இந் திய-ஜப் பான் உறவுகள் : 70ஆம் ஆண்டில் எடுக்க வேண்டிய
நடேடிக்கககள்
விந்து மயி ச ோடோனி
இந்த
ஆண்டுடன்
இந்தியோவுக்கும்
ஜப்போனுக்கும் இடடயிலோன தூதரக உறவு
ததோடங் கி 70 ஆண்டுகள் நிடறவடடகின்றன.
இத்தடன
ஆண்டுகளில்
இந்நோடுகளுக்கிடடயிலோன
உறவு
சீரோக
முன்சனறிவருகிறது. இந்தியோவும் ஜப்போனும்
2015இல்
"வியூக
ரீதியிலோன,
உலகளோவிய
சிறப்பு"க்
கூட்டோளிகளோக
மோறின.
அதமரிக்கோவிற் கும்
சீனோவிற் கும்
இடடசய
வளர்ந்துவரும்
சபோட்டியோல் ,
சவகமோக
மோறிவரும்
அதிகோர ்
மன்போடுகளோல் இந்தப் பிரோந்தியம் போதிக்கப்படும் அபோயம் உள் ளது.
இந்சதோ-பசிபிக் பகுதியில் ஸ்திரத்தன்டம சபணுவதில் முக்கிய
க்திகளோக இந்தியோவும் ஜப்போனும் இருக்க சவண்டும் என்றோல் , அடவ
போதுகோப்பு
ோர்ந்த தமது உறவுகடள சமம் படுத்திக்தகோள் வது
இன்றியடமயோதது.
முதலோவதோக, சீனோ, அதன் எழு சி
்
ஆகியடவ ததோடர்போன கருத்து,
நடவடிக்டக இரண்டிலும் உள் ள குறிப்பிடத்தக்க இடடதவளிடயக்
கடப்பதற் கும் அந்த இடடதவளிடய நிரப்புவதற் கும் இரு நோடுகளும்
ஒத்திட வோன
கூட்டு
வழிகடளக்
கண்டறிய
சவண்டும் .
இரண்டோவதோக,
போதுகோப்புத்
துடற
வர்த்தகம்
ததோடர்போன
தங் களுடடய முதல் ஒப்பந்தம் என்னவோக இருக்கும் என்படதத்
தீர்மோனிப்படத அவர்கள் இலக்கோகக் தகோள் ள சவண்டும் . இந்த
"இயற் டகயோன
பங் கோளிகள் "
அல் லது
ற் று
மிடகப்படுத்திக்
கூறப்படும் "ஏற் தகனசவ ஓரளவு நட்புக் தகோண்ட நோடுகள் " அவ் வோறு
த ய் தோல் ,
இந்சதோ-பசிபிக்
பகுதியில்
சீனோவின்
அதிரடியோன
நடவடிக்டககளின் பின்னணியில் அது ஒரு முக்கியமோன அரசியல்
மிக்டையோக இருக்கும் .
சீனாவின்
எழுச்சி:
இகடசேளி

கண்வணாட்டத்திற் கும்

சசயலுக்குமான

சீனோவுடன் இந்தியோவுக்கும் ஜப்போனுக்கும் உள் ள வரலோற் று ரீதியோன
ததோடர்புகள் சீனோவின் தற் சபோடதய எழு சி
் டய அந்நோடுகள் எப்படிப்
போர்க்கின்றன என்படதத் தீர்மோனிப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங் டகக்
தகோண்டுள் ளன. உதோரணமோக, இந்திய-சீனோ உறவு 1962 சபோரில்
இந்தியோ தபற் ற சதோல் வியிலிருந்து உருவோகி நீ டித்துவரும் அதிகோர ்

மன்போட்டில்
உள் ள
சவறுபோட்டோல்
வடிவடமக்கப்பட்டுள் ளது.
