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பாக்கிஸ்்தான் அ்தன் எல் எல்ல் எல்லை பகுதிகளிலிருந்த
ச செயல்பட்டு வரும் ஆப்கான் கிளர்ச்சியாளர்க எல்லள
ஒடுக்காவிட்ட்டால்,  அ எல்ல்த ்தண்டிப்பச்தன்ற ட்ரம்ப்
அச்சுறுத்்தலின் அர்த்்தத் எல்ல்த அசர்த்தத்தை அமெரிக்க அரசு அதிகாரிகள
சவளிப்படுத்்த ச்தாட்டங்கியுளளார்கள.  ஆப்கான்  பபாரில்
 செண் எல்லட்டயிடுவதில் ஒத்த எல்ல் ஒத்துழைத்்த்தற்காக அ்தற்கு
வ் ஒத்துழைங்கப்பட்ட்ட நிதியு்தவிகள ர்த்தத்தை அமெற்றும் உ்தவிகளின்
சவட்டுக்க எல்லள ர்த்தத்தை அமெட்டும் இத் ்தண்ட்ட எல்ல் இத் தண்டனைகள உளளட்டக்கி
இருக்கவில் எல்ல் எல்லை,  ர்த்தத்தை அமொறாக பாக்கிஸ்்தானின் பரர்த்தத்தை அமெ-
 பபாட்டியாளரா் இத் தண்டனை இந்தியா ஆப்கானிஸ்்தானில் ஒரு சபரிய
பாத்திரம் வகிக்க  பவண்டுசர்த்தத்தை அமென்ற ஊக்குவிப்பும் ர்த்தத்தை அமெற்றும்
ஏழு ்த சொப்்தகா் எல்லை காஷ்மீர் பிரச்சி எல்ல் இத் தண்டனையில் இந்தியாவுக்கு
 சொர்பா் இத் தண்டனை நி எல்ல் எல்லைப்பாட் எல்லட்ட ஏற்றிருப்பதம்  ப செர்ந்திருந்்தத.

பாக்கிஸ்்தானுக்குள இராணுவ நட்டவடிக் எல்லககள
 பர்த்தத்தை அமெற்சகாளவத,  ச்தற்காசியாவின் இந்்த  பபாட்டி
அணுஆயு்த  செக்திகளுக்கு இ எல்லட்ட பய முற்றுமுழு்தா் இத் தண்டனை
 பபா எல்லரத் தூண்டும் அபாயத் எல்ல்தக் சகாண்டுளளத
என்ற பபாதினும் கூட்ட, இந்தியா அ்தன் ்தயார்நி எல்ல் எல்லை குறித்த
மீண்டும் மீண்டும் சபரு எல்லர்த்தத்தை அமெபீற்றியுளளத.

வாஷிங்ட்டனின்
அச்சுறுத்்தல்களால்
கதிக் எல்லைங்கிய இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத்,
அ்தன் ஆ்தரவிற்காக
சபய்ஜிங் எல்லக  பநாக்கி
திரும்பியுளள்தால்,  இத, 1962
எல் எல்ல் எல்லை  பபாருக்குப் பின்் இத் தண்டனைர்
இந்தியா ர்த்தத்தை அமெற்றும் சீ் இத் தண்டனைா
அவற்றின் எல் எல்ல் எல்லையில் மிகவும் கடு எல்லர்த்தத்தை அமெயா் இத் தண்டனை
விட்டுக்சகாடுப்பற்ற நி எல்ல் எல்லைப்பாட்டில் ஈடுபட்டுளளதம்,
இந்திய ர்த்தத்தை அமெற்றும் பாக்கிஸ்்தானிய கட்டுப்பாட்டி் எல்லைா் இத் தண்டனை
காஷ்மீ எல்லரப் பிரிக்கின்ற எல் எல்ல் எல்லை கட்டுப்பாட்டு  பகாடு
சநடுகிலும் வ் ஒத்துழை எல்லர்த்தத்தை அமெயாக இந்திய ர்த்தத்தை அமெற்றும் பாக்கிஸ்்தானிய
தருப்புகள  பபராபத்்தா் இத் தண்டனை குண்டுவீச்சு நட்டத்தி
வருகின்றதர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை ஒரு பகுதியில்  பர்த்தத்தை அமெற்சகாண்டும்
ப்தட்ட்டங்க எல்லள அதிகரித்தளளத.

ட்ரம்ப் அவரின் திங்கட்கி் ஒத்துழை எல்லர்த்தத்தை அமெ ர்த்தத்தை அமொ எல்ல் எல்லை உ எல்லரயில் ஆப்கான்
 பபாரின் ஒரு பாரிய அசர்த்தத்தை அமெரிக்க தீவிரப்படுத்்தலுக்கா் இத் தண்டனை
திட்ட்டங்க எல்லள விவரிக் எல்லகயில்,  பாகிஸ்்தான் "உட்ட் இத் தண்டனைடியாக"
 பபாக் எல்லக ர்த்தத்தை அமொற்றிக் சகாண்டு,  “குற்றவாளிகள ர்த்தத்தை அமெற்றும்
பயங்கரவாதிகளுக்கு இட்டர்த்தத்தை அமெளிப்ப எல்ல்த"  நிறுத்திக் சகாளள
 பவண்டுசர்த்தத்தை அமெ் இத் தண்டனை வலியுறுத்தி் இத் தண்டனைார்.  ச செவ்வாயன்று ஒரு
பத்திரி எல்லகயாளர் கூட்ட்டத்தில் சவளியுறவுத்த எல்லற ச செய் எல்லைர்
சறக்ஸ் ரில்் எல்லைர் சென் இத குறித்த விவரிக் எல்லகயில்,

