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வியயாழனன்று ஆரம்பக்கப்பட்ட அ அமட அமெரிக்கயாவுக்கும்
இந்தியயாவுக்கும் இகும் இடடயி் இடையிலயான “2+2”  மூல் இடையிலயாபயாய
லபச்சுவயார்த்கும் இட ,்  சீனயாவுக்கு எதிரயான அ அமட அமெரிக்கயாவின்
இரயாணுவ-மூல் இடையிலயாபயாய ்யாக்கு்லில் ஒரு முன்னிகும் இட் இடையில அரனிலை அரசயாக
இந்தியயாகும் இடவ உருட அமெயாற்றுகின்ற லியாக்கமுகும் இடடய இன்னு அமட அமெயாரு
“அடித்்ளட அமெயான”  இரயாணுவ ஒத்துகும் இடழப்பு ஒப்பந்்த்தில்
புது அமடல்லி கும் இடக அமயழுத்திட்டதுடன் முடிவகும் இடடந்்து.

வயாஷிங்டன்,  அ்ன் பர்யானட அமெயான ஆசிய-பசிபக்
கூட்டயாளிகளயான ஜப்பயான் ட அமெற்றும் ஆஸ்திலரலியயாவுடன்
அ்ன் இரயாணுவ-மூல் இடையிலயாபயாய உறவுககும் இடள நிர்வகிப்ப்ற்கு
பயன்படுத்துகின்ற முக்கியட அமெயான  அமபயாறிமுகும் இடறகளில் ஒன்றின்
ட அமெயாதிரியில் வடிவகும் இடட அமெக்கப்பட்டிருக்கின்ற “2+2”
லபச்சுவயார்த்கும் இட் அ அமட அமெரிக்கயா ட அமெற்றும் இந்தியயாவின்
 அமவளியுறவுத் துகும் இடற ட அமெற்றும் பயாதுகயாப்புத் துகும் இடற
அகும் இடட அமெச்னிலை அரசர்ககும் இடள ஒன்றயாகக்  அமகயாண்டுவருகின்ற ஒரு
வருடயாந்திர நிகழ்வயாக இருக்கும்.

அ அமட அமெரிக்க  அமவளியுறவுச்  அமனிலை அரசய் இடையிலர் கும் இடட அமெக்  அமபயாம்பலயயா,
பயாதுகயாப்புச்  அமனிலை அரசய் இடையிலர் லஜம்ஸ் ட அமெயாட்டிஸ், இந்திய  அமவளியுறவு
அகும் இடட அமெச்னிலை அரசரயான சுஷ்ட அமெயா சுவரயாஜ,  ட அமெற்றும் பயாதுகயாப்பு
அகும் இடட அமெச்னிலை அரசர் நிர்ட அமெ் இடையிலயா சீ்யாரயாட அமென் ஆகிலயயாரிகும் இடடயி் இடையிலயான
வரிகும் இடனிலை அரசயயான ப் இடையில னிலை அரசந்திப்புகளின் முடிவில் வியயாழனன்று
அவர்களயால் விடுக்கப்பட்ட கூட்டு அறிக்கும் இடகயயானது, இந்திய-
அ அமட அமெரிக்க இரயாணுவ ட அமெற்றும் மூல் இடையிலயாபயாய ஒத்துகும் இடழப்கும் இடப
விஸ்்ரிப்ப்ற்கயான ஏரயாளட அமெயான முயற்சிககும் இடள லகயாடிட்டுக்
கயாட்டியது.

இவற்றில் மிகவும் பன்விகும் இடளவுகள்  அமகயாண்ட்யாக இருப்பது,
வயாஷிங்டன் அ்ன் முக்கியட அமெயான லிட்லடயா ட அமெற்றும் ஒப்பந்்
லினிலை அரசியாடுகளுடன்  அமகயாண்டிருக்கும் உடன்பயாடுககும் இடள
ட அமெயாதிரியயாகக்  அமகயாண்ட ்கவல் அம்யாடர்பு நிர்ணயஇணக்கம்
ட அமெற்றும் பயாதுகயாப்பு ஒப்பந்்த்கும் இட் (Communications Compatibility

and Security Agreement — COMCASA) இந்தியயா, பத்து வருட
லபச்சுவயார்த்கும் இட்களுக்குப் பன்னர்,  ஏற்றுக்
 அமகயாண்டிருப்ப்யாகும்.  இது இந்திய இரயாணுவம் அ்ன்
ஆயு் அகும் இடட அமெப்புமுகும் இடறகளுக்கு முன்லனறிய அ அமட அமெரிக்க
்கவல் அம்யாடர்பு னிலை அரசயா்னங்ககும் இடளப்  அமபறுவ்ற்கு வழிவகும் இடக
 அமனிலை அரசய்யும் என்பதுடன்,  அ அமட அமெரிக்கயா,  அ்ன் லினிலை அரசியாடுகள்
ட அமெற்றும் இந்தியயா ஆகியவற்றின் இரயாணுவங்கள் இகும் இடடலய
ட அமெகும் இடறயயாக்க ்கவல் அம்யாடர்பு (encrypted  communication)

ட அமெற்றும் “பரஸ்பர-இயக்கக்கூடிய ்ன்கும் இடட அமெ”  ஆகியவற்கும் இடற
லட அமெம்படுத்தும்.