மறுபுறம் , சீனோவுடனோன ஜப்போனின் கூட்டு என்பது சீனோவுக்கும்
ஜப்போனுக்கும் இடடசய உள் ள பல நூற் றோண்டுகள் பழடமயோன
கலோ ் ோர,
வரலோற் று
உறவுகளோல்
வடிவடமக்கப்பட்டுள் ளது
(1930களில் சீனோடவ இடணத்துக்தகோண்டது உட்பட). 1970களிலிருந்து,
சீனோவுடனோன தபோருளோதோர உறவுகடள விரிவுபடுத்துவதில் ஜப்போன்
உறுதியோக இருந்தது. ஜப்போனின் ஆளும் லிபரல் தடமோக்ரடிக் கட்சியில்
வலுவோன சீன லோபியும் இடம் தபற் றது. சீனோடவ முக்கியமோன வர்த்தக,
தபோருளோதோரக் கூட்டோளியோகக் தகோண்டிருப்பது, அதன் அதிரடியோன
எழு சி
் யோல்
ஏற் படும்
அ சு
் றுத்தடல எதிர்தகோள் வது சபோன்ற
தபோதுவோன
தன்டமகள்
இந்தியோவுக்கும்
ஜப்போனுக்கும்
இருந்தசபோதிலும் , இரு
நோடுகளும்
தத்தமது
எதிர்விடனகடள
வடிவடமத்த விதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சவறுபோடு உள் ளது.
சீனோடவ எதிர்தகோள் வதற் கு ஜப்போன் ஒப்பீட்டளவில் அதிகத் தயக்கம்
கோட்டியது. ஏதனனில் அது தபோருளோதோரத்திலிருந்து அரசியடலப்
பிரித்துப் போர்க்கும் தகோள் டகடயத் ததோடர்ந்து பின்பற் றுகிறது.
இந்திய அரச ோ, போதுகோப்பு ததோடர்போன ஜப்போனுடனோன ஒத்துடழப்பு
"சவறு எந்ததவோரு நோட்டிற் கும் , குறிப்போக ் சீனோவிற் குப் போதிப்போக"
அடமந்துவிடக் கூடோது என்பதில் உறுதியோக இருக்கிறது. எனினும் ,
லடோக்கில் தற் சபோது உள் ள தநருக்கடியோல் , சீனோ விஷயத்தில் இந்தியோ
தபோறுடமயிழந்துவருகிறது. இந்தியோவின் தற் சபோடதய கடதயோடல் ,
எல் டலப்
பகுதிகளில்
அதிகரித்துள் ள
பதற் றங் கள் ,
சீனோவின்
எழு சி
் டய ்
மன்த ய் வது
ஆகியவற் றில்
அதிக
கவனம்
த லுத்துகிறது.
இந்தப் பின்னணியில் , கண்சணோட்டத்திற் கும் த யல் போடுகளுக்கும்
இடடயில் உள் ள இந்த இடடதவளிடயக் குடறப்பதற் கோன பயனுள் ள
முதல் வழி, ஏற் கனசவ இரு நோடுகளுக்கும் பலன்
தந்துவரும்
த யல் போடுகடள
சமம் படுத்துவதன்
மூலம்
இரு
நோடுகளுக்கிடடயிலோன
போதுகோப்பு
உறவுகடள
சமலும்
ஆழப்படுத்துவதோகும் . ர்வசத அளவில் சிறிய அல் லது பலதரப்புக்
குழுக்களில் இரு நோடுகளுக்கும் இடடயில் நிலவும் உறவு இணக்கமோக
உள் ளது. இந்தக் கட்டடமப்புகள் உலகப் சபோருக்குப் பின்பு பலதரப்பு
உறவுகளின்போல் ஜப்போன் கோட்டிவரும்
ோதகமோன சபோக்கிற் கும்
முடறயோன கூட்டணிகளின் மீதோன இந்தியோவின் ஒவ் வோடமக்கும்
ஏற் ற வடகயில் இருக்கின்றன என்பது இதற் கோன கோரணமோக
இருக்கலோம் .
எடுத்துக்கோட்டோக, இந்தியோ, ஜப்போன், அதமரிக்கோ, ஆஸ்திசரலியோ
ஆகிய நோடுகளின் கூட்டடமப்போன குவோட் என்னும் அடமப்பின்
அறிக்டககள்
2017
முதல்
குறிப்பிடத்தக்க
முன்சனற் றத்டதக்
கண்டுள் ளன. சீனோடவப் பற் றி சநரடியோகக் குறிப்பிடப்படவில் டல
என்றோலும் , இந்சதோ-பசிபிக் பகுதியில் இந்த இரு நோடுகளுக்கும்

"தபோதுவோன
போதுகோப்பு,
த ழிப்பு"
ததோடர்போன
குறிப்புகள்
அழுத்தமோக இருக்கின்றன. அது மட்டுமின்றி, இந்தியோ – ஜப்போன் –
அதமரிக்கோ, இந்தியோ - ஜப்போன், ஆஸ்திசரலியோ, அண்டமயில்
ததோடங் கப்பட்ட இந்தியோ - ஜப்போன் - இத்தோலி சபோன்ற முத்தரப்புக்
கூட்டடமப்புகளும் சீரோன முன்சனற் றத்டதக் கண்டுள் ளன.
