா முழுவதிலும, ேற்றும
நீட்டிக்கப்ெட்ல் நடை பிற்ற ஒரே பாந்திதியத்திலும உள்ள ெ பாதுக பாப்ப நி் நடல் நடே” குறித்து

இந்திதிய பா சீன பாவுல் நடைன் ஏ் நடனதிய மூன்று மு் நடனகளில் பூசல்க் நடள
பக பாண்டிருக்கிறது. முால பாவா பாக, உலக அணுஆயுா வர்த்ாகத்் நடா
ஒழுங்குெடுத்தும அணுஆயுா விநிமதிய பாக குழுவில் (Nuclear Suppliers
Group - NSG) உறுப்பினர் ாகுதி் நடதிய ெ பாதுக பாப்ொற்க பான முதியற்சிதிய பாகும.
இந்திதிய பாவின்
முதியற்சி் நடதிய
அபேரிக்க பா
ஆாரிக்கின்றமெ பாதும,
அணுஆயுா ெற்ற ஒரேவல் ா் நடல் நடை உல் நடைன்ெடிக்் நடகயில் (Nuclear Non-Proliferation
Treaty)
இந்திதிய பா ் நடகபதியழுத்தில் நடைவில்் நடலபதியன சீன பா கண்ல் நடைனம
பாரிவித்துள்ளது.
இற்ற ஒரேண்ல் நடை பாவா பாக, இந்திதிய கட்டுப்ெ பாட்டிலுள்ள க பாஷ்மீர் ெகுதியில்
தீவிற்ற ஒரேே பாக பசதியல்ெட்டுவருகின்ற, ெ பாகிஸ்ா பா் நடன ாளே பாக பக பாண்ல் நடை ஒரு
இஸ்ல பாமிதிய கிளர்ச்சி குழுவ பான Jaish-e-Mohammed இன் ா் நடலவற்ற ஒரே பான
ேசூத் அஜ்ஹெ பா் நடற்ற ஒரே, ஐ.ந பா. சர்வமாச ெதியங்கற்ற ஒரேவ பாா “கருப்பப் ெட்டிதியலில்”
மசர்க்கும இந்திதிய அற்ற ஒரேச பாங்கத்தின் மு் நடனவு குறித்ா அான் எதிர்ப்் நடெ
முடிவுக்கு பக பாண்டுவற்ற ஒரே சீன பாவில் நடைம இந்திதிய பா மக பாரிக்் நடக விடுக்கிறது.
மூன்ற பாவா பாக, சீன பா் நடவ பெ பாறுத்ாவ் நடற்ற ஒரேயில் ஒரு “அெ பாதியகற்ற ஒரேே பான
பிரிவி் நடனவ பாதிதிய பாக”
கருாப்ெடும
ந பாடுகல் நடைத்ாப்ெட்ல் நடை
“ஆன்மீக”
ா் நடலவற்ற ஒரே பான ால பாய் ல பாே பா் நடவ இந்திதிய பா பா பால் நடைர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது.
பெய்ஜிங் பாற்கு திபெத் என்று அ் நடழக்கின்ற சர்ச்் நடசக்குரிதிய
அருஒரே இணை பாச்சலப் பிற்ற ஒரேமாசத்திற்கு விஜதியம பசய்திய ஏப்ற்ற ஒரேலில் இந்திதிய பா
அவ் நடற்ற ஒரே அ் நடழத்ாமெ பாது பதிதிய ொட்ல் நடைங்கள் எழுந்ான. அ் நடவ
ஜனந பாதியகக் கட்சியின் ா் நடலவற்ற ஒரே பான ந பான்சி பெமல பாசி ா் நடல் நடேயில பான
ஒரு க பாங்கிற்ற ஒரேஸ் பிற்ற ஒரேதிநிதிகள் குழு மே 9 அன்று ால பாய் ல பாே பா் நடவ
சந்தித்ாமெ பாது அபேரிக்க பா மேலும மே பாா் நடல தூண்டிவிட்ல் நடைது.
ல் ெங்மகற்க இந்திதிய பா ாவறிதியது குறித்து இந்திதிய ஆளும
உதியற்ற ஒரேடுக்கின் ஒரு குறிப்பில் நடைத்ாக்க அடுக்கு கவ் நடலப்ெடுகிறது.
ெ பார்் நடவதிய பாளர் ஆற்ற ஒரே பாய்ச்சி அறக்கட்ல் நடை் நடளயின் (Observe Research
Foundation) ஒரு இந்திதிய சிந்ா் நடனதிய பாளற்ற ஒரே பான பஜதியஸ்ரீ பசன்குப்ா பா மே 20
அன்று “OBOR ஐ ாவறவிட்ல் நடைது ஒரு பெரிதிய ாவறு” என்ற ா் நடலப்பில்
ஒரு கருத்து் நடற்ற ஒரே் நடதிய பவளியிட்ல் நடை பார். “இந்திதியர்கள் அல்ல பாேல், சீனர்களின்
நிறுவனங்கள்
ேட்டுமே
அண்் நடல் நடையில்
மிக
முக்கிதியத்துவம
வ பாய்ந்ா் நடவகள பாக ே பாறும, OBOR இல் இ் நடஒரே இணைவாற்கு அவர்களது
அவசிதியத்் நடாயும, அவசற்ற ஒரேத்் நடாயும ெதியன்ெடுத்தி பக பாள்ளும” என்று
அதில் எழுதின பார்.
OBOR

ஆயினுமகூல் நடை, பது தில்லி, அபேரிக்க பாவுல் நடைன் கச்மசரி நல் நடைத்துவதில்,
சீன பாவின் நல் நடைவடிக்் நடகக் நடள ாடுக்க தீவிற்ற ஒரேே பாக முதியன்றுவருவதுல் நடைன்,
அதிகரித்துவரும ொட்ல் நடைங்கள் ெற்றிதிய பாளிவ பான சமிக்் நடய தெளிவான சமிக்ஞைக் நடளயும
அனுப்பிவருகிறது.
மே 22 அன்று, ற்ற ஒரே பாய்ட்ல் நடைர்ஸ் பின்வருே பாறு குறிப்பிட்ல் நடைது: “இந்திதிய பா் நடவ
ஆாற்ற ஒரேவு நி் நடலக்கு பக பாண்டுவருவதிலுள்ள சீன முதியற்சிகளின்
மா பால்விதிய பானது, அது ெற்றிதிய விெற்ற ஒரேங்கள் முன்னமற்ற ஒரே அறிவிக்கப்ெல் நடை பாா
நி் நடலயில், பிற்ற ஒரே பாந்திதிய பூசல்கள் ேற்றும ெ பாகிஸ்ா பானுக்க பான பெய்ஜிங்கின்
ஆாற்ற ஒரேவு ஆகிதிய் நடவ பா பால் நடைர்ெ பாக இரு ந பாடுகளுக்கும இ் நடல் நடையில பான
உறவுகள் ஆழே பாக சரிவுகண்டுள்ள் நடா க பாட்டுகிறது.”