இந்் ஒப்பந்்ட அமெயானது அ அமட அமெரிக்க ஆயு்ங்ககும் இடள இந்தியயா
 அமகயாள்மு்ல்  அமனிலை அரசய்வதில் —நீர்மூழ்கி-எதிர்ப்பு லபயார்களுக்கயான,
ஆயு்லட அமெந்திய கடற்பகுதி ஆளில்் இடையிலயா விட அமெயானங்ககும் இடள
 அமகயாள்மு்ல்  அமனிலை அரசய்வதுடன் இது அலிகட அமெயாய் ஆரம்பட அமெயாகும்—

ஒரு முக்கிய  அமபரும் ஊக்குவிப்புக்கு பயாகும் இட் வகுக்கும்
என்று எதிர்பயார்க்கப்படுகிறது.  இத்்கும் இடகய அம்யாரு ஒப்பந்்ம்
அ அமட அமெரிக்கயா ்னது ிடவடிக்கும் இடகககும் இடள லவவுபயார்க்க
வழிவகுக்கும் என்ற அச்னிலை அரசத்தில் இந்திய இரயாணுவம்
நீண்டகயா் இடையிலட அமெயாய் இ்ற்கு ்யங்கி வந்திருந்்து.

ஆனயால் ிலரந்திர லட அமெயாடி ்கும் இட் இடையிலகும் இடட அமெயி் இடையிலயான பயாரதிய ஜன்யா
அரனிலை அரசயாங்கட அமெயானது வயாஷிங்டனின் சீன-விலரயா் ்யாக்கு்லில்
இந்தியயாகும் இடவ ஒருங்கிகும் இடணப்பகும் இட் ஒலரயடியயாக
விஸ்்ரித்திருக்கிறது,  இந்தியப்  அமபருங்கடலில் கப்பல்
ட அமெற்றும் நீர்மூழ்கிகளது ிடட அமெயாட்டங்கள் குறித்் உளவுத்
்கவல்ககும் இடள பரிட அமெயாறிக்  அமகயாள்ள ஒப்பு்் இடையிலளிப்பது ட அமெற்றும்
 அம்ன் சீனக் கடல் பரச்சிகும் இடனயில் அ அமட அமெரிக்கயாவின்
நிகும் இட் இடையிலப்பயாட்கும் இடட ஒப்பப்பது ஆகியகும் இடவயும் இதில் அடங்கும்.

எந்் அமவயாரு உண்கும் இடட அமெயயான இரயாணுவ-மூல் இடையிலயாபயாய
கூட்டிற்கும்,  அ அமட அமெரிக்கயாவின் “முக்கிய பயாதுகயாப்புக்
கூட்டயாளி” என்ற அந்்ஸ்கும் இட் னிலை அரசமீபத்தில் இந்தியயாவிற்கு அது
வழங்கியிருப்ப்ன் முழுகும் இடட அமெயயான பயன்ககும் இடள — அமபன்டகன்
அ்ன் கூட்டயாளிகளிடம் பகிர்ந்து  அமகயாள்ள விரும்புகிற மிக
முன்லனறிய ஆயு் அகும் இடட அமெப்புகளுக்கயான அணுகல் மூ் இடையிலட அமெயாக—

இந்தியயா  அமபறுவ்ற்கும் “அடித்்ளட அமெயானகும் இடவ”யயாக
வயாஷிங்டன் வலியுறுத்துகின்ற மூன்று இரு்ரப்பு
ஒப்பந்்ங்களில் COMCASA இரண்டயாவ்யாகும்.

2016  இல் கும் இடக அமயயாப்பமிடப்பட்டு,  அமனிலை அரசன்ற ஆண்டில்
 அமனிலை அரசயல்பயாட்டுக்கு வந்்,  ்டவயாளப் பரிவர்த்்கும் இடன
உடன்பயாட்டு ஒப்பந்்த்தின் (Logistics  Exchange  Memorandum

Agreement) கீழ்,  அ அமட அமெரிக்க லபயார்விட அமெயானங்கள் ட அமெற்றும்
லபயார்க்கப்பல்கள் எரி அமபயாருள்நிரப்பலுக்கும்
னிலை அரசரக்குநிரப்பலுக்கும் வழகும் இடட அமெயயாகப் பயன்படுத்திக்
 அமகயாள்வ்ற்கயாக இந்தியயா அ்ன் வயான் ்ளங்கள் ட அமெற்றும்
கடல் துகும் இடறமுகங்ககும் இடள திறந்து விட்டிருக்கிறது.