இடத அடிதயோற் றி, இந்தியோ, ஜப் போன், பிரோன்ஸ் ஆகிய மூன்று
நோடுகள் தகோண்ட கூட்டடமப்டப உருவோக்க முயல சவண்டும் . 2018இல்
பிரோன்ஸ் தன்னுடடய தவளியுறவுக் தகோள் டகயில் இந்சதோ-பசிபிக்
என்ற
த ோல் டல
ஒரு
கருத்தோக்கமோக ்
ச ர்த்தது.
இந்தப்
பிரோந்தியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வடகயில் பிரோன்ஸ் இரோணுவத்தின்
இருப்பு உள் ளது. இந்தியோ, ஜப்போன் ஆகிய இரு நோடுகளுடனோன
கடல் ோர் நலன்கடளயும் பிரோன்ஸ்
ஒருங் கிடணக்கிறது. இடவ
அடனத்தும் ச ர்ந்து, இந்சதோ-பசிபிக் போதுகோப்புக் கட்டடமப் பில்
பிரோன்ஸ் முக்கியப் பங் கோளியோகவும் பங் களிப்போளரோகவும் இருக்க
முடியும் என்படத உறுதி த ய் கின்றன.
ஜப்போனின் அரசியலடமப்பு வரம் புகள் அதன் கடல் ோர் தற் கோப்புப்
படடடயப் போரம் பரியமோன கடற் படடயின் பங் டக சமற் தகோள் ள
முடியோத வடகயில் கட்டுப்படுத்துவதோல் , அவர்களின் கடசலோரக்
கோவல் கூட்டோண்டமடய சமம் படுத்துவது இரண்டோவது வழி. ஆயினும் ,
ஜப்போனில் மிகவும் திறடமயோன கடசலோரக் கோவல் படட உள் ளது.
2000களின் முற் பகுதியில் இந்தப் படடயில் ஏற் பட்ட அதன் மோற் றம்
"பனிப்சபோரின் முடிவுக்குப் பிறகு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க, அதிகம்
கவனிக்கப்படோத ஜப்போனிய இரோணுவ வளர் சி
் ”யோகக் கருதப்பட்டது.
அப்சபோதிருந்து, ஜப்போன் கடசலோரக் கோவல் படட சீனோவின் ஆயுத
சமோதல் அல் லோத, ஆனோல் இயல் போன ரோஜதந்திர, தபோருளோதோர
மட்டங் கடளத் தோண்டிய நடவடிக்டககடள எதிர்தகோள் வதற் கோன
கருவியோக
இருந்துவருவதுடன்,
இதர
பல் சவறு
இரோணுவ
நடவடிக்டககடளயும் எடுத்துள் ளது.
2021ஆம் ஆண்டில் , சீனோ பிர சி
் டனக்குரிய புதிய கடசலோரக் கோவல்
ட்டத்டத நிடறசவற் றியது. சீனக் கடசலோரக் கோவல் படட எப்சபோது
தன் பலத்டதப் பயன்படுத்தலோம் என்படதயும் ,
ர் ட
்
க்குரிய
தீவுகளின் மீதோன தன் உரிடமசகோரல் கடள வலுப்படுத்த சீன அரட
எப்சபோது
அனுமதிக்கலோம்
என்படதயும்
இந்த ்
ட்டம்
ததளிவுபடுத்துகிறது. ஜப்போன் இதற் கு எதிர்ப்புத் ததரிவித்துள் ளது.
ஜப்போன்
–
இந்தியக்
கடசலோரக்
கோவல் படட
உறவுகடள
வலுப்படுத்துவது நன்டம பயக்கும் என்படத இது அழுத்தமோக
நிடனவுபடுத்துகிறது.
ஜப்போன்
கடசலோரக்
கோவல் படடயும்
இந்தியக்
கோவல் படடயும்
இடணந்து
கடற் தகோள் டளயர்
கடல் பகுதியில்
சதடல் ,
மீட்பு
ஆகிய

கடசலோரக்
எதிர்ப்பு,
பணிகடள

சமற் தகோண்டிருந்தோலும் , 2006ஆம் ஆண்டு முதல் ஒத்துடழப்புக்கோன
ஒப்பந்தத்டதக்
தகோண்டிருந்தோலும் ,
இந்த ்
வோல் கடள ்
மோளிப்பதற் கோன
ஒத்துடழப்பு ்
த யல் முடறகடள
விரிவுபடுத்துவது
முக்கியமோனது.
