
 
 
க ோவிட்-19க்கு எதிரோன க ோரில் அமெரிக் - இந்தியக் கூட்டுறவு 

ரூபக்ஜ ோதி ஜபோரோ  

செப்டம்பர் 13, 2021 

உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல நோடுகளளப் ஜபோலஜவ 
அசெரிக்கோவும் இந்தியோவும் ஜகோவிட்-19 சபருந்சதோற்றுக்கு 
எதிரோன ஜபோரில் ெிக்கிக்சகோண்டன. நியூ யோர்க் ஜபோன்ற நகரங்கள் 
கடந்த ஆண்டில் ஜெோெெோன போதிப்புக்கு உள்ளோயின. இந்த 
ஆண்டின் சதோடக்கத்தில் அபோயகரெோன இரண்டோம் அளல 
இந்தியோளவத் தோக்கியது. நோட்டின் தளலநகரம் தில்லி உள்ளிட்ட 
பல பகுதிகள் கடுளெயோன ஆக்ெி ன் பற்றோக்குளறயோல் 
தவித்தன. ஒரு கட்டத்தில் ஒஜர நோளில் 4 லட்ெத்திற்கும் 
ஜெற்பட்ஜடோர் சகோஜரோனோ சதோற்றுக்கு ஆளோயினர். 

அண்ளெயில் அசெரிக்கோவும் இந்தியோவும் சபருந்சதோற்றுக்கு எதிரோன ஜபோரோட்டத்தில் 
தங்கள் கூட்டு நடவடிக்ளககளள அதிகரித்துக்சகோண்டன. இது குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு. 
ஏசனன்றோல் ஜ ோ ளபடன் சபோறுப்ஜபற்ற பிறகு இரு நோட்டின் அரசுகளுக்கும் இளடயிலோன 
உறவு ெீர்குளலயும் எனப் பலர் கருதியிருந்தோர்க்ள். குறிப்போக, முன்னோள் அசெரிக்க அதிபர் 
சடோனோல்ட் ட்ரம்புக்கும் இந்தியப் பிரதெர் நஜரந்திர ஜெோடிக்கும் இளடயில் இருந்த 
சநருங்கிய நட்பின் பின்னணியில் இந்த ஐயம் நிலவியது. நல்வோய்ப்போக அப்படி எதுவும் 
நடக்கவில்ளல. 

கூட்டு நடவடிக்க யின் நீண்ட வரலோறு 

ெருத்துவத் துளறயில் இந்த இரு நோடுகளிளடயிலோன உறவு நீண்ட கோலெோகஜவ 
நிலவிவருகிறது. USAID, HHS, CDC, FDA, NIH ஜபோன்ற அளெப்புகளளச் ஜெர்ந்த அசெரிக்கோவின் 
சபோதுச் சுகோதோர நிபுணர்கள் “இந்தியோவின் ெிகவும் போதிப்புக்கு உள்ளோகக்கூடிய 
பிரிவினரின் உடல் நலத்ளதயும் ெக்களின் நலவோழ்ளவயும் ஜெம்படுத்துவதில் இந்திய 
அதிகோரிகளுடன் 70 ஆண்டுகளோக இளணந்து பணியோற்றிவருகிறோர்கள்.” அசெரிக்கோவின் 
NIH, இந்திய உயிரி சதோழில்நுட்பத் துளற, இந்திய ெருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் உள்ளிட்ட 
ெில அளெப்புகள் 33 ஆண்டுகளோக இளணந்து செயல்பட்டுவரும் இந்திய – அசெரிக்கத் 
தடுப்பூெிச் செயல்திட்டம் (VAP or the Indo-US Vaccine Action Program) ஜபோன்ற திட்டங்களும் 
உள்ளன. 

“ஜகோவிட்-19 ஜபோன்ற ஜநோய்ப் பரவல்களளத் தடுக்கவும் கண்டறியவும் 
எதிர்விளனவதற்குெோன உலகளோவிய முயற்ெிகளுக்குத் துளணயோக, தடுத்தல், 
முன்கூட்டிஜய கண்டறிதல், ஜநோய்ப்பரவலுக்கு விளரவோக எதிர்விளன ஆற்றுதல் 
ஆகியவற்றில் தங்களுளடய சவற்றிகரெோன முயற்ெிகளளத் சதோடர்ந்து ஜெற்சகோள்வதில் 
பிரதெர் ஜெோடியும் அதிபர் ட்ரம்பும் பற்றுறுதி சகோண்டிருக்கிறோர்கள்” என்று 2020ஆம் ஆண்டு 
பிப்ரவரி ெோதம் சடோனோல்ட் ட்ரம்ப் இந்தியோவுக்கு வந்தஜபோது இரு நோடுகளும் சவளியிட்ட 
கூட்டறிக்ளக குறிப்பிட்டது. ஆனோல், கள யதோர்த்தம் ெிகவும் ெோறுபட்டதோக இருந்தது. 
இந்தியோவில் ெத்திய ெோநில அரசுகள் தூங்கிக்சகோண்டிருந்தன. 