இனிமு்தல் இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் உட்ட் இத் தண்டனைா் இத் தண்டனை வாஷிங்ட்டனின்
உறவுகள ஆப்கான்  பபாரின் நட்டத் எல்ல்த விதிகள மீ்தா் இத் தண்டனை
அசர்த்தத்தை அமெரிக்க  பகாரிக் எல்லகக எல்லள அத கவ் இத் தண்டனைத்தில்
சகாண்டுளள்தா என்ப எல்ல்த சபாறுத் ப்த தீர்ர்த்தத்தை அமொனிக்கப்படும்
என்றார்.  பயங்கரவாதிகளுக்கு "பாதகாப்பா் இத் தண்டனை புகலிட்டம்"
வ் ஒத்துழைங்குபவர்களுக்கு "வரவிருப்ப எல்ல்தக் குறித்த
எச் செரிக்கப்பட்டுளளத"  என்று அறிவித்்த அவர்,
“எச் செரிக்கப்பட்ட்டத (ர்த்தத்தை அமெற்றும்)  முன்கூட்டி பய
எச் செரிக்கப்பட்ட்டத" என்றார்.

ஒத்த எல்ல் ஒத்துழைக்க ர்த்தத்தை அமெறுத்்தால் இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் நிதியியல்ரீதியில்
வி எல்ல் எல்லை சகாடுக்க  பவண்டியிருக்கும் என்ப ப்தாடு,  உறவுகள
இன்னும் கு எல்லறயும் அல்் எல்லைத  பர்த்தத்தை அமொ செர்த்தத்தை அமெ எல்லட்டவதில்  பபாய்
முடியுசர்த்தத்தை அமெ் இத் தண்டனை ரில்் எல்லைர் சென் அறிவுறுத்தி் இத் தண்டனைார்.  கீழ்படியா்த
பாகிஸ்்தானுக்கு எதிராக வாஷிங்ட்டன் என்் இத் தண்டனை குறிப்பிட்ட்ட
நட்டவடிக் எல்லகக எல்லள  பர்த்தத்தை அமெற்சகாளளுசர்த்தத்தை அமெ் இத் தண்டனை வி் இத் தண்டனைவிய  பபாத,
அவர்,  “நாம் அவர்களுக்கு வ் ஒத்துழைங்கும் உ்தவி ர்த்தத்தை அமெற்றும்

இராணுவ ஒத்த எல்ல் ஒத்துழைப்பின் அளவு அத் ப்தாடு  பநட் பட்டா
கூட்ட்டணியில் இட்டம்சபறா்த பங்காளியாக அவர்களுக்கு
அந்்தஸ்த வ் ஒத்துழைங்குவத ஆகிய எல்லவ நம்மிட்டம் உளள சி் எல்லை

நி எல்லற பவற்று
வழிவ எல்லககளாகும்,  அ எல்லவ
குறித்த

விவாதிக்கப்பட்டுளளத”
என்றார்.

ரில்் எல்லைர் சென் குறிப்பிட்டவில் எல்ல் எல்லை
என்றாலும்,  பாக்கிஸ்்தா எல்ல் இத் தண்டனை
"பயங்கரவா்தத் எல்ல்த

ஊக்குவிக்கும் அர சொக"  முத்தி எல்லர குத்தி அச்சுறுத்்த
பரிசீலிக்கப்பட்ட்ட எல்ல்த மூத்்த ட்ரம்ப் நிர்வாக அதிகாரிகள
அறிந்திருந்்த் இத் தண்டனைர்.  அத பபான்று முத்தி எல்லர குத்தவத
்தா் இத் தண்டனைாக பவ  செக் எல்லை அசர்த்தத்தை அமெரிக்க நிதி உ்தவிக எல்லளயும் இ் ஒத்துழைக்க
ச செய்யும் ர்த்தத்தை அமெற்றும் அ எல்ல் இத் தண்டனைத்த அசர்த்தத்தை அமெரிக்க ஆயு்த
விற்ப எல்ல் இத் தண்டனைக எல்லளயும் நிறுத்தம், ர்த்தத்தை அமெற்றும் அர சொங்க, இராணுவ
அதிகாரிகள மீத ்த எல்லட்டவிதிப்ப்தற்கும் இட்டுச்
ச செல்் எல்லைக்கூடும்.

