
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                         www.wsws.org

இந்தியியா பியாகிஸ்ஸ்தியானுடனுடனியானுடன ான பபச்சுேச்சுவியார்த்ுவார்த்தஸ்தகுவார்த்தா
இரத்துுசதுசெய்ேச்சுவான பஸ்தியாடு இரியாணுேச்சுவ நடேச்சுவடிக்ுவார்த்தகக்கு மிரட்டுகிறது

By Keith Jones,  24 September 2018

சனிக்கிழழமிழமையன்று இந்திய இதிய இர்திய இராணுவப் பழமாணுவப் படை தளபதிய்திய இரான பிபின்
திய இர்திய இராவத,  இந்த வ்திய இராதிய இரததில் ஐ.ந்திய இரா.  பெப்திய இராதுச்சழமப கூட்ாணுவப் படைததின் சிழமையததில்
இருந்திய இராடுகளது பெவளியுறவு அழமிழமைச்சர்கள் சந்திப்பதற்கு ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான்
கூறிய ஆஆல ்திய இராசழமனழமய ஏற்றுக்பெக்திய இராண்டு விட்டு பின் இந்திய
அதிய இரச்திய இராங்கம் திடீபெதிய இரன்று பெசய்த தழம கீழ் ிழமை்திய இராற்றதழமத ப்திய இராதிய இர்திய இராட்டிய
அஆலதஆலநதிய இரததில், ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்கு எதிதிய இர்திய இராய் இதிய இர்திய இராணுவ நாணுவப் படைவடிக்ழமகக்கும்
மிதிய இரட்ாணுவப் படைல் விடுதத்திய இரார்.

“நிழமைது அதிய இரச்திய இராங்கததின் பெக்திய இராள்ழமக நன்கு பெதளிவ்திய இராகவும்
இதிய இரததினச்சுருக்கிழமை்திய இராகவும் இருக்கிறது என்று நிழமனக்கிஆலறன்” என்று
தளபதி திய இர்திய இராவத பெசய்திய்திய இராளர்களிாணுவப் படைம் பெதரிவிதத்திய இரார்.
ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகளும் பயங்கதிய இரவ்திய இராதமும் ஒருஆலசதிய இர நாணுவப் படைக்க முடிய்திய இராது
என்ற உண்ழமிழமைழமய ந்திய இராம் ஒளிவுிழமைழமறவற்று
பெவளிப்படுததியிருக்கிஆலற்திய இராம்.  பயங்கதிய இரவ்திய இராத அச்சுறுததழம  ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான்

கட்டுப்படுதத ஆலவண்டும்.”

நஆலதிய இரந்திதிய இர ஆலிழமை்திய இராடி ிழமைற்றும் அவதிய இரது இந்து ஆலிழமை ்திய இராதிக்கவ்திய இராத ப்திய இராதிய இரதிய
ஜனத்திய இரா கட்சிய்திய இரால் தழம ழமிழமை பெக்திய இராடுக்கப்படும் இந்திய அதிய இரச்திய இராங்கம்,
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானின் புதித்திய இராக உருவ்திய இராக்கப்பட்ாணுவப் படை பிதிய இரதிழமைதிய இர்திய இரான இம்திய இர்திய இரான் க்திய இரான்
ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகளுக்கு வழங்கிய ஆஆல ்திய இராசழமனழமய விய்திய இராழனன்று
ஏற்றுக் பெக்திய இராண்டிருந்தது.  ஆன்திய இரால் அதன்பின் 24  ிழமைணி ஆலநதிய இரம்
கழிவதற்கு முன்ஆலப,  இந்திய பெவளியுறவு அழமிழமைச்சதிய இர்திய இரான சுஷ்ிழமை்திய இரா
சுவதிய இர்திய இராஜராஜுக்கும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானின் பெவளியுறவு அழமிழமைச்சதிய இர்திய இரான ு அமைச்சரான ஷ்திய இரா முகிழமைது
குஆலதிய இரஷிக்கும் இழமாணுவப் படையில் நழமாணுவப் படைபெபறவிருந்த கூட்ாணுவப் படைதழமத புதுபொணுவப் படைல்ல
இதிய இரதது பெசய்துவிட்ாணுவப் படைது.