COMCASA  ஒப்பந்்த்தில் புது  அமடல்லி
கும் இடக அமயழுத்திட்டிருப்பகும் இட்  அம்யாடர்ந்து,  “அடித்்ளட அமெயான”
ஒப்பந்்ங்களில் மூன்றயாவதும் இறுதியயானதுட அமெயான,  புவி-வயான்
ஒத்துகும் இடழப்புக்கயான அடிப்பகும் இடட பரிவர்த்்கும் இடன ட அமெற்றும்
ஒத்துகும் இடழப்பு ஒப்பந்்ம் (Basic  Exchange  and  Cooperation

Agreement  for  Geo-spatial  Cooperation  —  BECA) மீ்யான



லபச்சுவயார்த்கும் இட்கள் தீவிரட அமெகும் இடடயும் என்று
எதிர்பயார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய இரயாணுவத்தின் முப்பகும் இடடகளும் பங்கு அமகயாள்ளும்
மு்ன்மு்ல் கூட்டுப் பயிற்சிகும் இடய அடுத்் ஆண்டில்
ிடத்்விருப்ப்யாகவும் அத்துடன் “வளர்ந்து வரும்
அபவிருத்திகள் குறித்து  அம்யாடர்ச்சியயான உயர்-ட அமெட்ட
்கவல் அம்யாடர்கும் இடப பரயாட அமெரிக்க உ்வுவ்ற்கயாக”  இரண்டு
ியாடுகளின்  அமவளியுறவு ட அமெற்றும் பயாதுகயாப்பு அகும் இடட அமெச்னிலை அரசர்களுக்கு
இகும் இடடயில் “லிரடி  அம்யாகும் இட் இடையிலஇகும் இடணப்புகள்"  (hotlines)
அகும் இடட அமெக்கப்படவிருப்ப்யாகவும் புது அமடல்லியும் வயாஷிங்டனும்
அறிவித்துள்ளன.

“2+2”  கூட்டு அறிக்கும் இடகயயானது,  இரு்ரப்பு,  முத்்ரப்பு,
ட அமெற்றும் ியான்கு-்ரப்பு இரயாணுவ-பயாதுகயாப்பு ஒத்துகும் இடழப்பன்
அதிகரிப்புக்கும் புது அமடல்லிகும் இடயயும் வயாஷிங்டகும் இடனயும்
கடகும் இடட அமெப்படுத்துகிறது.  அறிக்கும் இடகயில் அந்ியாடுகளின்
 அமபயர்கள் குறிப்படப்படவில்கும் இட் இடையில என்றயாலும் கூட, இறுதியயாக
சீனயாவுக்கு எதிரயாய் லிட்லடயா பயாணியி் இடையிலயான அ அமட அமெரிக்க-
்கும் இட் இடையிலகும் இடட அமெயி் இடையிலயான ஒரு கூட்டணிகும் இடய உருவயாக்கும் ஒரு
லியாக்கத்துடன்,  ஜப்பயான் ட அமெற்றும் ஆஸ்திலரலியயாவுடன்
 அமிருக்கட அமெயான ஒத்துகும் இடழப்புக்குள் இந்தியயாகும் இடவக்
 அமகயாண்டுவருவது ்யான் அ அமட அமெரிக்கயாவின் ஒரு நீண்டகயா் இடையில
இ் இடையிலக்கயாக இருந்து வந்திருக்கிறது.

லட அமெயாடியின் கீழ் புது அமடல்லி, ஜப்பயான் ட அமெற்றும் ஆஸ்திலரலியயா
ஆகிய இருியாடுகளுடனயான முத்்ரப்பு ஒத்துகும் இடழப்கும் இடப
அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது,  வருடயாந்திர ட அமெ் இடையிலபயார்
கடல்பரயாந்திய பயிற்சியில் இந்தியயா ட அமெற்றும்
அ அமட அமெரிக்கயாவுடன் லனிலை அரசர்த்து ஜப்பயாகும் இடனயும் ஒரு நிரந்்ரக்
கூட்டயாளியயாக ஆக்கியதும் இதில் அடங்கும்.   அமனிலை அரசன்ற
ிவம்பரில்,  அ அமட அமெரிக்கயா,  ஜப்பயான்,  ஆஸ்திலரலியயா ட அமெற்றும்
இந்தியயா ஆகியவற்றின் மூத்் அதிகயாரிகள் ஒரு ியாற்்ரப்பு
பயாதுகயாப்பு லபச்சுவயார்த்கும் இட்கும் இடய ிடத்திய்ன் மூ் இடையிலம்,  ஒரு
்னிலை அரசயாப்்த்திற்கு முன்பயாக சீனயாவிடம் இருந்்யான உரத்்
குரலி் இடையிலயான எதிர்ப்புககும் இடள அடுத்து கும் இடகவிடப்பட்டிருந்் ஒரு
கூட்டத்திற்கு புத்துயிர்  அமகயாடுத்்னர்.