எடுத்துக்கோட்டோக,
ஜப்போன்
கடல் ோர் தற் கோப்புப் படடடயயும் கடசலோரக் கோவல் திறன்கடளயும்
வலுப்படுத்த
சவண்டும்
என்று
லிபரல்
தடமோக்ரடிக்
கட்சி
முன்தமோழிந்தது.
கடல் ோர் தற் கோப்புப்
படடயும்
அதமரிக்கப்
படடகளும் கூட்டுப் பயிற் சிகடள நடத்தும் சபோது ஜப்போன் கடசலோரக்
கோவல் படடடய ்
ச ர்க்கவும்
வலியுறுத்தியது.
இந்தியப்
தபருங் கடலுக்குள்
சீனக்
கடற் படட
நுடழவது
ததோடர்போன
கவடலகடளக் தகோண்டிருக்கும் இந்தியோ, ஜப்போன்
கடசலோரக்
கோவல் படடயுடன்
தநருக்கமோகப்
பணியோற் றுவதன்
மூலம்
பயனடடயலோம் . இந்தியோ, ஜப்போன், அதமரிக்கோ இடடசய வருடோந்தர
மலபோர்
கடற் படட
பயிற் சியில்
ஜப்போன்
கடசலோரக்
கோவல் படடடயயும் ச ர்க்கலோம் .
இரு நோடுகளும் தத்தமது நிடலப்போடுகடள மறுபரிசீலடன த ய் து
சீனோவுடனோன நிலப்பரப்பு
ோர்ந்த முக்கியமோன பிர சி
் டனகள்
ததோடர்போக வலுவோன ஆதரடவப் பகிர்ந்துதகோள் வது மூன்றோவது
அணுகுமுடற. ஆகஸ்ட் 2017இல் சீனோ-இந்தியோ இடடசய சடோக்லமில்
ஏற் பட்ட சமோதலின்சபோது ஜப்போன் இடத முன்தனடுத்தது. “நடப்பு
நிடலடய வலுக்கட்டோயமோக மோற் ற யோரும் முயற் சிக்கக் கூடோது”
என்று இந்தியோவில் உள் ள ஜப்போனியத் தூதரகம் ஒரு அறிக்டகயின்
மூலம் வலியுறுத்தியது. ஜப்போனிய தவளியுறவுக் தகோள் டகயில் இது
குறிப்பிடத்தக்க
மோற் றம் .
அதுவடரயிலும்
மற் ற
நோடுகளுக்கிடடசயயோன எல் டலப் பிர சி
் டனகள் குறித்து அரசியல்
அறிக்டககடள தவளியிடுவடத ஜப் போன் தவிர்த்துவந்தது.
சீனோவுடன் ஜப் போன் தகோண்டுள் ள த ன்கோகு தீவுகள் குறித்த பிர சி
் டனயில்
இந்தியோ தனது நிடலப் போட்டட மறுபரிசீலடன த ய் வது நல் லது. ஜப் போன்
தனக்கு ் "த ோந்தமோன பிரசத மோக" கருதும் இந்தத் தீவுகள் குறித்த எந்த
அறிக்டகடயயும் இந்தியோ இப் சபோதுவடர கவனமோகத் தவிர்த்துவருகிறது.
அவ் வோறு த ய் த ஒசர நோடு அதமரிக்கோதோன். இந்தப் பிரோந்தியத்தில்
கூடுதலோன வலிடமடயப் தபற இந்தியோ முயல் வதோல் அது விடரவில் ஒரு
நிடலப் போட்டட எடுக்க சவண்டியிருக்கும் .