விய்திய இராழனன்று இதிய இரவு ஜம்மு-க்திய இராஷ்மீரில் அவர்களது வீடுகளில் இருந்து
இந்திய-விஆலதிய இர்திய இராத க்திய இராஷ்மீர் கிளர்ச்சிய்திய இராளர்கள்திய இரால் காணுவப் படைததப்பட்டிருந்த
மூன்று ஆலப்திய இராலஸ்க்திய இராதிய இரர்கள் பெக்திய இரால் ப்பட்டிருந்தழமதயும்,  முன்னத்திய இராய்
அந்த வ்திய இராதிய இரததில் இந்திய்திய இராழமவயும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் வசம் இருக்கும்
க்திய இராஷ்மீழமதிய இரயும் பிரிக்கும் எல்ழம க் கட்டுப்ப்திய இராட்டுக் ஆலக்திய இராட்டின்
இருபுறமிருந்துிழமை்திய இரான துப்ப்திய இராக்கிச்சூட்டில் பெக்திய இரால் ப்பட்டிருந்த இந்திய
சிப்ப்திய இராயின் உாணுவப் படைல் சிழமதக்கப்பட்ாணுவப் படைத்திய இராக பெச்திய இரால் ப்படுவழமதயும், இந்திய்திய இரா
க்திய இராதிய இரணிழமை்திய இராகக் கூறியது.  புர்்ஹ்திய இரான் வ்திய இரானி —இஸ் ்திய இராமிய க்திய இராஷ்மீர்
பிரிவிழமனவ்திய இராத குழுவின் 21  வயது தளபதிய்திய இரான இவர் 2016
ஜஜூழம யில் பெக்திய இரால் ப்பட்ாணுவப் படைழமிழமை இந்திய வசமிருக்கும் க்திய இராஷ்மீரில் ப்திய இராரிய

ஆர்ப்ப்திய இராட்ாணுவப் படைங்கழமளத தூண்டியது— நிழமனவ்திய இராக ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் தப்திய இரால்
அலுவ கம் தப்திய இரால்தழம களின் ஒரு வரிழமசழமய பெவளியிட்ாணுவப் படைதும்
மூன்ற்திய இராவது க்திய இராதிய இரணிழமை்திய இராய் இந்திய்திய இராவ்திய இரால் கூறப்பட்ாணுவப் படைது.

இந்திய்திய இராவின் அணு ஆயுத வல் ழமிழமையுழமாணுவப் படைய எதிரிக்கு எதிதிய இர்திய இராய் ஒரு
மூர்க்கிழமை்திய இரான பெக்திய இராள்ழமகழமயப் பின்பற்றுவதற்கு தய்திய இராதிய இர்திய இராயிருந்த
க்திய இராதிய இரணதத்திய இரால் கூடுதல் மூதத அதிக்திய இராரிகழமளயும் த்திய இராண்டி பதவி உயர்வு
அளிக்கப்பட்ாணுவப் படைத்திய இராகக் கூறப்படும் பெஜனதிய இரல் திய இர்திய இராவத,  சனிக்கிழழமிழமையன்று
கூறிய கருததுக்களில்,  அதிய இரச்திய இராங்கததின் கடுழமிழமைய்திய இரான நிழம ப்ப்திய இராட்ழமாணுவப் படை
ஆதரிப்பழமதயும் த்திய இராண்டிச் பெசன்ற்திய இரார்,  இந்திய்திய இரா ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்கு
“வல”ழமய உண்ாணுவப் படை்திய இராக்கிய்திய இராக ஆலவண்டும் என்று அறிவிதத்திய இரார்.
“பயங்கதிய இரவ்திய இராதிகளும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் இதிய இர்திய இராணுவமும் நாணுவப் படைததி வருகின்ற
க்திய இராட்டுமிதிய இர்திய இராண்டிததனததிற்கு பழிதீர்ப்பதற்கு கடுழமிழமைய்திய இரான

