இந்திய-சீன எல்ல்லஎல்லைப் ப் பைப் போர் அைப் போயம
அதிகரிக்கின்றது
By K. Ratnayake,

ஒரு

இரராணுவ ம ராதல் ததராடர்பராக அதிகரித்தவரும எச்சரிக்ரிக்கககள
ற்றும அச்சுறுத்தல்களின த்தியில் இ ய ரிக்கம அடிவராரத்திலுளள ஒரு
ததராரிக்கமதூர
ரிக்கமமுகட்டுப பகுதியரான மடராக்மராம பீடபூம குறித்த
இந்திய ற்றும சீன தருபபுக்கள இரிக்கடமய உருவரான முட்டுக்கட்ரிக்கட
நிரிக்கம இனனும ததராடர்கிறத.
இந்திய பராதகராபபுதரிக்கற அரிக்க ச்சர் அருண் மர் அருண் ஜேட்லி புதனகிழரிக்க ி புதன்கிழமை நராட்டின
பராரராளு னறத்தில், அதன இரராணுவம எந்ததவராரு சவராரிக்கமயும சந்திக்கத்
தயராரராக இருபபதராகவும, ம லும இந்தியரா கற்றுக்தகராண்ட 1962 ஆண்டு
“படிபபிரிக்கனகளரால்” 1965
ற்றும 1971 ல் ி புதன்கிழமை நடந்த மபரார்களில்
பராகிஸ்தரானுடனரான
அதன
தவற்றிகளரால்
ஏற்கனமவ
நிரூபிக்கபபட்டுளளதராகவும ததரிவித்தரார். 1962 ல் ஒரு ராதம நீடித்த சீனஇந்திய எல்ரிக்கமப மபராரில் தபய்ஜிங் புத தில்லிக்கு ஒரு மூக்குரிக்கடத்தரிக்கம
தகராடுத்த பினனர் அதன தருபபுக்கரிக்கள திருமபப தபற
உத்தரவிட்டத பற்றிய ஒரு குறிபபராக இத இருந்தத
பதட்டங்கள அதிகரிபபதற்கரான இனனும
அதிக முக்கியத்தவம வராய்ந்த ற்றும
பிரச்சரிக்கனக்குரிய
அரிக்கடயராள ராக,
தவடிதபராருட்கள,
ஆயுத
தளவராடங்கள ற்றும பிற மபரார்
தளவராடங்கள
தகராளமுதல்
தசய்வரிக்கத
தரிதபபடுத்த
இந்திய பராதகராபபு அரிக்க ச்சகம
(Indian Ministry of Defense –MoD)

நிதி
அரிக்க ச்சகத்திடமருந்த
கூடுதல் நிதியராக 200 பில்லியன
ரூபராரிக்கய ($3.1 billion) அவசர ராக
மகராரியுளளத.
மபராரிடுவதற்கு
மதரிக்கவபபடும
தவடிதபராருட்கள
ற்றும
உதிரிப
பராகங்கள
ஆகியவற்றிற்கரான அவசர தகராளமுதரிக்கம
தரிதபபடுத்தவதற்கு இந்திய பராதகராபபு
அரிக்க ச்சகம
இரராணுவ
தளபதிகளுக்கரான
தரிக்கதுணைத் தரிக்கமவர் தமபடினனட் தர் அருண் ஜேனரல் சரத் சந்திற்கு
அதிகராரம வழங்கிய கடந்த ராத அறிவிபபிரிக்கன இத பினபற்றுகினறத.
சர்ச்ரிக்கசக்குரிய ரிக்கமமுகட்டுப பகுதியிலிருந்த இரு தரபபினரும தங்களத
தருபபுக்கரிக்கள திருமபப தபறுவதன மூம ராக மடராக்மராம எல்ரிக்கம
தி புதன்கிழமை நருக்கடிரிக்கய தணிக்க முடியுத ன புத தில்லி மீண்டும மீண்டும
பரிந்தரிக்கரத்தத.
ஆனரால், சீனராரிக்கவப தபராறுத்த வரிக்கர இந்தியரா தரான ஒருதரிக்கமபபட்ச ராக
அதன தருபபுக்கரிக்கள திருமபப தபற்று முதல் ி புதன்கிழமை நடவடிக்ரிக்ககரிக்கய எடுக்க
மவண்டும எனபதில் அத பிடிவராத ராக உளளத.
இந்தியராவின ி புதன்கிழமை நடவடிக்ரிக்கககள முனதனபமபராதம இல்மராத வரிக்ககயில்
ஆத்திரமூட்டுவதராக உளளன எனறு தபய்ஜிங் திருமப திருமப கூறியுளளத.