ஆயுதங் கள் விற் பகன
உலகப் சபோருக்குப் சபோருக்குப் பின்பு ஜப் போன்
அடமதி கோக்கும்
அணுகுமுடறடயக் கடடப் பிடித்துவந்தது. ஆயுதங் கள் ஏற் றுமதிடயயும்
விற் படனடயயும் இந்தக் தகோள் டக தடுத்தது. இந்த அணுகுமுடறயிலிருந்து
ஜப் போன் 2014ஆம் ஆண்டில் விலகியது. தன் 1967ஆம் ஆண்டின் ஆயுத
ஏற் றுமதித் தடடடய நீ க்கியது. அதன் பிறகு, ஜப் போன் இந்தியோவுக்கு
ஆயுதங் கடள விற் க அவ் வப் சபோது விருப் பம் ததரிவித்தது. இரு நோடுகளும்
தநருங் கி வந்தசபோதிலும் , யுஎஸ்-2 ஷின்சமவோ சதடுதல் மற் றும் மீட்பு

விமோனத்தின்
விற் படன
குறித்து
நீ ண்டகோலமோக
நடடதபற் றுவந்த
சப சு
் வோர்த்டதகள் முடங் கியுள் ளன. இப் சபோடதக்கு இந்த ஒப் பந்தம்
பரிசீலடனயில் இருப் பதோகத் ததரியவில் டல. 2017ஆம் ஆண்டில் , இந்தியக்
கடற் படட, தன் ப் ரோதஜக்ட் 75(I) என்னும் முன்முயற் சிக்கோக, ஆறு சமம் பட்ட
நீ ர்மூழ் கிக்
கப் பல் கடள
உருவோக்குவதற் கோன
தகவல் கடளப்
தபறுவதற் கோன சகோரிக்டகடய அனுப் பியது. இதுவும் தவறவிடப் பட்ட
இன் தனோரு வோய் ப்போகும் . முன்னணிப் சபோட்டியோளர்களோகக் கருதப் பட்ட
ஜப் போனின்
மிட்சுபிஷி
தெவி
இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ்,
கவோ ோகி
தெவி
இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் ஆகியடவ இந்தக் சகோரிக்டகக்குப் பதிலளிக்கவில் டல,
ஏதனனில் இரு அரசுகளுக்கிடடயிலோன ஒப் பந்தத்திசலசய ஜப் போன் ஆர்வம்
கோட்டியது.
சமலும் , ததோழில் நுட்பப் பரிமோற் றம் குறித்த ஜப் போனின் தயக்கங் களும்
விடல விஷயத்தில் இந்தியோவின் கவடலகளும் இரு நோடுகளுக்கிடடயில்
ஒப் பந்தம்
சமற் தகோள் ளப் படோமல்
இருப் பதற் கோன
முக்கியக்
கோரணங் களோகக்
குறிப் பிடப் படுகின்றன.
வூதி
அசரபியோவிற் கு
அடுத்தபடியோக இரண்டோவது தபரிய ஆயுத இறக்குமதியோளர் இந்தியோ.
இந்நிடலயில் இந்திய ஆயுத ் ந்டத ஜப் போனுக்கு மிகவும் லோபகரமோனதோக
இருக்கும் . இந்தியோ வளர்ந்துவரும் க்தியோக உள் ளதோல் ஆயுத நுகர்வுக்கோன
அதன் சதடவ இன்னும் வளரத்தோன் த ய் யும் . இரு நோடுகளுக்குமிடடயில்
உருவோகக்கூடிய இத்தடகய வோய் ப்புகள்
இரு தரப்பிலும் இருக்கும்
கவடலகடளயும் தடடகடளயும் கடக்க உதவித ய் ய சவண்டும் .
இத்துடன், இந்தியோவின் சமக் இன் இந்தியோ முன்முயற் சியுடன் ஜப் போனியத்
ததோழில் நுட்பப் பரிமோற் றத்டதயும் ஆயுத விற் படன மற் றும் /அல் லது
உற் பத்திடய எவ் வோறு இடணக்கலோம் என்படதயும் இரு நோடுகளும்
கருத்தில் தகோள் வது பயன் தரும் . இந்தியோவில் உள் ள முதலீட்டு வோய் ப் புகள்
ததளிவோக உள் ளன. இங் கிலோந்து, அதமரிக்கோ, பிரோன்ஸ், இஸ்சரல் ஆகிய
நோடுகள் ஏற் கனசவ இந்தியோவில் முதலீடு த ய் துள் ளன. இந்நிடலயில் ,
இந்தியோவுக்கு ஜப்போன்
ஆயுதங் கடள விற் படன த ய் வது குறித்த
முன் முயற் சி இந்தியோ, ஜப் போன் ஆகிய இரு நோடுகளுக்குமோன எண்ணற் ற
வோய் ப் புகடளக் தகோண்டுள் ளது. "பல நிறுவனங் கள் உற் பத்தி குறித்து
நம் பிக்டகயற் று இருப் பதோல் " ஜப் போனின் போதுகோப் புத் ததோழில் துடற
பலவீனமோக
இருக்கிறது.
எனசவ,
ஜப் போன்
இந்தத்
துடறடயப்
புதுப் பிப் பதற் கோன அவ ர உணர்வுடன் த யல் பட சவண்டியிருக்கிகிறது.