நாணுவப் படைவடிக்ழமககழமள ந்திய இராம் எடுப்பது அவசியம்.  ஆம்,  அவர்கள்
பெக்திய இராடுப்பழமத ந்திய இராம் திருப்பிக் பெக்திய இராடுப்பதற்க்திய இரான ஆலநதிய இரமிது,  அஆலத
வழமகய்திய இரான க்திய இராட்டுமிதிய இர்திய இராண்டிததனததில் இறங்குவது மூ ிழமை்திய இராக
இல் ்திய இராவிட்ாணுவப் படை்திய இராலும் கூாணுவப் படை.  ஆன்திய இரால் எதிர்ப்பக்கமும் இஆலத வலழமய
உணர்ந்த்திய இராக ஆலவண்டும் என்ஆலற ந்திய இரான் கருதுகிஆலறன்.”

பெதற்கு ஆசிய்திய இராவின் 1947  வகுப்புவ்திய இராதப் பிரிவிழமனயில் இருந்து
பிறந்த பதிய இரிழமை-ழமவரிகள்திய இரான இந்திய்திய இராவிற்கும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்கும்
இழமாணுவப் படையி ்திய இரான அழமிழமைதிப் ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகள் ஒரு தச்திய இராப்தததிற்கும்
அதிகிழமை்திய இரான க்திய இரா ிழமை்திய இராய் முாணுவப் படைங்கிப் ஆலப்திய இராய் இருந்து வந்திருக்கின்றன.

2016  பெசப்ாணுவப் படைம்பர் பிற்பகுதி பெத்திய இராாணுவப் படைங்கி,  இந்திய்திய இராவும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானும்,
முழுமூச்சி ்திய இரான ஆலப்திய இராருக்க்திய இரான இதிய இரததக்பெக்திய இராதிப்ஆலபற்றும்
மிதிய இரட்ாணுவப் படைல்கழமளயும் அததுாணுவப் படைன் எல்ழம க் கட்டுப்ப்திய இராட்டுப் பகுதிபெயங்கிலும்

(LoC) இருததிய இரப்பிலும் ஏதிய இர்திய இராளிழமை்திய இரான இதிய இர்திய இராணுவததினர் ிழமைற்றும் அப்ப்திய இராவி

ிழமைனிதர்களின் ஆலசத்திய இராதிய இரங்களுக்கு க்திய இராதிய இரணிழமை்திய இராகின்ற கனதிய இரக ஆட்டி றி
ிழமைற்றும் துப்ப்திய இராக்கிச் சூடுகழமளயும் கிட்ாணுவப் படைததட்ாணுவப் படை அன்ற்திய இராாணுவப் படை நிகழ்வ்திய இராய்

நாணுவப் படைததிக் பெக்திய இராண்டு வந்திருக்கின்றன.

இருப்பினும், பெசன்ற ிழமை்திய இராதததில் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானில் ஒரு புதிய அதிய இரச்திய இராங்கம்
அதிக்திய இராதிய இரததுக்கு வந்தழமிழமைய்திய இரானது பதட்ாணுவப் படைங்கழமளத தணிப்பதற்கு ஒரு
வ்திய இராய்ப்ழமப வழங்கியத்திய இராக புது பொணுவப் படைல்ல ிழமைற்றும் இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராத
இதிய இரண்டுஆலிழமை கூறின.

புது பொணுவப் படைல்லயிாணுவப் படைம் இருந்து பெவள்ளியன்று வந்த அறிவிப்புக்கும்
ிழமைற்றும் திய இர்திய இராவததின் மிதிய இரட்ாணுவப் படைல்களுக்கும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான்,
ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகளுக்க்திய இரான தனது ஆஆல ்திய இராசழமனழமய மீண்டும்
முன்ழமவப்பதன் மூ மும் ஆலப்திய இராருக்கு த்திய இரான் ஆயததிழமை்திய இராக இருப்பழமத
அறிவிப்பதன் மூ மும் பதிலறுப்பு பெசய்திருக்கிறது.  “நட்பு”க்கு
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் முன்வருவழமத அதன் “ப வீனிழமை்திய இராக”  இந்திய்திய இரா
புரிந்துபெக்திய இராள்ளக் கூாணுவப் படை்திய இராது என்று எச்சரிதத பிதிய இரதிழமைர் இம்திய இர்திய இரான் க்திய இரான்
கூறின்திய இரார்,  “எங்கள் ிழமைக்கள் தய்திய இராதிய இர்திய இராய் இருக்கிற்திய இரார்கள்,  எங்களது
பீதிய இரங்கிகளும் கூாணுவப் படை தய்திய இராதிய இர்திய இராகஆலவ இருக்கின்றன.”