முந்ரிக்கதய எல்ரிக்கம ம ராதல்கரிக்களப மபராமல்மரா ல், இந்த பிரராந்தியத்தின
மீத புத தில்லி எந்தவித உரிரிக்க ரிக்கயயும தகராண்டிரராத நிரிக்கமயில் சீனத்
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தருபபுக்களுடன இந்திய பரிக்கடயினர் ம ராதிக்தகராண்டிருக்கினறனர்.
ஆனரால், சீனரா ற்றும சிறிய ஹி ராமய முடியரசரான பூட்டரானுக்கும
இரிக்கடயிமரான ஒரு சர்ச்ரிக்கசக்குரிய விடய ராக தரான இத உளளத.
ம லும, சர்ச்ரிக்கசக்குரிய பீடபூமயில் சீன கட்டு ரானத் ததராழிமராளர்கள ஒரு
சராரிக்கமரிக்கய விரிவுபடுத்தவரிக்கத தடுபபதற்கராகமவ பூட்டரானின உரிரிக்க க்குரிய
பகுதிக்குள தரிக்கமயீடு தசய்ததராக இந்தியரா கூறுவரிக்கத சீனரா எதிர்க்கினறத.
இந்த விடயத்தில் புத தில்லி ஒருதரிக்கமபபட்ச ராக தசயல்பட்டதராகவும,
ம லும இந்தியரா நீண்ட கராம ராக ஒரு பராதகராபபராளரராகப கராட்டிவரும
அதன பிரராந்தியத்திற்குள கூறபபடும சீனராவின ஊடுருவல் எதிர்பபு
ஆர்பபராட்டத்தில் இரிக்கதுணைவதற்கராக பூட்டரான பக்கம சராய்ந்ததராகவும
தபய்ஜிங் வராதிடுகினறத. கிட்டத்தட்ட இரண்டு ராத கராம ராக நீடிக்கும
மடராக்மராம நிரிக்கமபபராடு பற்றி, இனறு வரிக்கர, பூட்டரான அரசராங்கம ஒமர
ஒரு அறிக்ரிக்ககரிக்கய ட்டும தவளியிட்டுளளத, அதவும கூறபபடும சீன
தராக்குதல் முயற்சி ததராடங்கி இரண்டு வராரங்கள
முடிவரிக்கடந்த ச யத்தில் தவளியிடபபட்டத.
தபய்ஜிங், அதன தபராறுரிக்க ரிக்கய இழந்த
வருவதராகவும, ம லும கராமவரிக்கரயினறி
இந்த
இக்கட்டரான
நிரிக்கமபபராடு
ததராடர்வரிக்கத அத அனு திக்கராத
எனவும
மீண்டும
மீண்டும
அறிவித்தளளத.
தசவ்வராயனறு,
ஒரு
சீன
இரரார் அருண் ஜேதந்திரியரான வராங் தவனலி
எனபவர் இந்திய பத்திரிரிக்ககயராளர்
பிரதிநிதிக்
குழுவிடம,
“இந்த
தவறரான
பராரிக்கதரிக்கய
இந்தியரா
ததராடரு ரானரால்,
எங்கள
தருபபுக்களின உயிர்கரிக்கள பராதகராக்க
சர்வமதச
சட்டத்தின
கீழ்
எந்தவித
ி புதன்கிழமை நடவடிக்ரிக்ககரிக்கயயும
பயனபடுத்திக்தகராளள
எங்களுக்கு
உரிரிக்க
உண்டு.
எல்மராம
கட்டுபபராட்டின கீழ் உளளத எனற சமக்ரிக்களது என்ற சமிக்ஞைகரிக்கள
அனுபபுவரிக்கத இந்தியரா நிறுத்த மவண்டும” எனறு கூறினரார்.
முந்ரிக்கதய ி புதன்கிழமை நராள பிரதிநிதி குழு, தபய்ஜிங்கின புறி புதன்கிழமை நகர் பகுதியிலுளள, சீன
தராக்கும வல்மரிக்க ரிக்கய கராட்டுமவித ராக க்கள விடுதரிக்கம இரராணுவப
(People’s Liberation Army) பரிக்கடயினரின முகராம பகுதிக்கு விர் அருண் ஜேயம தசய்தத.