அதிக விடல தகோண்ட தபோருட்கடள இந்தியோவுக்கு ஏற் றுமதி த ய் வது
ஜப் போனின் இலக்கோக இருக்க சவண்டும் என்றோலும் , சிறிய தபோருட்கடள
ஏற் றுமதி த ய் வது
ோத்தியமோன ததோடக்கப் புள் ளியோக இருக்கலோம் .
ஜப் போனிய கண்கோணிப் பு சரடோர்கள் , தகவல் ததோடர்பு, மின்னணுப் சபோர்
ததோழில் நுட்பங் கள் ஆகியவற் டற இந்தியோ பரிசீலிக்க சவண்டும் . சமலும் ,
ஜப் போன் ததன்கிழக்கு ஆசியோ ததோடர்பில் பயன்படுத்திய உத்திடய
இந்தியோவும் பயன்படுத்தலோம் . அங் கு வணிக ஒப் பந்தங் களின் மூலம்
கிடடக்கும் லோபத்டதக் கோட்டிலும் தவளிநோட்டு சமம் போட்டு உதவி (ODA)
பரிமோற் றங் கள் மூலம் நடடதபற் ற ஜப் போனின்
ஆயுத ஏற் றுமதிகள்
தவற் றிகரமோக உள் ளன. வளரும் நோடுகளின் தபோருளோதோர வளர் சி
் டயயும்
நலன்கடளயும் சமம் படுத்த ஜப் போனின் ODA பயன்படுத்தப் பட்டது. 2014ஆம்

ஆண்டில் , அப்சபோடதய ஜப் போனியப் பிரதமர் அசப, ஒரு புதிய சமம் போட்டு
ஒத்துடழப் பு ோ னத்டத அறிவித்தோர். இது ODAக்கு "வியூக முக்கியத்துவம்
வோய் ந்த
ோதக”த்டத
வழங் கியது.
ஆயுதம்
ததோடர்போன
அடமப் புமுடறகடள
மோற் றுவடதயும்
உள் ளடக்கிய
ோ னம்
இது.
எடுத்துக்கோட்டோக, 2014-2020 க்கு இடடயில் ஜப் போனிடமிருந்து பிலிப் டபன்ஸ்
தபற் ற ODAஇல் 12.2 தவிகிதம் ஜப் போன் ர்வசத ஒத்துடழப் பு முகடமயின்
நிதியுதவியுடன் பத்து 40-மீட்டர் மல் டி-சரோல் தரஸ்போன்ஸ்
கப் பல் கள்
கட்டுமோனம் சபோன்றவற் றுக்குப் பயன்படுத்தப் பட்டது. 2003இல் சீனோடவ
விை் சி ஜப் போனின் ஓவர்சீஸ் ODAஐப் தபற் ற இந்தியோ இப்சபோது இடதக்
கருத்தில் தகோள் ளலோம் .
சகோவிட்-19 தபருந்ததோற் று உருவோக்கிய அவ ர உணர்வு - குறிப் போக
சீனோடவக் டகயோள் வதில் - கடந்த பத்தோண்டுகளில் அசபயும் சமோடியும்
இடணந்து முன்தனடுத்த பிடணப் புகடளயும் போர்டவடயயும் புதுப் பிக்க
சவண்டும் . இந்தியோ-ஜப் போன் கூட்டோண்டம இந்சதோ-பசிபிக் பகுதியில்
பிரோந்தியப்
போதுகோப் டபயும்
த ழுடமடயயும்
உண்டமயிசலசய
சமம் படுத்த சவண்டும் என்றோல் , அதற் கு இதுசவ
ரியோன சநரம் .
இல் டலதயனில் ,
இந்த
இரு
நோடுகளிடடசயயோன
கூட்டோண்டம
விடரவிசலசய சதக்கமடடயலோம் அல் லது முழுடமதபறோத முயற் சியோகசவ
இருந்துவிடலோம் .

விந்து மயி ச ோடோனி தமய் ஜி பல் கடலக்கழகத்திலும் ரிட்சுசமக்கன்
ஆசிய பசிபிக் பல் கடலக்கழகத்திலும் துடண விரிவுடரயோளர். இவர்
2022
த ப்டம் பர்
மோதம்
இண்டர்சநஷனல்
கிறிஸ்டியன்
பல் கடலக்கழகத்தில்
துடணப்
சபரோசிரியரோகப்
தபோறுப்சபற் கவிருக்கிறோர்.