இந்திய்திய இரா பெசய்த தழம கீழ் ிழமை்திய இராற்றம் ஒரு ஆலிழமை்திய இராசடி என்றும், பெவளியுறவு
அழமிழமைச்சர்களின் சந்திப்பு முன்பெசல்வதற்கு அது ஒரு ஆலப்திய இராதும்
விரும்பியதில்ழம  என்றும் இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராத குற்றம்ச்திய இராட்டியிருக்கிறது.

இந்த வ்திய இராதிய இரததில் ஐ.ந்திய இரா பெப்திய இராது சழமபக் கூட்ாணுவப் படைதழமத ஒட்டி இதிய இர்திய இராஜதந்திதிய இர
நாணுவப் படைவடிக்ழமககள் நிழமறய நாணுவப் படைக்கவிருந்த நிழம யில் அதற்கு முன்ப்திய இராக
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்கு எதிதிய இர்திய இரான தனது கடும் நிழம ப்ப்திய இராட்ழமாணுவப் படை பெவளிச்சம்
ஆலப்திய இராட்டுக் க்திய இராட்டுவதற்க்திய இராகத த்திய இரான்,  முதலல் ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதக்க்திய இரான
அழமழப்ழமப ஏற்பத்திய இராக க்திய இராட்டி விட்டு ஒருந்திய இராள் தள்ளி பின்வ்திய இராங்குவதற்கு
அது முடிவுபெசய்திருந்தது.

இந்திய உயதிய இரடுக்கினர்,  பெதற்கு ஆசிய்திய இராவில் வ்திய இராஷிங்ாணுவப் படைனின் பிதிய இரத்திய இரான
கூட்ாணுவப் படை்திய இராளிய்திய இராக இந்திய்திய இரா எழுந்து வருவதில் துணிச்ச ழமாணுவப் படைந்து,  புது
பொணுவப் படைல்லயின் ஆலிழமைஆல ்திய இராங்கிய நிழம ழமய விளக்கிழமை்திய இரான விதததில்
ஏற்றுக்பெக்திய இராள்வதற்கு ப்திய இராகிஸ்த்திய இராழமன அச்சுறுததி பணியழமவக்க
தீர்ிழமை்திய இரானததுாணுவப் படைன் இருக்கிறது என்பது பெதளிவ்திய இராகிறது.  குறிப்ப்திய இராக,
க்திய இராஷ்மீரில் இந்திய-விஆலதிய இர்திய இராத கிளர்ச்சிக்கு எந்த தாணுவப் படைவ்திய இராள உதவியும்



வழங்குவதில்ழம  என்பழமத இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராத உறுதிபெசய்ய ஆலவண்டும்
என்று அது ஆலக்திய இராருகிறது.  இந்திய்திய இராவின் ஒஆலதிய இரபெய்திய இராரு முஸ்லீம்-
பெபரும்ப்திய இரான்ழமிழமை ிழமை்திய இராநி ததின் ிழமைக்களது அந்நியப்பாணுவப் படைழம  ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானின்
சூழ்ச்சி ஆலவழம கள்திய இராகக் குழமறததுக் க்திய இராட்டுகின்ற ஒரு விவரிப்பும்
இதனுாணுவப் படைன் கதிய இரம்ஆலக்திய இரார்தது நாணுவப் படைததப்படுகிறது.