இந்திய-பசிபக் பரயாந்தியத்தில் “னிலை அரசட்டத்கும் இட் அடிப்பகும் இடடயயாகக்
 அமகயாண்ட ஒழுங்கிகும் இடன”யும் “சு்ந்திரட அமெயான
கடற்லபயாக்குவரத்”கும் இட்யும் —அ்யாவது,  சீனயாவின் ககும் இடரகளில்
ஒரு லபயார்க்கப்பல் வரிகும் இடனிலை அரசகும் இடயப் பரயாட அமெரிப்ப்ற்கு அ அமட அமெரிக்க
கடற்பகும் இடடக்கு கடிவயாளட அமெற்ற உரிகும் இடட அமெ உள்ளிட்ட அ அமட அமெரிக்க
லட அமெ் இடையிலயாதிக்கத்கும் இட்— நிகும் இட் இடையிலியாட்டுவ்ற்கு னிலை அரசமீபத்திய இந்திய-
அ அமட அமெரிக்க அறிக்கும் இடககளில் அளிக்கப்பட்டிருந்்
உறுதிப்பயாடுககும் இடள இந்் அறிக்கும் இடக ட அமெறுவலியுறுத்்ம்
 அமனிலை அரசய்்து.  முக்கியத்துவத்தில் னிலை அரசகும் இடளக்கயா் வி்த்தில்,
வட அமகயாரியயா எனும் சின்னஞ்சிறிய வறுகும் இடட அமெப்பட்ட ியாட்கும் இடட
ட்ரம்ப்  அம்யாடர்ந்து மிரட்டி வந்து அமகயாண்டிருக்கின்ற
நிகும் இட் இடையிலகும் இடட அமெகளின் கீழ், இரண்டு ியாடுகளும் “வட அமகயாரியயாவின்
லபரழிவு ஆயு்ங்ககும் இடள எதிர் அமகயாள்வ்ற்கு இகும் இடணந்து
லவகும் இட் இடையில அமனிலை அரசய்யும்” என்றும் அது சூளுகும் இடரத்்து.

புது அமடல்லிக்கு வரும் வழியில்,   அமபயாம்பலயயா
இஸ்் இடையிலயாட அமெயாபயாத்தில் னிலை அரசற்றுலிரம் ்ங்கி,  பயாகிஸ்்யானின் புதிய
அரனிலை அரசயாங்கத்திடம் கண்டிப்பு கயாட்டிவிட்டு வந்திருந்்யார்,
ஆப்கயானிஸ்்யானில் ்லிபயான் கிளர்ச்சிகும் இடய ்ணிக்க
வயாஷிங்டனுக்கு உ்வுவதில் அது இன்னும் கூடு்ல்
 அமனிலை அரசயல்பயாட்கும் இடடக் கயாட்ட லவண்டும் என்று வலியுறுத்தினயார்.

 அமபயாம்பலயயாவின் மிரட்டல்கள் மு்ல்பயார்கும் இடவயில் பயாகிஸ்்யான்
பர்ட அமெர் இம்ரயான் கயான் ட அமெற்றும் அந்ியாட்டின் இரயாணுவ-
பயாதுகயாப்பு ஸ்்யாபகத்கும் இட் லியாக்கிலய  அமனிலை அரசலுத்்ப்பட்ட்யாய்
 அம்ரிந்்து.  ஆயினும்,  அகும் இடவ புது அமடல்லிகும் இடய —லட அமெயாடியின்
்கும் இட் இடையிலகும் இடட அமெயின் கீழ் இது எல்கும் இட் இடையிலகடந்் இரயாணுவத்
்யாக்கு்ல்கள் ட அமெற்றும்  அம்யாடர்ச்சியயான லபயார் மிரட்டல்கள்
உள்ளிட,  அ்ன் முன்பருந்்வர்ககும் இடள விடவும்
பயாகிஸ்்யானுக்கு எதிரயாய் ஒரு கூடு்ல் லட அமெயா்ல்நிகும் இட் இடையில
லபயாக்கும் இடகக் ககும் இடடப்படித்து வந்திருக்கிறது— பயார்த்தும்
கூறப்பட்டிருந்்ன என்பது  அம்ளிவு.