ச்தற்கு ர்த்தத்தை அமெற்றும் ர்த்தத்தை அமெத்திய ஆசியாவிற்கா் இத் தண்டனை சவள எல்லள
ர்த்தத்தை அமொளி எல்லகயின் மூத்்த இயக்கு் இத் தண்டனைரும் ர்த்தத்தை அமெற்றும் ஜ் இத் தண்டனைாதிபதியின்
த எல்ல துணை உ்தவியாளராக கட்டந்்த ர்த்தத்தை அமொ்தம்
சபயரிட்டப்பட்ட்டவருர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை லி சொ கர்டிஸ், ச சென்ற சபப்ரவரியில்
ச் ஹெரி பட்டஜ் பவுண் பட்ட சென் அ எல்லர்த்தத்தை அமெப்பு சவளியிட்ட்ட ஒரு
அறிக் எல்லகயில் குறிப்பிடு எல்லகயில்,  "பயங்கரவா்த அரசு"
என்று முத்தி எல்லர குத்தவ எல்ல்த ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் "மு்த் எல்லைாம்



ஆண்டுக்குப்"  பின்் இத் தண்டனைர் பயன்படுத்தவ்தற்காக  எல்லகயிருப்பில்
 எல்லவத்திருக்குர்த்தத்தை அமொறு  பகட்டுக் சகாண்ட்டார்.

ஆயிரக் க துணைக்கா் இத் தண்டனை ப எல்லட்டத்த எல்லற சொரா பாக்கிஸ்்தானிய
ர்த்தத்தை அமெக்க எல்லளக் சகான்றுளள ர்த்தத்தை அமெற்றும் பாக்கிஸ்்தானின் கூட்ட்டாட்சி
மு எல்லறயில் நிர்வகிக்கப்படும் ப் ஒத்துழைங்குடி பகுதியின் வறிய
ர்த்தத்தை அமெக்க எல்லளப் பீதியூட்டிய டி பரான் ்தாக்கு்தல்க எல்லள
அசர்த்தத்தை அமெரிக்கா மீண்டும் ச்தாட்டங்கும் என்ப எல்ல்தயும் ரில்் எல்லைர் சென்
குறிப்பிட்ட்டார்.  ச செவ்வாயன்று பத்திரி எல்லகயாளர்  செந்திப்பில்,
அப்பட்ட்டர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை  செர்வ ப்த செ  செட்ட்டமீற் எல்லைா் இத் தண்டனை டி பரான்
்தாக்கு்தல்கள குறித்்த ஒரு  பகளவிக்கு அந்்த எக்க்கு அந்த எக்ஸான்
நிறுவ் இத் தண்டனை முன்் இத் தண்டனைாள ்த எல்ல் எல்லை எல்லர்த்தத்தை அமெ ச செய் எல்லைதிகாரி  பநரடியாக
பதி் எல்லைளிக்க ர்த்தத்தை அமெறுத்்தார்.  ஆ் இத் தண்டனைால் அந்்த  பகளவி எல்லய
விட்டுவிட்டு,  அவர் அறிவிக் எல்லகயில்,  “பயங்கரவாதிகள
எங் பக வாழ்ந்்தாலும் அவர்க எல்லள நாங்கள ்தாக்க
இருக்கி பறாம்,” என்றார்.

ஜ் இத் தண்டனைநாயகக் கட்சி ர்த்தத்தை அமெற்றும் குடியரசுக் கட்சி
்த எல்ல் எல்லைவர்களுட்டன்  ப செர்ந்த,  அசர்த்தத்தை அமெரிக்க இராணுவ-பாதகாப்பு
ஸ்்தாபகம்,  ஆப்கான் ஆட்சிக்கு எதிரா் இத் தண்டனை கிளர்ச்சிகளில்
 செம்பந்்தப்பட்ட்ட ்தாலிபான் ர்த்தத்தை அமெற்றும் அ்தன் கூட்ட்டாளிக எல்லளக்
குறிப்பாக ் ஹெக்கானி வ எல்ல் எல்லைய எல்லர்த்தத்தை அமெப் எல்லப பாக்கிஸ்்தான்
ஒடுக்க ்தவறிய்தன் மீத நீண்ட்டகா் எல்லைர்த்தத்தை அமொக அ எல்ல்த கு எல்லறகூறி
வருகிறத.

வாஷிங்ட்டனும் அ்தன்  பநட் பட்டா கூட்ட்டாளிகளும்,  இரவு பநர
 ப்தட்டல் பவட் எல்லட்டகள, டி பரான் ்தாக்கு்தல்கள ர்த்தத்தை அமெற்றும் ஏ எல்ல் இத் தண்டனைய
பயங்கர நட்டவடிக் எல்லகக எல்லளக் சகாண்டு காபூலின் ஒரு
ஊ் ஒத்துழைல்பீடித்்த ர்த்தத்தை அமெற்றும் அவர்களுக்கு பிரியர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை ஒரு
 எல்லகப்பா எல்லவ அர சொங்கத்திற்கு முட்டுக்சகாடுத்த,  ஒரு
மூர்க்கர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை நவ-கா் எல்லைனித்தவ ஆக்கிரமிப்பு  பபா எல்லர நட்டத்தி
வருகின்ற் இத் தண்டனை.