உண்ழமிழமையில்,  இந்திய அதிய இரச்திய இராங்கம் பெத்திய இராாணுவப் படைர்ச்சிய்திய இராகவும் திட்ாணுவப் படைமிட்டும்
அதிய இரசியல்சட்ாணுவப் படைரீதிய்திய இராக உதததிய இரவ்திய இராதிழமைளிக்கப்பட்ாணுவப் படை ஜம்மு க்திய இராஷ்மீரின்
சுய்திய இராட்சிழமய மீறி வந்திருப்பஆலத்திய இராடு அதன் ஆலதர்தல்களிலும்
முழமறமீறல்கள் பெசய்திருந்தது.  மூன்று தச்திய இராப்தங்களுக்கும் அதிகிழமை்திய இரான
க்திய இரா ிழமை்திய இராய்,  இந்திய ப்திய இராதுக்திய இராப்புப் பழமாணுவப் படைகள் ஜம்மு க்திய இராஷ்மீரில் ஒரு
“அழுக்க்திய இரான” கிளர்ச்சி-எதிர்ப்புப் ஆலப்திய இராழமதிய இர நாணுவப் படைததி வந்திருக்கின்றன,
ிழமை்திய இராநி ததின் ிழமைக்கழமள ஆயுதஆலிழமைந்திய ஆக்கிதிய இரமிப்புக்கும்,
சிதததிய இரவழமதக்கும்,  க்திய இராண்திய இராிழமைல் ஆலப்திய இராதல்களுக்கும் ிழமைற்றும்
ஒட்டுபெிழமை்திய இராததிழமை்திய இரான தண்ாணுவப் படைழமனகளுக்கும் ஆட்படுததி வந்திருக்கின்றன.

க்திய இராஷ்மீரின் பெத்திய இராழி ்திய இராளர்கள் ிழமைற்றும் உழமழப்ப்திய இராளிகளது ஜனந்திய இராயக
ிழமைற்றும் சமூக அபி ்திய இராழமசகளுக்கு ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் முத ்திய இராளிததுவ வர்க்கம்
பெக்திய இராண்டிருக்கும் குஆலதிய இர்திய இராதமும் சழமளதததல் .  தனது பெச்திய இராந்த
பிற்ஆலப்திய இராக்க்திய இரான புவி-மூஆல ்திய இராப்திய இராய ந ன்கழமளப் பின்பெத்திய இராாணுவப் படைர்வதில்
பயன்படுததிக் பெக்திய இராள்ளும் பெப்திய இராருட்டு பிற்ஆலப்திய இராக்க்திய இரான இஸ் ்திய இராமிய
சக்திகழமள ஊக்குவிதது,  கிளர்ச்சிழமய அது ழமகப்புதிய இரட்டு பெசய்து
வந்திருக்கிறது.

பெவளியுறவு அழமிழமைச்சர்களது ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமத இதிய இரதது பெசய்யப்பட்ாணுவப் படைழமிழமை
அடுதத ஆண்டு பெப்திய இராதுத ஆலதர்தல் வதிய இரவிருக்கும் நிழம யில் ப்திய இராஜக
(BJP) அதிய இரச்திய இராங்கததின் அதிய இரசியல் கணக்குகளுாணுவப் படைன் நன்கு பெப்திய இராருந்திப்
ஆலப்திய இராவத்திய இராய் இருக்கிறது.  2016  பெசப்ாணுவப் படைம்பர் 28-29  அன்று
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்குள் பெசன்று இந்தியப் பழமாணுவப் படைகள் நாணுவப் படைததிய
ஆததிதிய இரமூட்ாணுவப் படை ்திய இரான த்திய இராக்குதலன் இதிய இரண்ாணுவப் படை்திய இராவது ஆண்டுதினதழமதக்
குறிக்கின்ற விதிழமை்திய இராய் பெசப்ாணுவப் படைம்பர் 29  தினதழமத “குறிழமவதத
த்திய இராக்குதல்கள்” (Surgical  Strikes) தினிழமை்திய இராக அது பிதிய இரகாணுவப் படைனம்
பெசய்திருக்கிறது.  இந்திய இதிய இர்திய இராணுவதழமதச் ஆலசர்ந்தவர்கள்
உழமதிய இரய்திய இராற்றுகிறத்திய இராகவும்,  இதிய இர்திய இராணுவப் பழமாணுவப் படைகளுக்கு ஆததிய இரழமவக்
கூறுகின்ற கடிதங்கழமளயும் மின்னஞ்சல்கழமளயும் எழுதுவதற்கு
ிழமை்திய இராணவர்கழமள கவர்வதற்குிழமை்திய இராய் ந்திய இராட்டின் பல்கழம க்கழகங்கள்
அணிவகுப்புகழமள ஒழுங்கழமிழமைக்க ஆலவண்டும் என்றும் அது
“ஆஆல ்திய இராசழமன” அளிததிருக்கிறது.