பத்திரிரிக்ககயராளர்களிடம உரிக்கரயராடிய மபராத, PLA இன மூத்த தளபதி ல,
“சீன பிரராந்தியத்திற்குள ஒரு வரமபு மீறுரிக்ககயராகமவ இந்திய தருபபுக்கள
தசயல்பட்டுளளன” எனறு அறிவித்தரார். ம லும அவர், “சீன வீரர்கள
எரிக்கதப பற்றி சிந்திக்கிறரார்கள எனபரிக்கதப பற்றி நீங்கள குறிபபிடமராம.
ி புதன்கிழமை நரான ஒரு சிபபராய், (சீனராவின) பிரராந்திய ஒருரிக்க பபராட்ரிக்கட சிறந்த
முரிக்கறயில் பராதகராக்க முயற்சி தசய்மவன. ி புதன்கிழமை நராங்கள னத்தணிரிக்கவயும
உறுதிபபராட்ரிக்கடயும தகராண்டுளமளராம” எனறும மசர்த்தக் கூறினரார்.
மி புதன்கிழமை நற்று, அரசுக்கு தசராந்த ரான China Daily பத்திரிரிக்கக, “கராம அவகராசம
உளளமபராமத புத தில்லி தனரிக்கன உதுணைர்ந்ததகராளள மவண்டும” எனற

தரிக்கமபபிட்ட ஒரு தரிக்கமயங்கம தவளியிட்டதில், எல்ரிக்கம பிரச்சரிக்கன பற்றிய
“அரிக்க தியரான தீர்வுக்கரான சராளரம,” “மூடபபடுகிறத” எனறு எச்சரித்தத.
“இரண்டு பரிக்கடகளுக்கு இரிக்கடமய ஒரு ம ராதல் உருவராவதற்கரான
எண்ணிக்ரிக்கக கதுணைக்கீடு ததராடங்கிவிட்டத,” எனபரிக்கத சீனராவின மகபதபரிய
ஆங்கிம த ராழி தசய்தித்தராள உறுதிபபடுத்தியமதராடு, “ம லும, தவிர்க்க
முடியராத முடிவு நிகழபமபராவரிக்கத கராண்பதற்கரான மி புதன்கிழமை நரம தி புதன்கிழமை நருங்கிக்
தகராண்மட இருக்கினறத” எனறும ததரிவித்தத.
சீன-இந்திய உறவுகளில் உருவராகும இந்த விரிக்கரவரான ம ராச ரிக்கடதலுக்கு,
சீனராவிற்கு எதிரரான வராஷிங்டனின இரராணுவ மூமமராபராய தராக்குதலுக்கு
இந்தியராவின ஆழ்ந்த ஒருங்கிரிக்கதுணைபபுத்தரான சமீபத்ரிக்கதய எல்ரிக்கம
ம ராதலுக்கும ற்றும தவடிபபுமக்க உதராரதுணை ராகவும உளளத. பிரத
ந்திரி ி புதன்கிழமை நமரந்திர ம ராடி ற்றும அவரத இந்த ம மராதிக்க பராரதிய ர் அருண் ஜேனதரா
கட்சி (BJP) அரசராங்கத்தின கீழ், இந்தியரா, தபனடகனின வழரிக்க யரான
பயனபராட்டிற்கு தனத இரராணுவ தளங்கரிக்களயும, தரிக்கறமுகங்கரிக்களயும
திறந்தரிக்கவத்தளளத; அத ரிக்க ஏகராதிபத்தியத்தின முக்கிய ஆசிய-பசிபிக்
கூட்டராளிகளரான ர் அருண் ஜேபபரான ற்றும ஆஸ்திமரலியராவுடன இருதரபபு ற்றும
முத்தரபபு
இரராணுவ-மூமமராபராய
உறவுகரிக்கள
தபரிதம
விரிவுபடுத்தியுளளத; ம லும, ததன சீனக் கடல் சச்சரவு ற்றும வட
தகராரிய பிரச்சரிக்கன ஆகிய இரண்டின மீதரான வராஷிங்டனின
ஆக்கிமரராஷ ரான நிரிக்கமபபராடுகரிக்கள அபபடிமய பிரதிபலித்தத.