்தாலிபானின் பிற் பபாக்குத்்த் இத் தண்டனைர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை இஸ்் எல்லைாமியவா்த
சித்்தாந்்தம் ஒருபுறம் இருக்க,  இ்தன்வி எல்லளவாக,  அத
பரந்்த ர்த்தத்தை அமெக்களி எல்லட்ட பய ஆ்தர எல்லவப் சபற முடிந்தளளத.
அசர்த்தத்தை அமெரிக்கா சுர்த்தத்தை அமொர் ஒரு ட்ரில்லியன் ட்டா் எல்லைர் ச செ் எல்லைவிட்டு,
2,400 க்கும் அதிகர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை தருப்புக்க எல்லள இ் ஒத்துழைந்த, கட்டந்்த 16
ஆண்டுகளாக உ் எல்லைகின் மிகவும் வறிய நாடுகளில் ஒன்றா் இத் தண்டனை
அ்தன் மீத படுசகா எல்ல் எல்லைக எல்லளக் குவித்்த பின்் இத் தண்டனைரும் கூட்ட,
அக் பட்டாபர் 2001  இல் அசர்த்தத்தை அமெரிக்க ப எல்லட்டகள அந்நாட்டின்
மீத ப எல்லட்டசயடுத்்த்தற்கு பின்் இத் தண்டனைர் இருந்்த எல்ல்த விட்ட ்தாலிபான்
கிளர்ச்சிகள ப் எல்லைர்த்தத்தை அமொக பவ உளள் இத் தண்டனை.

ச செவ்வாயன்று ரில்் எல்லைர் சென்,  பாக்கிஸ்்தானுக்கா் இத் தண்டனை
வாஷிங்ட்டனின் இரட் எல்லட்ட அச்சுறுத்்தலின் ர்த்தத்தை அமெற்சறாரு
கூறுபாட் எல்லட்ட சுருக்கர்த்தத்தை அமொக குறிப்பிட்டு ச சென்றார்: அதவாவத,
ஆப்கானிஸ்்தானில் குறிப்பாக சபாருளா்தார உ்தவி
வ் ஒத்துழைங்குவதில் இந்தியா இன்னும் அதிகர்த்தத்தை அமொக ஈடுபட்ட
 பவண்டுசர்த்தத்தை அமெ் இத் தண்டனை ட்ரம்ப் அ எல்ல் ஒத்துழைப்புவிடுக்கிறார்.

ப எல்லட்டத்த எல்லற சொரா பகுதிக எல்லள இ் எல்லைக்கில்  எல்லவப்பதில் ர்த்தத்தை அமெற்றும்
 பவறுவழியில் எல்ல் எல்லை என்றால் அசர்த்தத்தை அமெரிக்க ்தளபதிகளுக்குப்
சபாருத்்தர்த்தத்தை அமொக ச்தரிந்்தால் அசர்த்தத்தை அமெரிக்க  பபார் எந்திரத் எல்ல்த
பயன்படுத்தவதில் அவர்களுக்கு உளள  செக் எல்லை
கட்டுப்பாடுக எல்லளயும் நீக்குவ எல்ல்த அ்தன்  எல்லர்த்தத்தை அமெய
கூறுபாடுகளில் உளளட்டக்கி உளள ட்ரம்பின் புதிய
ஆப்கான்  பபார் மூ ப் எல்லைாபாயத் எல்ல்த வர பவற்பதில் இந்தியா
சிறிதம் ்தார்த்தத்தை அமெ்தம் காட்ட்டவில் எல்ல் எல்லை.

“ஆப்கானிஸ்்தான் முகங்சகாடுக்கும்  செவால்க எல்லள ர்த்தத்தை அமெற்றும்
அத எதிர்சகாண்டிருக்கும் பாதகாப்பு புகலிட்ட
பிரச்சி எல்ல் இத் தண்டனைக எல்லள ர்த்தத்தை அமெற்றும் பயங்கரவாதிகள அனுபவிக்கும்
எல் எல்ல் எல்லை-கட்டந்்த ஆ்தரவின் ஏ எல்ல் இத் தண்டனைய வடிவங்க எல்லளயும்
அந்நாடு கட்டந்த வருவ்தற்காக முயற்சிக எல்லள
விரிவாக்குவதில் ஜ் இத் தண்டனைாதிபதி ட்ரம்ப் தீர்ர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனைர்த்தத்தை அமொக இருப்ப எல்ல்த
நாங்கள வர பவற்கி பறாம்,”  என்று இந்திய
சவளியுறவுத்த எல்லற அ எல்லர்த்தத்தை அமெச் செகம் அறிவித்்தத.

ட்ரம்பின் ஆப்கான் உ எல்லரயில் அவர் இந்தியா எல்லவ
அசர்த்தத்தை அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் ஒரு "முக்கிய பாதகாப்பு
ர்த்தத்தை அமெற்றும் சபாருளா்தார பங்காளியாக"  அங்கீகரித்திருந்்த எல்ல்த
இந்திய சபருநிறுவ் இத் தண்டனை ஊட்டகங்கள புகழ்ந்்த் இத் தண்டனை. “ச்தற்காசிய
ச செல்வாக்கு வட்ட்டத் எல்ல்த அதிகரிப்ப்தற்கு,  சட்டா் இத் தண்டனைால்ட்
ட்ரம்பின் ஆப்கானிஸ்்தான் சகாள எல்லக இந்தியாவுக்கு ஒரு
வாய்ப்பளிக்கிறத"  என்று ்த எல்ல் எல்லைப்பிட்ட்ட ஒரு த எல்ல துணை-