ஆயினும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுக்கு எதிதிய இர்திய இரான ஒரு ஆலிழமை்திய இராதல்ஆலப்திய இராக்கில்
பணியழமவக்கும் நிழம ப்ப்திய இராட்டுக்கு இந்திய அதிய இரசியல்
ஸ்த்திய இராபகபெிழமைங்கிலும் வலுவ்திய இரான ஆததிய இரவு இருக்கிறது. ந்திய இராட்டின் பிதிய இரத்திய இரான
எதிர்க்கட்சிய்திய இரான க்திய இராங்கிதிய இரஸ் கட்சி,  ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகளுக்க்திய இரான
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானின் ஆஆல ்திய இராசழமனக்கு ப்திய இராஜக அதிய இரச்திய இராங்கம் அதன் பெச்திய இராற்ப
ஆயுள் பெக்திய இராண்ாணுவப் படை ஏற்ழமப அளிததழமத அது கண்ாணுவப் படைனம் பெசய்தது, அது

இதிய இரதது பெசய்யப்பட்ாணுவப் படைஆலப்திய இராது, ப்திய இராஜக அதிய இரச்திய இராங்கம் ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதக்ஆலக
ஒருஆலப்திய இராதும் உாணுவப் படைன்பட்டிருந்திருக்கக் கூாணுவப் படை்திய இராது என்று அது புக்திய இராரிட்ாணுவப் படைது.

பெவளியுறவு அழமிழமைச்சர்கள் சந்திப்புக்கு புதுபொணுவப் படைல்ல ஏற்பளிதது பின்
இதிய இரதது பெசய்ததற்கு இழமாணுவப் படையி ்திய இரான மிகக்குழமறந்த க்திய இரா ததில்,
அபெிழமைரிக்க்திய இராவின் பெவளியுறவுத துழமற இந்த திட்ாணுவப் படைமிாணுவப் படைப்பட்ாணுவப் படை

ஆலபச்சுவ்திய இரார்தழமதகள் “ிழமைகதத்திய இரான பெசய்தி” என்று அறிவிததது.

காணுவப் படைந்த தச்திய இராப்த க்திய இரா ததில்,  சீன்திய இராவுக்கு எதிதிய இர்திய இரான தனது இதிய இர்திய இராணுவ-
மூஆல ்திய இராப்திய இராயத த்திய இராக்குதலல் ஒரு முன்னிழம  அதிய இரச்திய இராக இந்திய்திய இராழமவ
உருிழமை்திய இராற்றும் ஆலந்திய இராக்கததுாணுவப் படைன் அதன் மீது மூஆல ்திய இராப்திய இராய

அனுகூ ங்கழமளப் பெப்திய இராழிந்து வரும் வ்திய இராஷிங்ாணுவப் படைன்,  அஆலதஆலநதிய இரததில்
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரானுாணுவப் படைன்திய இரான உறவுகழமள ஒஆலதிய இரயடிய்திய இராக கீழிறக்கி விட்டிருந்தது.
ஒரு முக்கிய ஆலநட்ஆலாணுவப் படை்திய இராவில்-இல் ்திய இராத கூட்ாணுவப் படை்திய இராளிய்திய இராக

இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராததிற்கு அளிக்கப்பட்ாணுவப் படை அந்தஸ்ழமத அபெிழமைரிக்க்திய இரா ிழமைறுக்க
முடியும் என்றும், அததுாணுவப் படைன் இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராததிற்க்திய இரான சர்வஆலதச ந்திய இராணய
நிதியததின் அவசதிய இரக் காணுவப் படைன் ஒன்ழமற தடுப்பதற்கும் ட்திய இரம்ப்பும் அவதிய இரது
தழம ழமிழமை உதவிய்திய இராளர்களும் விடுதத பெவளிப்பழமாணுவப் படைய்திய இரான
மிதிய இரட்ாணுவப் படைல்களும் இதில் அாணுவப் படைங்கும்.  ஆயினும் ந்திய இராட்டின் பெபரும்பகுதிழமய
ஆப்க்திய இரான் ஆலப்திய இராருக்க்திய இரான ஆததிய இரவில் ஒரு பெக்திய இராழம  ிழமைண்ாணுவப் படை ிழமை்திய இராக
உருவ்திய இராக்கி விட்டிருக்கும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இராழமன பெநருக்கிப் பணியழமவக்க
அபெிழமைரிக்க்திய இரா இன்னும் நம்பிக்ழமக பெக்திய இராண்டிருக்கிறது, புது பொணுவப் படைல்லக்கும்
இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராததிற்கும் இழமாணுவப் படையில் பதட்ாணுவப் படைங்கள் குழமறவது உதவிகதிய இரிழமை்திய இராக
இருக்கும் என்று அது கணக்குப் ஆலப்திய இராடுகிறது.

இந்திய்திய இரா, ந்திய இரான்கு ஆண்டு க்திய இரா  ப்திய இராஜக அதிய இரச்திய இராங்கததின்கீழ், சீன்திய இராவுக்கு

எதிதிய இர்திய இரான அபெிழமைரிக்க்திய இராவின் முழமனப்பில் அதன் இழமணப்ழமப
ஒஆலதிய இரயடிய்திய இராக அதிகரிததிருக்கிறது,  பெபன்ாணுவப் படைகனின் ஆலப்திய இரார் விிழமை்திய இரானங்கள்
ிழமைற்றும் ஆலப்திய இரார்க்கப்பல்கள் ஆலவண்டியஆலப்திய இராது பயன்படுததிக்
பெக்திய இராள்வதற்கு தனது வ்திய இரான்தளங்கழமளயும் துழமறமுகங்கழமளயும்
முழுக்கத திறந்து விட்டிருப்பது,  ிழமைற்றும் ஆசிய-பசிபிக்கில்
வ்திய இராஷிங்ாணுவப் படைனின் பெநருங்கிய கூட்ாணுவப் படை்திய இராளிகள்திய இராக இருக்கும் ஜப்ப்திய இரான் ிழமைற்றும்
ஆஸ்திஆலதிய இரலய்திய இராவுாணுவப் படைன் முதததிய இரப்பு ிழமைற்றும் ந்திய இராற்ததிய இரப்பு உறவுகழமள
வளர்ததுக் பெக்திய இராள்வது ஆகியழமவயும் இதில் அாணுவப் படைங்கும்.

இந்திய்திய இரா கச்ச்திய இரா எண்பெணய் இறக்குிழமைதிழமய மிகப்பெபருிழமைளவில்
ச்திய இரார்ந்திருக்கிறது,  அதற்கு மிகப்பெபருிழமைளவில் விநிஆலய்திய இராகிக்கும்
ந்திய இராடுகளில் ஒன்ற்திய இராக ஈதிய இர்திய இரான் இருக்கிறது என்ற நிழம யிலும் கூாணுவப் படை,
ஈதிய இர்திய இரானுக்கு எதிதிய இர்திய இரான அபெிழமைரிக்க்திய இராவின் தழமாணுவப் படைகளுக்கு,  தயக்கததுாணுவப் படைன்
த்திய இரான் என்ற்திய இராலும்,  இணங்கிச் பெசல்வதற்கும் இந்திய்திய இரா தய்திய இராரிப்பு
பெசய்துபெக்திய இராண்டிருக்கிறது.

ஆயினும்,  ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் விாணுவப் படையபெிழமைன்று வரும்ஆலப்திய இராது,  வ்திய இராஷிங்ாணுவப் படைழமன
உத்திய இராசீனம் பெசய்யவும் இந்திய்திய இரா தய்திய இராதிய இர்திய இராக இருக்கிறது,  அதன்
ழமிழமையிழமை்திய இரான மூஆல ்திய இராப்திய இராய ந ன்கள்திய இராக அது கருதுவனவற்ழமற
த்திய இராட்சண்யம் ப்திய இரார்க்க்திய இராிழமைல் பின்பெத்திய இராாணுவப் படைர்வதற்குத ஆலதழமவய்திய இரான
மிகப்பெபரும் இாணுவப் படைதழமதயும் பெநம்புநிழம ழமயயும் அது எதிர்ப்திய இரார்க்கிறது
என்பஆலத அதன் க்திய இராதிய இரணிழமை்திய இராகும்.