“2+2”  அறிக்கும் இடகயயானது “ஆப்கயானிஸ்்யானின் அபவிருத்தி
ட அமெற்றும் ஸ்திரப்படுத்்லில் இந்தியயாவின் லட அமெம்பட்ட
பயாத்திரத்கும் இட்”  வரலவற்ற லவகும் இடளயில்,  பயாகிஸ்்யான் “அ்ன்
கட்டுப்பயாட்டின் கீழ் இருக்கும் பரயாந்தியம் ட அமெற்ற
ியாடுகளி் இடையிலயான பயங்கரவயா் ிடவடிக்கும் இடககளுக்கயாய்
பயன்படுத்்ப்படயாட அமெல் இருப்பகும் இட் உறுதி அமனிலை அரசய்வ்ற்கு”
அகும் இடழப்புவிடுத்்து.

“2+2”  கூட்டங்களின் நிகும் இடறவில்,  பயாதுகயாப்புச்  அமனிலை அரசய் இடையிலரயான
ட அமெயாட்டிஸ் கூறுகும் இடகயில், “எங்களது  அமிருக்கட அமெயான கூட்டயாளிகள்
ட அமெற்றும் பங்கயாளிகளின் ஒரு ட அமெட்டத்திற்கு எங்களது உறகும் இடவ
உயர்த்துவ்ற்கு”  வயாஷிங்டன் இந்தியயாவுடன்  அம்யாடர்ந்தும்
இகும் இடணந்து லவகும் இட் இடையில அமனிலை அரசய்யவிருப்ப்யாக  அம்ரிவித்்யார்.  இந்திய
அகும் இடட அமெச்னிலை அரசரயான நிர்ட அமெ் இடையிலயா சீ்யாரயாட அமென் இன்னும் பரவனிலை அரசம்
கயாட்டினயார்.  “எங்களது பயாதுகயாப்பு கூட்டி் இடையிலயான
உந்துலவகட அமெயானது ஒரு மிகப் அமபரும் னிலை அரசயாத்திய ஆற்றகும் இட் இடையில
நிரப்பயிருக்கிறது,  அது இந்திய-அ அமட அமெரிக்க உறவுககும் இடள
முன்கண்டிரயா் ட அமெட்டங்களுக்கு உயர்த்தியிருக்கிறது”  என்று
அவர்  அம்ரிவித்்யார்.

அவரது னிலை அரசகயாவயான  அமவளியுறவு அகும் இடட அமெச்னிலை அரசர் சுஷ்ட அமெயா சுவரயாஜ,
“ஆப்கயானிஸ்்யானில் ட்ரம்ப்பன்  அமகயாள்கும் இடககும் இடய”  —அ்யாவது
ஆப்கயானிஸ்்யானில் இரத்்க்களரிகும் இடய தீவிரப்படுத்துவ்ற்கும்
இந்தியயாவின் பரட அமெ-கும் இடவரியயான பயாகிஸ்்யான் மீது படிகும் இடய
இறுக்குவ்ற்குட அமெயான வயாஷிங்டனின் திட்டங்ககும் இடள— இந்தியயா
வரலவற்ப்யாக கூறினயார்.

இந்தியயாகும் இடவ அ அமட அமெரிக்கயாவின் மூல் இடையிலயாபயாய
சுற்றுவட்டத்திற்குள்  அமகயாண்டுவருவதும் அ்கும் இடன
சீனயாவுக்கயான ஒரு இரயாணுவ-மூல் இடையிலயாபயாய பரதிஎகும் இடடயயாக
அபவிருத்தி  அமனிலை அரசய்வதுலட அமெ,  கடந்் இரண்டு ்னிலை அரசயாப்்
கயா் இடையிலத்தின் லபயாது,  குடியரசுக் கட்சி ட அமெற்றும் ஜனியாயகக்
கட்சி நிர்வயாகங்களின் கீழ் ஒலரவி்த்தில்,  அ அமட அமெரிக்க
 அமவளியுறவுக்  அமகயாள்கும் இடகயின் ஒரு கும் இடட அமெயட அமெயான இ் இடையிலக்கயாக
இருந்து வந்திருக்கிறது.  இ்கும் இடன லியாக்கிய வி்த்தில்,
இந்தியயாவுக்கு மூல் இடையிலயாபயாய “அனுகூ் இடையிலங்ககும் இடள”  வயாஷிங்டன்
அள்ளிக் அமகயாடுத்து வந்திருக்கிறது, உற்பத்திக்கயான அணுனிலை அரசக்தி
 அம்யாழில்நுட்பம் ட அமெற்றும் எரி அமபயாருகும் இடள  அமகயாள்மு்ல்
 அமனிலை அரசய்வ்ற்கு இந்தியயாகும் இடவ அனுட அமெதிக்கின்ற —அ்ன்மூ் இடையிலம்
அ்ன் அணு ஆயு்ங்ககும் இடள அபவிருத்தி  அமனிலை அரசய்வ்ற்கயான
 அமனிலை அரசயாந்்ியாட்டு அணு லவகும் இட் இடையிலத்திட்ட்டத்தின் மீது அது
கவனம்குவிக்க வழிவகுக்கும் வி்த்தில்— 2008  அணுனிலை அரசக்தி
ஒப்பந்்மும் இதில் அடங்கும்.