்த எல்ல் எல்லையங்கத்தில் Firstpost இன் மூத்்த பதிப்பாசிரியர்
ஸ்ரீசர்த்தத்தை அமொய் ்தலுக்்தார், ட்ரம்பின் ஆப்கான் சகாள எல்லக எல்லய ஒரு
"ப் எல்லைர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை"  அங்கீகாரர்த்தத்தை அமொக வ எல்லரயறுத்்தார்—இத வர்த்்தக
சீ் இத் தண்டனைாவுட்டன் இந்தியா ச செல்வாக்கிற்காக முட்டி பர்த்தத்தை அமொதிக்
சகாண்டிருக்கும் ச்தற்காசியாவில் இந்தியாவுக்கு முக்கிய
உட்குறிப்புக எல்லளக் சகாண்டுளளத.

பாக்கிஸ்்தான் ஆளும் உயரடுக் எல்லக  எல்ல்தரியமி் ஒத்துழைக்க
ச செய்வ்தற்காக,  புத சட்டல்லி கட்டந்்த ட்டஜன் க துணைக்கா் இத் தண்டனை
ஆண்டுகளாக இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் எல்ல்த அசர்த்தத்தை அமெரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின் பிர்தா் இத் தண்டனை பிராந்திய கூட்ட்டாளியாக
புறந்்தளளியுளளத.  சீ் இத் தண்டனைாவுக்கு எதிர்ப் எல்லைர்த்தத்தை அமொக இந்தியா எல்லவக்
கட்ட்ட எல்லர்த்தத்தை அமெக்கும்  பநாக்கில் வாஷிங்ட்டன் இந்தியாவுக்கு
மூ ப் எல்லைாபாய உ்தவிக எல்லள ர்த்தத்தை அமெ எல்ல் ஒத்துழைசய் இத் தண்டனை சபாழிந்தளளத.

ந பரந்திர  பர்த்தத்தை அமொடி ர்த்தத்தை அமெற்றும் அவரத மூன்றாண்டுகா் எல்லை இந்த
 பர்த்தத்தை அமெ் எல்லைாதிக்க பாரதிய ஜ் இத் தண்டனை்தா கட்சி (பி பஜபி) அர சொங்கத்தின்
கீழ்,  இந் ப்தா-அசர்த்தத்தை அமெரிக்க மூ ப் எல்லைாபாய கூட்ட்டணி
பண்புரீதியி் எல்லைா் இத் தண்டனை ஒரு ர்த்தத்தை அமொற்றத்திற்கு உளளாகி உளளத.
ச்தன் சீ் இத் தண்டனைக் கட்டல் ர்த்தத்தை அமெற்றும் வட்ட சகாரிய பிரச்சி எல்ல் இத் தண்டனைகளில்
இந்தியா மீண்டும் மீண்டும் வாஷிங்ட்டனின் ஆத்திரமூட்டும்
நி எல்ல் எல்லைப்பாடுக எல்லள பய கிளிப்பிள எல்லள  பபா் எல்லை ஒப்பித்த
வந்தளளதட்டன்,  அசர்த்தத்தை அமெரிக்காவின் பிர்தா் இத் தண்டனை ஆசிய-பசிபிக்
கூட்ட்டாளிகளா் இத் தண்டனை ஜப்பான்,  ஆஸ்தி பரலியா உட்டன் அ்தன்
இராணுவ-மூ ப் எல்லைாபாய கூட்டுற எல்லவ வி எல்லரவாக அதிகரித்்தத,
அசர்த்தத்தை அமெரிக்க  பபார்கப்பல்கள ர்த்தத்தை அமெற்றும்  பபார்விர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனைங்கள
வ் ஒத்துழை எல்லர்த்தத்தை அமெயாக இந்திய த எல்லறமுகங்கள ர்த்தத்தை அமெற்றும்
விர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனைத்்தளங்க எல்லள பயன்படுத்தவ்தற்கு அவற் எல்லற
திறந்தவிட்டுளளத.

அசர்த்தத்தை அமெரிக்க ஸ்்தாபகம், அத  ப்தசிய பாதகாப்பு ஆ ப் எல்லைா செகர்
எச்.  ஆர்.  சர்த்தத்தை அமெக்ர்த்தத்தை அமொஸ்ட்டர் ர்த்தத்தை அமெற்றும் ட்ரம்ப் ்தளபதிகளின்
 செதிக்கூட்ட்டத்தில் உளள ஏ எல்ல் இத் தண்டனையவர்கள ஆகட்டும் அல்் எல்லைத
நியூ  பயார்க்  எல்லட்டம்ஸின் ்தாராளவாதிகள ஆகட்டும்,
இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் “இரட் எல்லட்ட நி எல்ல் எல்லைப்பாடு"  சகாண்டு
வி எல்லளயாடுவ்தாக —அ்தாவத,  ஆப்கானிஸ்்தானில்
அசர்த்தத்தை அமெரிக்க  பபாருக்கு ்தளவாட்ட பரிவர்த்்த எல்ல் இத் தண்டனை உ்தவிக எல்லள
வ் ஒத்துழைங்குவதட்டன் பாக்கிஸ்்தான் ்தாலிபானுக்கு எதிராக
 செண் எல்லட்டயிட்டு வருகின்ற அ ப்த பவ எல்லளயில், பாக்கிஸ்்தானின்
உளவுத்த எல்லற முக எல்லர்த்தத்தை அமெகளுட்டன் சநருக்கர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை உறவுக எல்லளக்
சகாண்டுளள ் ஹெக்கானி வ எல்ல் எல்லைய எல்லர்த்தத்தை அமெப்பு ர்த்தத்தை அமெற்றும்
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்தாலிபானின் பிற கூறுபாடுக எல்லள இரகசியர்த்தத்தை அமொக பாதகாத்த
வருவ்தாக— அ எல்ல்த குற்றஞ் சொட்டுகின்ற் இத் தண்டனைர்.