இந்திய-ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் பெவளியுறவு அழமிழமைச்சர்களின் சந்திப்பு இதிய இரதது
பெசய்யப்பட்ாணுவப் படைழமிழமைக்கு இந்திய்திய இராவின் பெபருநிறுவன ஊாணுவப் படைகங்கள் அளிதத
பதிலறுப்பில், அடுதத ஆண்டு ஆலிழமை ிழமை்திய இராதம் வதிய இரவிருக்கும் இந்திய்திய இராவின்

பெப்திய இராதுத ஆலதர்தல் நாணுவப் படைந்து முடிகின்ற வழமதிய இரயில் “திறம்பட்ாணுவப் படை சிழமை்திய இராத்திய இரான
முன்ஆலனற்றம்”  எனச் பெச்திய இரால் ப்படுவழமத புதுப்பிப்பதற்க்திய இரான எந்த
அர்ததமுள்ள நாணுவப் படைவடிக்ழமககளும் இருக்கப் ஆலப்திய இராவதில்ழம  என்பழமதஆலய
இது சுட்டிக்க்திய இராட்டுகிறது என்று அழமவ கூறின.

இததழமகய கூற்றுக்கள், இந்திய-ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் ஆலிழமை்திய இராதலன்
எரிதன்ழமிழமைழமயயும்,  எந்த அளவுக்கு அது உ க புவியதிய இரசியலன்
எல் ்திய இராவற்ழமறயும் விாணுவப் படை அபெிழமைரிக்க்திய இரா-சீன்திய இரா ஆலிழமை்திய இராதலன்
சூற்திய இராவளிப்புயலுாணுவப் படைன் பின்னிப்பிழமணந்தத்திய இராக ஆகியிருக்கிறது
என்பழமதயும் மிகப்பெபருிழமைளவுக்கு குழமறிழமைதிப்பீடு பெசய்வத்திய இராக
இருக்கின்றன.  இந்திய்திய இராழமவ தனது ஆலவட்ழமாணுவப் படைய்திய இராடும் மூஆல ்திய இராப்திய இராய

அபி ்திய இராழமசகளுக்ஆலகற்ப கூர்தீட்டுவதற்க்திய இரான அபெிழமைரிக்க்திய இராவின் முழமனப்பு,
பிதிய இர்திய இராந்தியததில் அதிக்திய இராதிய இர சிழமைநிழம ழமய புதிய இரட்டிப் ஆலப்திய இராட்டிருப்பத்திய இராக
ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் பெத்திய இராாணுவப் படைர்ந்து எச்சரிதது வந்திருக்கிறது.  பெதற்கு ஆசிய்திய இரா
ஆலப்திய இராட்டிக் கூட்ாணுவப் படைணிகள்திய இராக —அபெிழமைரிக்க்திய இரா ிழமைற்றும் இந்திய்திய இரா கூட்ாணுவப் படைணிக்கு

எதிதிய இர்திய இராய் சீன்திய இரா ிழமைற்றும் ப்திய இராகிஸ்த்திய இரான் கூட்ாணுவப் படைணி— ஸ்தூ ப்படுவதற்கு
இட்டுச்பெசல்கின்ற விதததில்,  பெபய்ஜிங் உாணுவப் படைன் தனது நீண்ாணுவப் படைக்திய இரா 
மூஆல ்திய இராப்திய இராய கூட்ாணுவப் படைணிழமய ஆழப்படுததுவது ிழமைற்றும் தந்திஆலதிய இர்திய இராப்திய இராய,
அத்திய இராவது யுததக்கள,  அணு ஆயுதங்கழமள நிழம நிறுததுவது ஆகிய
இதிய இரண்டுக்கும் இது இஸ் ்திய இராிழமை்திய இராப்திய இராதழமத தள்ளிக் பெக்திய இராண்டிருக்கிறது.