ஸ்ரராலினிச அதிகராரத்தவத்தின முதமராளித்தவ றுசீரரிக்க பபில் இருந்த
எழுச்சி தபற்ற முதமராளித்தவ தனனமக்குழுவிற்கராக மபசுகினற சீன
கமயூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி, சீனராரிக்கவ சுற்றி வரிக்களத்த, அடிபணியச்
தசய்வதற்கரான அத ரிக்க உந்ததலுக்கு எந்தவித முற்மபராக்கரான
பதிரிக்கமயும தகராண்டிருக்கவில்ரிக்கம. உமதகங்கிலும உளள உரிக்கழக்கும
க்களின மபரார் எதிர்பபு உதுணைர்வுளுக்கு எந்ததவராரு முரிக்கறயீட்ரிக்கடயும
விடுக்க இயல்பராகமவ தகரிக்க யற்றதராக உளளத, ம லும, மபரார்ி புதன்கிழமை நராடும
மதசியவராதத்ரிக்கத தூண்டிவிடுகினற மபராத, வராஷிங்டனுடன ஒரு
உடனபராட்ரிக்கட மதட முரிக்கனவத ற்றும தனத தசராந்த இரராணுவவராத
தகராளரிக்ககரிக்கய அதிகரித்தளவில் கரிக்கடபிடிபபத என இரண்டிற்கும த்தியில்
இத ஊசமராடுகினறத.
தபருகி வரும மபரார் அபராயத்திற்கரான ஒரு கூடுதல் சமக்ரிக்களது என்ற சமிக்ஞையராக, இந்திய
ஊடகங்கள முக்கியத்தவம தகராடுத்த ஒரு மி புதன்கிழமை நர்கராதுணைலில், இந்தியராவில்
பிறந்த தபராருளராதரார வல்லுி புதன்கிழமை நரும, பிரிட்டிஷ் ததராழிமராளரு ரான பீர்
ம க்னராத் மதசராய், அத ரிக்க ஏகராதிபத்தியம இந்தியராவிற்கு ஆதரவராக
வரும
எனறு
அவரத
ி புதன்கிழமை நமபிக்ரிக்ககரிக்கயயும,
எதிர்பரார்பரிக்கபயும
தவளிபபடுத்தகினற மபராதம, உடனடியராக மி புதன்கிழமை நரவிருக்கும சீன-இந்திய
மபரார் குறித்த எச்சரித்தரார்.
“இந்த முரிக்கற ி புதன்கிழமை நராம மக விரிக்கரவில் சீனராவுடனரான ஒரு முழு அளவிமரான
யுத்தத்தில் நிரிக்கமபமபராம எனபத மகவும சராத்திய ரானத எனமற ி புதன்கிழமை நரான
நிரிக்கனக்கிமறன” எனறு மதசராய் India Asia News Agency (IANS) க்கு
ததரிவித்தரார்.
சீனராவிற்கு எதிரரான அத ரிக்க தராக்குதலில் இந்தியராவின மதராற்றம ஒரு
“முனனணி நிரிக்கம” வகிபபதராக கூறபபடுவரிக்கத மவண்டுத னமற
புறக்கணிக்கினற அமத மவரிக்களயில், மதசராய், இ ய ரிக்கம ற்றும ததன
சீனக் கடல் இரண்டு விவகராரங்களிலும சீனராரிக்கவ ஒரு ஆக்கிரமபபராளரராக
சித்தரிக்க முயனறரார்.
இந்திய அரசராங்கம ற்றும ஆளும வர்க்க வட்டராரங்களுடன நீண்ட கராமம
சுற்றி வந்ததகராண்டிருக்கும மதசராய், ஒரு மபரார் மடராக்மராம பீடபூமக்கு
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ட்டுபபடுத்தபபட்டதல்ம, ஆனரால் “அதற்கு பதிமராக வட இ ய ரிக்கம
முழுவதம, எல்மரா இடங்களில் இருந்தம ததராடங்கும” எனறு
ததரிவித்தரார். அத்தரிக்ககயததராரு மபராரிக்கர “கட்டுபபடுத்த இயமராத” எனறு
அவர் எச்சரித்தரார், ஆனரால், அத ரிக்கரா ற்றும அதன ி புதன்கிழமை நட்பு ி புதன்கிழமை நராடுகள
உடனரான இந்தியராவின “பராதகராபபு ஒத்தரிக்கழபபு,” “பயனுளளதரானதராக
இருக்கும” எனறு கூறினரார்.
ம லும அவர், “அத ரிக்கராவின உதவியும, ஆதரவும இல்மரா ல்
இந்தியராவரால் சீனராரிக்கவ எதிர்த்த நிற்க முடியராத. அமதமபராம,
இந்தியராவின உதவியினறி சீனராரிக்கவ எதிர்த்த அத ரிக்கராவரால் நிற்க
முடியராத. இந்த உறவில் உளள ஒத்த தனரிக்க அத தரான” எனறு
ததராடர்ந்த கூறினரார்.