இத உண் எல்லர்த்தத்தை அமெயி ப் எல்லை பய ்தன் குற்றத் எல்ல்த ர்த்தத்தை அமெ எல்லறத்தவிட்டு
அடுத்்தவ எல்லர கு எல்லற கூறுவ்தாகும். இஸ்் எல்லைாமிய  பபாராளிகள
குழு எல்லவ பி் இத் தண்டனைாமி ப எல்லட்டகளாக பயன்படுத்தவதில் சிஐஏ
்தான் பாகிஸ்்தான் ISI க்கு அறிவுறுத்தியத.  ஆப்கான்
உளநாட்டு  பபாருக்குள  ப சொவியத் ஒன்றியத் எல்ல்த
இழுப்ப்தற்கு பயன்படுத்்தப்பட்ட்ட முஜிஹிதீன்க எல்லள,
அசர்த்தத்தை அமெரிக்காவின்  சொர்பாக,  இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் ஒழுங்க எல்லர்த்தத்தை அமெத்த,
பயிற்சியளிக்க உ்தவியத,  பின்் இத் தண்டனைர் அத அ்தற்கடுத்்த
்த சொப்்தத்தில் இராணுவரீதியில் இரத்்தம் சிந்்த  எல்லவத்்தத.

அ எல்ல் இத் தண்டனைத்திற்கும்  பர்த்தத்தை அமெ் எல்லைாக,  அசர்த்தத்தை அமெரிக்கா மீண்டும் மீண்டும்
இஸ்் எல்லைாமிய  பபாராளிகள குழுக்கள ர்த்தத்தை அமெற்றும் பயங்கரவா்த
குழுக்க எல்லளப் பயன்படுத்தி உளளத,  லிபியா ர்த்தத்தை அமெற்றும்
சிரியாவின் ஆட்சி ர்த்தத்தை அமொற்ற நட்டவடிக் எல்லககளும் இதில்
உளளட்டங்கும். அடுத்்தடுத்த வந்்த அசர்த்தத்தை அமெரிக்க நிர்வாகங்கள
ஆபிரிக்கா,  ர்த்தத்தை அமெத்திய கி் ஒத்துழைக்கு ர்த்தத்தை அமெற்றும் ச்தற்காசியாவில்
இராணுவ ்த எல்ல் எல்லையீடுகள ச செய்யவும் ர்த்தத்தை அமெற்றும் உளநாட்டில்
ஜ் இத் தண்டனைநாயக உரி எல்லர்த்தத்தை அமெகள மீத அதிகரித்்தளவில் ்தாக்கு்தல்
நட்டத்்தவும்  சொக்கு பபாக்காக  எல்லகயிச் எல்லைடுத்திருந்்த
"பயங்கரவா்தத்திற்கு எதிரா் இத் தண்டனை  பபாரில்"  அந்்த இஸ்் எல்லைாமிய
 பபாராளிகள குழுக்கள ்தான் இ் எல்லைக்கு
 எல்லவக்கப்பட்டிருப்ப்தாக எரிச் செலூட்டும் வி்தத்தில்
கூறியவா பற அவர்க எல்லள அத பயன்படுத்தியத.

்தாலிபான் பிரிவுகளுட்டன் பாக்கிஸ்்தான்  பபணிவரும்
உறவுகளா் இத் தண்டனைத,  ஆப்கான்  பபாரில் ஏற்படும் எந்்தசவாரு
அரசியல் தீர்வில் ்த் இத் தண்டனைத குர எல்ல் எல்லை பாதகாத்த
சகாளவ்தற்கா் இத் தண்டனை அ்தன் மூ ப் எல்லைாபாய  பநாக்கத்தட்டனும்
ர்த்தத்தை அமெற்றும் "உ் எல்லைகளாவிய இந் ப்தா-பசிபிக் மூ ப் எல்லைாபாய
கூட்ட்டணி"  மீ்தா் இத் தண்டனை அ்தன் அதிகரித்தவரும்
ர்த்தத்தை அமெ் இத் தண்டனைக்கவ எல்ல் எல்லைகளுட்டன் பி எல்ல துணைந்தளள் இத் தண்டனை.