சீனயாகும் இடவ மூல் இடையிலயாபயாயரீதியயாக சுற்றிவகும் இடளப்ப்ற்கும்
கீழ்ப்படுத்துவ்ற்குட அமெயான வயாஷிங்டனின் திட்டங்களில்
இந்தியயாவும் இந்தியப்  அமபருங்கடலும் வகிக்கக் கூடிய
இன்றியகும் இடட அமெயயா் பயாத்திரம், அ அமட அமெரிக்க கடற்பகும் இடடயின் பசிபக்



கட்டகும் இடளயகம் (US Navy’s Pacific Command)  எனும்  அமபயகும் இடர
இந்திய-பசிபக் கட்டகும் இடளயகம் (Indo-Pacific  Command) என்று
 அமபயர்ட அமெயாற்றுவ்ற்கு னிலை அரசமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவில்
பரதிபலிக்கிறது.

சீனயாவுடனயான உறவுகளில் இந்தியயாவின் “ட அமெறுஅகும் இடட அமெவு”
ட அமெற்றும் அ்ன் வரம்புகள்

கடந்் அகும் இடரயயாண்டு கயா் இடையிலத்தில்,  சீன-இந்திய உறவுகளில்
“ட அமெறுஅகும் இடட அமெவு” (reset) குறித்து நிகும் இடறய லபனிலை அரசப்பட்டு
வந்திருக்கிறது.   அமபய்ஜிங் உடனயான ப்ட்டங்ககும் இடள —2017
லகயாகும் இடடயில் இட அமெயா் இடையிலயத்தின் ஒரு விளிம்பு மூகும் இட் இடையிலயின்
(லடயாக்் இடையிலயாம்)  மீ்யான கட்டுப்பயாடு குறித்் ஆயு்பயாணியயான
லட அமெயாதுநிகும் இட் இடையில, கட்டுப்பயாட்கும் இடட மீற அச்சுறுத்தியது—

குகும் இடறப்ப்ற்கு புது அமடல்லி ஏரயாளட அமெயான ிடவடிக்கும் இடகககும் இடள
எடுத்திருக்கிறது என்பது நிச்னிலை அரசயம் உண்கும் இடட அமெலய.  ட்ரம்ப்பன்
மூர்க்கட அமெயான “அ அமட அமெரிக்கயா மு்லில்”  அமகயாள்கும் இடகயும்
ப் இடையிலனிலை அரசட அமெயங்களி் இடையிலயான ்வறயான  அமவளியுறவுக்  அமகயாள்கும் இடகயும் —

குறிப்பயாக அவரது வர்த்்க யுத்் ிடவடிக்கும் இடககள்—

சீனயாவுடன் உறவுககும் இடள லட அமெம்படுத்துவ்ற்கயான ககும் இடடசி
விகும் இடனிலை அரசக்கு லட அமெயாடி திடீ அமரன முன்னுரிகும் இடட அமெ  அமகயாடுத்்தில் ஒரு
கயாரணியயாக இருந்்ன.

“சீனயா ட அமெறுஅகும் இடட அமெவு”  இருந்்யாலும் கூட,  இந்திய-அ அமட அமெரிக்க
கூட்டணி ்யான் இந்திய  அமவளியுறவுக்  அமகயாள்கும் இடகயின்
அடிக்கல்் இடையிலயாக  அம்யாடர்ந்தும் இருக்கிறது என்பகும் இட் இந்திய-
அ அமட அமெரிக்க “மூல் இடையிலயாபயாய லபச்சுவயார்த்கும் இட்”  அம்ளிவயாக்குகிறது.
மு்் இடையிலயாளித்துவ முறிவு நிகும் இட் இடையிலகும் இடட அமெகளின் கீழ்,  விகும் இட் இடையிலலபயாகும்
இந்திய மு்் இடையிலயாளித்துவட அமெயானது,  அ அமட அமெரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்தின்  அமிருக்கடி எத்்கும் இடன  அமபயாறுப்பற்ற்யாக
எத்்கும் இடன  அமவளிப்பட்ட்யாக ஆகின்றலபயாதும் கூட,
வயாஷிங்டனின் பன்னயால் ்ன்கும் இடன நிறுத்திக்  அமகயாள்வகும் இட்த்
்விர்த்து அ்ன் வல்் இடையிலரசு அப் இடையிலயாகும் இடனிலை அரசககும் இடளப் பன் அம்யாடர்ந்து
 அமனிலை அரசல்வ்ற்கு லவ அமறந்் வழிகும் இடயயும் கயாணவிய் இடையிலயாது
இருக்கிறது.