ர் அருண் ஜேூன 18 அனறு, தவளரிக்கள ராளிரிக்ககயில் ம ராடி ட்ரமரிக்கப சந்தித்த அமத
ி புதன்கிழமை நராளில்தரான மடராக்மராமற்கராக இந்திய தருபபுக்கள தரிக்கமயீடு தசய்ததடன,
சீன கட்டு ரானத் ததராழிமராளர்கரிக்கள அவர்களத சராரிக்கம கட்டரிக்க பரிக்கப
நிறுத்த ராறு கட்டராயபபடுத்தியத. அந்த கூட்டத்தின முடிவில் அவர்கள
இந்திய-அத ரிக்க “பூமகராள மூமமராபராய பங்கராண்ரிக்க ” ஐ ம லும
விரிவுபடுத்த உறுதியளித்தனர்.
மதசராயின கருத்தக்கள அடிக்மகராடிட்டுக் கராட்டுவத மபராம, ஒரு சிறிய
எல்ரிக்கமப மபராரராக ததராடங்கும ஒரு மபரார் கூட விரிக்கரவராக அதிகரித்த
அத ரிக்கரா
ற்றும பிற சக்திகரிக்களயும விரிக்கரவராக மபராருக்குள
இழுக்கமராம.
உண்ரிக்க யில்,
பிமர் அருண் ஜேபி
அரசராங்கமும,
இந்திய
உயரடுக்கினரும அத ரிக்க ஆதரரிக்கவப தபறுவதில் முரிக்கனவுடன
இருபபமதராடு, ஆணுஆயுத சக்திகளிரிக்கடமயயரான ஒரு பூமகராள ம ராதரிக்கம
விரிக்கரவில் அதிகரிக்கச் தசய்யும ஒரு ம ராதலுக்கரான வராய்பரிக்கபயும
உயர்த்தகினறனர்.
அத்தரிக்ககயததராரு மபரழிவு தவிர்க்கபபட்டராலும, ம லும இந்தியராவிற்கும
சீனராவிற்கும இரிக்கடமயயரான ஒரு மபரார் ஒரு எல்ரிக்கமப மபராரராக
ட்டுபபடுத்தபபட்டராலும கூட, உமதகங்கிலும உளள உரிக்கழக்கும
க்களுக்கு இத மபரழிவு தரும விரிக்களவுகரிக்கள ஏற்படுத்தம.
அத்தரிக்ககய மபரார், அதன விரிக்களவு
ஏகராதிபத்தியத்ரிக்கத ட்டும வலுபபடுத்தம.

எனனவராக

இருந்தராலும,

ஒரு சீன “தவற்றி” எனபத, சீனராவிற்கு எதிரரான அத ரிக்க
தரிக்கமரிக்க யிமரான மி புதன்கிழமை நட்மடரா வரிக்கக கூட்டணியில் இந்திய முதமராளித்தவம
அதன இடத்ரிக்கத உறுதிபபடுத்தவதற்கரான ஒரு கராரதுணை ராக
ட்டும
அரிக்க யும. ம லும,
று ஆயுத ய ராக்கம
ற்றும மபரார் குறித்த
அவர்களத திட்டங்கரிக்கள தரிதபபடுத்தவதற்கரான ஒரு சராக்குபமபராக்கராக
மர் அருண் ஜேர் னி, ர் அருண் ஜேபபரான ற்றும பிற ஏகராதிபத்திய சக்திகள இ ய ரிக்கம
நிகழ்வுகரிக்கள பயனபடுத்தம.
இந்த நிகழ்வில் சீனரா மதரால்வியுற்று பராதிபபரிக்கடந்தரால், அத ரிக்க
ஏகராதிபத்தியம சீனராவிற்கு எதிரரான அதன தபராறுபபற்ற இரராணுவமூமமராபராய தராக்குதரிக்கம தீவிரபபடுத்தம வராய்பரிக்கபப பற்றிக்தகராளளும.
இதற்கிரிக்கடயில், ம ராடி அரசராங்கம, 1962 இன “அவ ரானத்ரிக்கத”
ராற்றுவதில் இருந்த, இந்தியராவின அண்ரிக்கட ி புதன்கிழமை நராடுகரிக்கள மரட்டி ததற்கு
ஆசியராவின ம மராதிக்க சக்தியராக தனரிக்கன அங்கீகரிபபதற்கரான அதன
முயற்சிகரிக்கள முடுக்கிவிடும, ம லும ததராழிமராள வர்க்கத்தின மீதரான
தராக்குதரிக்கம தீவிரபபடுத்தம வரிக்ககயில் மபரார்தவறி மதசியவராத உதுணைர்வு
சூழரிக்கம தூண்டிவிட்டு, இந்திய அரசியரிக்கம ம லும வமதபக்க ராக
ம ராச ரிக்கடயச் தசய்யும.
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