இந்தியாவுட்ட் இத் தண்டனைா் இத் தண்டனை வாஷிங்ட்டனின் மூ ப் எல்லைாபாய
அரவ எல்ல துணைப்பு, ச்தற்காசியாவில் ஆயு்த ர்த்தத்தை அமெற்றும் அணுஆயு்த
 பபாட்டி எல்லய எரியூட்டி,  இந்திய வி பரா்த ர்த்தத்தை அமெ ப் இத் தண்டனைாபாவத் எல்ல்த
ஊக்குவித்த சகாண்டிருப்பத குறித்த இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத், ப் எல்லை
ஆண்டுகளாக, வாஷிங்ட்ட எல்ல் இத் தண்டனை எச் செரித்த வருகிறத. ஆ் இத் தண்டனைால்
இந்்த எச் செரிக் எல்லககள ஒ பரயடியாக உ்தறிவிட்டப்பட்டுளள் இத் தண்டனை.
அதிகபட் செம்,  ஆப்கானிஸ்்தானில் இந்தியாவின்
அபி் எல்லைா எல்லாஷைக எல்லள ஏ ப்தாவி்தத்தில் கட்டுப்படுத்தி
 எல்லவக்கவாவத வாஷிங்ட்டன் உட்டன்பட்டிருக்க் எல்லைாம்.
இப் பபாத இதவும் ஓரங்கட்ட்டப்பட்டு வருகிறத. 

அசர்த்தத்தை அமெரிக்கா பாகிஸ்்தான் உட்ட் இத் தண்டனைா் இத் தண்டனை அ்தன் உறவுக எல்லளக்
கு எல்லறத்த சகாண்ட்ட்தால்,  இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத் இந்திய
அழுத்்தத் எல்ல்த  செரிகட்ட்ட அ்தன் "எல்் எல்லைா கா் எல்லைத்திற்குர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை
நண்பர்"  சீ் இத் தண்டனைா எல்லவ  பநாக்கி அதிகரித்்தளவில் திரும்பி
உளளத.  சபய்ஜிங்,  அ்தன் பாகத்திற்கு,  மு்தலீடு
வ் ஒத்துழைங்கல்க எல்லளக் சகாண்டு புத சட்டல்லி எல்லய நீண்ட்டகா் எல்லைர்த்தத்தை அமொக
ஈர்க்க மு எல்ல் இத் தண்டனைந்்தத,  அ்தன் ஒ பர இ எல்ல துணைப்பு ஒ பர பா எல்ல்த
யு பரஷியா உளகட்ட்ட எல்லர்த்தத்தை அமெப்பு-கட்டுர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை திட்ட்டத்தில் ஒரு
முன்் இத் தண்டனைணி பாத்திரம் வ் ஒத்துழைங்குவதம் அதில் உளளட்டங்கி
இருந்்தத.  ஆ் இத் தண்டனைால்  பர்த்தத்தை அமொடியின் கீழ் சீ் இத் தண்டனைாவுக்கு எதிராக

வாஷிங்ட்டனின் இராணுவ-மூ ப் எல்லைாபாய ்தாக்கு்தலில் இந்தியா
ஒரு முன்் இத் தண்டனைணி நாட்டாக எழுச்சி கண்டிருந்்த நி எல்ல் எல்லையில்,
சபய்ஜிங் நி எல்ல் எல்லைப்பாடு குறிப்பிட்டக்கூடிய வி்தத்தில்
ர்த்தத்தை அமொறியுளளத. 

நீண்ட்டகா் எல்லைர்த்தத்தை அமொக சபய்ஜிங் கட்டுப்பாட்டில் உளளதம்
ஆ் இத் தண்டனைால் பூட்ட்டா் இத் தண்டனைால் உரி எல்லர்த்தத்தை அமெ பகாரப்படும் ச்தா எல்ல் எல்லைதூர
இர்த்தத்தை அமொ் எல்லைய ர்த்தத்தை அமெ எல்ல் எல்லை உச்சியிலிருந்த இந்தியா அ்தன்
தருப்புக எல்லள திரும்பப் சபறவில் எல்ல் எல்லை என்றால் ஒரு
எல் எல்ல் எல்லைப்  பபா எல்லரக் சகாண்டு கட்டந்்த இரண்டு ர்த்தத்தை அமொ்தங்களாக
சீ் இத் தண்டனை அர சொங்க அதிகாரிகளும் ர்த்தத்தை அமெற்றும் அ்தன் அரசு
ஊட்டகங்களும் அ எல்ல்த மீண்டும் மீண்டும் அச்சுறுத்தியுளள் இத் தண்டனை.