எல்் இடையிலயாம் இருப்பனும் கூட,  வீழ்ச்சிகும் இடயத் ்டுப்ப்ற்கயாக,
எதிரிகளிடம் இருந்தும் கூட்டயாளிகளிடம் இருந்தும் ஒலரலபயா் இடையில
“அதிகட அமெயாக”  எதிர்பயார்க்கின்ற,  வயாஷிங்டனுக்கும்
புது அமடல்லிக்கும் இகும் இடடயில் கணினிலை அரசட அமெயான ப்ட்டங்களும்
இருக்கின்றன.

அலுமினியம் ட அமெற்றும் உருக்கு மீ்யான ்ண்டவரி விதிப்புகள்
உள்ளிட்ட ட்ரம்ப்பன் பயாதுகயாப்புவயா் ிடவடிக்கும் இடககள்,
இந்தியயா அ அமட அமெரிக்கயாவுடன் அ்ன் வர்த்்க உபரிகும் இடயக்
குகும் இடறக்க லவண்டும் என்ற அவரது லகயாரிக்கும் இடககள்,  இந்திய
்கவல் அம்யாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், திறன் அமபற்ற
 அம்யாழி் இடையிலயாளர்ககும் இடள அ அமட அமெரிக்கயாவுக்குள்  அமகயாண்டு அமனிலை அரசல்் இடையில
ஏதுவயாக இருந்து வந்திருக்கும் எச்1 ப வினிலை அரசயா திட்டத்தின் (H1B
Visa program) மீ்யான அவரது கட்டுப்பயாடுகள் ஆகியவற்றயால்
இந்தியயா நிச்னிலை அரசயட அமெயாக திகும் இடகப்பகும் இடடந்திருக்கிறது.

மூல் இடையிலயாபயாயப் பரச்சிகும் இடனகள் குறித்் ப்ட்டங்களும்
்கும் இட் இடையிலக்கு லட அமெல் நிற்கின்றன. 2015 ஈரயான் அணு ஒப்பந்்த்தின்
கீழயான ்னது கடகும் இடட அமெப்பயாடுககும் இடள  அம்ஹ்ரயான் பூர்த்தி  அமனிலை அரசய்து
வந்திருக்கிறது என்றலபயாதும் கூட, ்கும் இடடககும் இடள ட அமெறுஅறிமுகம்
 அமனிலை அரசய்து,  லபயாருக்கு நிகரயான ஒரு  அமபயாருளயா்யார
முற்றுகும் இடககும் இடய ிடத்துவ்ன் மூ் இடையிலட அமெயாக ஈரயானியப்
 அமபயாருளயா்யாரத்கும் இட் சிகும் இட்ப்ப்ற்கயான ்னது முகும் இடனப்பன்

பன்னயால் அணிவகுப்ப்ற்கு வயாஷிங்டன் இந்தியயாவிடம்
லகட்டு வருகிறது.

இந்தியயா ஈரயானிய எண் அமணயின் மிகப் அமபரும் இறக்குட அமெதி
ியாடு என்பது ட அமெட்டுட அமெல்் இடையில,  மூல் இடையிலயாபயாய  அமனிலை அரசல்வயாக்கிற்கும்
அந்்ப் பரயாந்தியத்தின் பயாரிய எரினிலை அரசக்தி கும் இடகயிருப்புகளி் இடையிலயான
ஒரு பங்கிற்குட அமெயாய் லபயாட்டிலபயாடுகின்ற வி்த்தில் ட அமெத்திய
ஆசியயாவிற்கயான ஒரு லபயாக்குவரத்து பயாகும் இட்கும் இடய
திறப்ப்ற்கயாக ஈரயானின் னிலை அரசபயார் துகும் இடறமுகத்கும் இட் இந்தியயா
அபவிருத்தி  அமனிலை அரசய்து  அமகயாண்டிருக்கிறது.