சீ் இத் தண்டனைாவுக்கு எதிராக ்த் இத் தண்டனைத  பபார் மு எல்ல் இத் தண்டனைவுக்குள
இந்தியா எல்லவ அணிதிரட்டும் அசர்த்தத்தை அமெரிக்க மு எல்ல் இத் தண்டனைவா் இத் தண்டனைத
ச்தற்காசியா எல்லவ வல்் எல்லைரசு  பர்த்தத்தை அமொ்தலின் சு் ஒத்துழைலுக்குள
இழுத்தளளத ர்த்தத்தை அமெற்றும் அப்பிராந்தியத் எல்ல்த ஒருபுறம்
இந்தியா-அசர்த்தத்தை அமெரிக்கா ர்த்தத்தை அமெறுபுறம் சீ் இத் தண்டனைா-பாக்கிஸ்்தான் என்று
தருவமு எல்ல் இத் தண்டனைப்படுத்தி வருகிறத என்ப எல்ல்த அடிக் பகாடிடும்
வ எல்லகயில்,  ட்ரம்பின் ஆப்கான்  பபார் உ எல்லர எல்லய அடுத்த
சபய்ஜிங் இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத்திற்கு ஒரு ப் எல்லைர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை ஆ்தர எல்லவக்
காட்டியுளளத. 

மு்தலில் சீ் இத் தண்டனை சவளியுறவுத்த எல்லற அ எல்லர்த்தத்தை அமெச் செக பிரதிநிதி
ஒருவர் பயங்கரவா்தத்திற்கு எதிரா் இத் தண்டனை  செண் எல்லட்டயில் அந்நாடு
"மிகப்சபரும் தியாகங்க எல்லள"  ச செய்தளள்தாக ர்த்தத்தை அமெற்றும்
"முக்கிய பங்களிப்புக எல்லள"  வ் ஒத்துழைங்கியுளள்தாக கூறி,
பாக்கிஸ்்தானின் பாதகாப்பிற்கு வந்்தார்.  பின்் இத் தண்டனைர் முன் பப
திட்ட்டமிட்டப்பட்டிருந்்த ஒரு விஜயர்த்தத்தை அமொக ஏற்க் இத் தண்டனை பவ
பாக்கிஸ்்தானில் இருந்்த சீ் இத் தண்டனை சவளியுறவுத்த எல்லற அ எல்லர்த்தத்தை அமெச் செர்,
பாக்கிஸ்்தானிய ்த எல்ல் எல்லை எல்லர்த்தத்தை அமெயுட்ட் இத் தண்டனைா் இத் தண்டனை கூட்ட்டங்களில் உயர்ர்த்தத்தை அமெட்ட்ட
இராணுவ-பாதகாப்பு ர்த்தத்தை அமெற்றும் சபாருளா்தார கூட்டுறவின்
"உத் பவகத் எல்ல்தப்  பபணுவ்தற்கு"  ஒப்புக் சகாண்ட்டார்.
"உருசவடுத்த வரும் உ் எல்லைகளாவிய ர்த்தத்தை அமெற்றும் பிராந்திய
நி எல்ல் எல்லை எல்லர்த்தத்தை அமெகளில்"  சபய்ஜிங்கும் இஸ்் எல்லைார்த்தத்தை அமொபாத்தம்
சகாள எல்லக ஒருங்கி துணைப் எல்லப அதிகரிப்பதம் ர்த்தத்தை அமெற்றும் 50
பில்லியன் ட்டா் எல்லைர் சீ் இத் தண்டனை பாகிஸ்்தான் சபாருளா்தார
பா எல்ல்தயின் அபிவிருத்தி எல்லய முன் ப் இத் தண்டனைாக்கி சகாண்டு
ச செல்வதம் இதில் உளளட்டங்கும். 

ஆப்கான்  பபா எல்லரத் தீவிரப்படுத்தம் ர்த்தத்தை அமெற்றும் பாகிஸ்்தா எல்ல் இத் தண்டனை
மிரட்டும் வாஷிங்ட்டன் திட்ட்டங்களுக்கு ரஷ்யாவும் அ்தன்
எதிர்ப் எல்லப ச்தளிவுபடுத்தி உளளத. ஆப்கானிஸ்்தானுக்கா் இத் தண்டனை
ரஷ்ய ஜ் இத் தண்டனைாதிபதி தூ்தர் Zamir  Kabulov ச செவ்வாயன்று
கூறு எல்லகயில்,  “[பாகிஸ்்தான்]  மீத அழுத்்தர்த்தத்தை அமெளிப்பத
தீவிரர்த்தத்தை அமொக அப்பிராந்தியம் எங்கிலும் பாதகாப்பு
நி எல்ல் எல்லை எல்லர்த்தத்தை அமெ எல்லய ஸ்திரமின் எல்லர்த்தத்தை அமெக்கு உட்படுத்தி,
ஆப்கானிஸ்்தானுக்கு எதிர்ர்த்தத்தை அமெ எல்லறயா் இத் தண்டனை வி எல்லளவுக எல்லள
ஏற்படுத்்தக்கூடும்,” என்றார். 

பாரம்பரியரீதியில் இந்தியாவுட்டன் ரஷ்யா மிக சநருக்கர்த்தத்தை அமொ் இத் தண்டனை
உறவுக எல்லள அனுபவித்தளளத என்றாலும்,  வாஷிங்ட்டன்
உட்ட் இத் தண்டனைா் இத் தண்டனை புத சட்டல்லியின் அணி ப செர்க் எல்லக இந் ப்தா-ரஷ்ய
மூ ப் எல்லைாபாய பங்காண் எல்லர்த்தத்தை அமெ எல்லய கடும் சநருக்கடியில் நிறுத்தி
வருகிறத.
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