ஈரயான் மீ்யான ்கும் இடடகள் ிவம்பர் 4  அன்று முழு வீச்சில்
அட அமெலுக்கு வந்்பன்,  ஈரயானிய எண் அமணய் இறக்குட அமெதிககும் இடள
னிலை அரசயார்ந்திருக்கக் கூடிய ியாடுகளுக்கு,  ஒபயாட அமெயாகும் இடவப் லபயா் இடையில,
எந்் “வி் இடையிலக்கு”ம் அளிக்கப் லபயாவதில்கும் இட் இடையில என்பதில்,
வியயாழக்கிழகும் இடட அமெ கூட்டத்திற்கு முன்பயாக,  ட்ரம்ப் நிர்வயாகம்
படிவயா்ம் கயாட்டி வந்திருந்்து.  புது அமடல்லிகும் இடய விட்டு
கிளம்பும்லபயாது,   அமபயாம்பலயயா னிலை அரசற்று விட்டுக் அமகயாடுப்பயாகப்
லபசினயார், இந்தியயாவுக்கு ஒரு வி் இடையிலக்கு வழங்கப்படக் கூடும்
என்றும் ஆனயால் அது ஒரு சிறு கயா் இடையிலத்திற்கு ட அமெட்டுலட அமெ
என்றுட அமெயாய் அவர் சூனிலை அரசகப்படுத்தினயார்.  “ அமபயாருத்்ட அமெயான
இடங்களில் வி் இடையிலக்குககும் இடள ியாங்கள் பரிசீலிப்லபயாம்”  என்றயார்
அ அமட அமெரிக்க  அமவளியுறவுச்  அமனிலை அரசய் இடையிலர்,  “ஆயினும் ஈரயானிடம்
இருந்்யான கச்னிலை அரசயா எண் அமணய்  அமகயாள்மு்ல் பூச்சியத்கும் இட் எட்ட
லவண்டும் என்பல் எங்களது எதிர்பயார்ப்பு,  இல்கும் இட் இடையிலலயல்
்கும் இடடகள் விதிக்கப்படும்.”

முடி அமவடுக்கும் கட்டயாயம் வரும்லபயாது புது அமடல்லி,
அ அமட அமெரிக்கயாவுடனயான “கூட்டிகும் இடன”  னிலை அரசங்கடப்படுத்்க் கூடயாது
என்ப்ற்கயாக, புஷ் ட அமெற்றும் ஒபயாட அமெயா நிர்வயாகத்தின் ஈரயானுக்கு
எதிரயான பரச்னிலை அரசயாரத்தின் னிலை அரசட அமெயத்தில் அது  அமனிலை அரசய்்கும் இட்ப்
லபயா் இடையிலலவ,  வயாஷிங்டனின் கட்டகும் இடளகளுக்கு அடிபணிந்து
 அமனிலை அரசல்லும்.

ரஷ்யயா விடயத்தில் விடயங்கள் இன்னும் அதிக
னிலை அரசச்னிலை அரசரவுமிக்க்யாய் இருக்கின்றன.  ப் இடையில ்னிலை அரசயாப்்ங்களயாக
ட அமெயாஸ்லகயா புது  அமடல்லியின் மிக முக்கியட அமெயான மூல் இடையிலயாபயாயக்
கூட்டயாளியயாக இருந்து வந்திருப்பல்யாடு இந்தியயாவுக்கு அது
இன்றியகும் இடட அமெயயா் லபயார் னிலை அரசயா்னங்ககும் இடளத்  அம்யாடர்ந்தும் வழங்கி
வருகிறது,  அ்ன் அணுனிலை அரசக்தி திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய
பயாத்திரம் வகிக்கிறது.

ரஷ்யயாவின் எஸ்-400  வயான் பயாதுகயாப்பு அகும் இடட அமெப்கும் இடப
 அமகயாள்மு்ல்  அமனிலை அரசய்யும் நிகழ்முகும் இடறயில் இந்தியயா இருப்பது
குறித்து வயாஷிங்டன் லகயாபட அமெகும் இடடந்திருக்கிறது,  ்கும் இடடகள்
மூ் இடையிலட அமெயாக அ அமட அமெரிக்க எதிரிககும் இடள எதிர் அமகயாள்ளும் னிலை அரசட்டத்தின்
(CAATSA) கீழ் இது ்கும் இடடகளுக்கு இட்டுச் அமனிலை அரசல்் இடையில முடியும்
என்று அ அமட அமெரிக்க அதிகயாரிகள் எச்னிலை அரசரித்துள்ளனர்.

ட்ரம்ப் நிர்வயாகம் ரஷ்ய பரச்சிகும் இடனயில் பளவுபட்டு நிற்கிறது,
இ்ற்கயாக இந்திய-அ அமட அமெரிக்க கூட்கும் இடட
னிலை அரசங்கடத்திற்குள்ளயாக்குவது ஒரு பகும் இடழயயாகி விடும் என்று
ட அமெயாட்டிஸ் பகிரங்கட அமெயாக வயாதிடுகிறயார்.  எஸ்-400  விடயத்தில்
இந்தியயாவுக்கு வி் இடையிலக்கு வழங்க வயாஷிங்டன்
முடி அமவடுத்்யாலுலட அமெ கூட,  இந்தியயாவுக்கயான
நீண்டகயா் இடையிலத்திற்கயான ்யாக்கம்  அம்ளிவயாய் இருக்கிறது:
ரஷ்யயாவுடனயான இந்தியயாவின் கூட்கும் இடட சீர்குகும் இட் இடையிலப்பதும்
இறுதியயாக உகும் இடடப்பதுலட அமெ அ அமட அமெரிக்கயாவின் லியாக்கட அமெயாகும்.