இரண்டோம் அளல இந்தியோளவத் தோக்குவதற்கு முன்பு இந்தியோ “தடுப்பூெித் ஜதோழளெ 
(“Vaccine Maitri”)” திட்டத்தின் கீழ் பிற நோடுகளுக்குத் தடுப்பூெிகளள அனுப்பிக்சகோண்டிருந்தது 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல நோடுகள் இதனோல் பலனளடந்தன. எனினும் இந்தியோவுக்குத் 
தடுப்பூெித் தட்டுப்போடு ஏற்பட்டஜபோது இந்தத் திட்டம் சபரிதும் விெர்ெனத்திற்கு 
உள்ளோயிற்று. 
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2021, ஏப்ரல் ெோதம் இந்தியோ முழுவதிலுமுள்ள ெருத்துவெளனகள் ஆக்ெி ன் 
பற்றோக்குளறயோல் திணறிக்சகோண்டிருந்தஜபோது “இந்தியோவில் உள்ள எெது 
கூட்டோளிகளுக்கு 100 ெில்லியன் டோலருக்கும் ஜெற்பட்ட ெதிப்புள்ள ஆக்ெி ளன வரும் 
நோட்களில் வழங்க” அசெரிக்கோ உறுதிபூண்டது. இத்துடன், அரசுக்கும் அரசுக்கும் 
இளடயிலோன வழிகளளத் தவிர, குவோட் (Quad or the Quadrilateral Security Dialogue) முதலோன 
அளெப்புகள் மூலம் சகோஜரோனோளவரஸ் விஷயத்தில் இந்தியோவுக்கும் 
அசெரிக்கோவுக்குெிளடஜய ஒத்துளழப்பு நிலவுகிறது. நோன்கு நோடுகளள உள்ளடக்கிய 
குவோட் அளெப்பில் ஆஸ்திஜரலியோ,  ப்போன் ஆகிய நோடுகளும் உள்ளன.  

2021, ெோர்ச் ெோதம் குவோட் நோடுகளின் தளலவர்கள் ெந்தித்துக்சகோண்டு, சகோஜரோஜனோளவரஸ் 
விஷயத்தில் இளணந்து பணிபுரிய ஒப்புக்சகோண்டனர். “நம்முளடய செோந்த ெக்களின் 
உடல் நலளனயும் போதுகோப்ளபயும் உறுதிசெய்வதில் நோம் வலுவோன பற்றுறுதி 
சகோண்டிருக்கும் அஜத ஜவளளயில் சபருந்சதோற்று சதோடர்ந்து பரவிவரும் நிளலயில் நோம் 
யோருஜெ போதுகோப்போக இருக்க முடியோது என்பளதயும் உணர்ந்திருக்கிஜறோம். எனஜவ 
இந்ஜதோ-பெிபிக் பகுதிகள் அளனத்திற்கும் ெெெோன முளறயில் தடுப்பூெி கிளடக்கும் 
வழிகளள வலுப்படுத்துவதற்கோக நோம் ஒருங்கிளணகிஜறோம். இதற்கோக உலக சுகோதோர 
அளெப்பு, ஜகோஜவக்ஸ் முதலோன பலதரப்பு அளெப்புகளுடன் சநருங்கிய முளறயில் 
ஒருங்கிளணந்து செயல்படுஜவோம்” என்று அறிவித்தனர். ஆனோல், சபருந்சதோற்றுக்கு 
எதிரோன ஜபோரோட்டத்தில் இந்த குவோட் நோடுகஜள ெிக்கலில் இருக்கின்றன என்பதும் 
குறிப்பிடத் தக்கது. 

இந்த முக்கியெோன கட்டத்தில் அசெரிக்கோவின் தனியோர் துளறயும் இதில் ஈடுபட்டது. 
ஜபோயிங், ெோஸ்டர்கோர்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் தலோ 10 ெில்லியன் டோலர் ெதிப்புள்ள 
நிதியுதவித் திட்டங்களள அறிவித்தன. கூகுள் நிறுவனம் 18 ெில்லியன் டோலர் ெதிப்பிலோன 
திட்டத்ளத அறிவித்தது. சபங்களூருவில் ஜபோயிங் நிதியுதவியில் உருவோனது ஜபோன்ற 
ஜகோவிட் ெருத்துவெளனகளள அளெக்க இந்த உதவிகள் பயன்பட்டன. அஜெெோன் 
நிறுவனம் இந்தியோ முழுவதிலும் உள்ள ெருத்துவெளனகளுக்கும் இதர ஜகோவிட்-19 
பரோெரிப்பு ளெயங்களுக்கும் 5 ெில்லியன் டோலர் ெதிப்புள்ள முக்கியெோன ெருத்துவ 
உபகரணங்களள அனுப்பியது.  

 

அசெரிக்கோவின் சபருநிறுவனத் துளறயும் ளகசகோடுத்தது. அசெரிக்க ஜெம்பர்ஸ் ஆஃப் 
கோெர்ஸ், அசெரிக்க இந்திய பிெினஸ் கவுன்ெில், அசெரிக்க இந்திய ஸ்ட்ரோட்ட ிக் 
போர்ட்னர்ஷிப் ஃஜபோரம், ஆகியளவ ஒன்றிளணந்து செயல்பட்டன. ஜகோவிட்-19க்கு எதிரோன 
ஜபோரில் “குறிப்போக இந்தியோவிற்கும் சபோதுவோக இதர நோடுகளுக்கும் உதவுவதற்கோக 
உலகளோவிய பணிக் குழுளவ அளெப்பதற்கோக உயர் ெட்டத்திலுள்ள் 40 ெிஇஓக்களள 
ஒன்றிளணப்பது” என்னும் இலக்ளக ளவத்துக்சகோண்டு இளவ செயல்பட்டன. ஆக்ெி ன் 
செறிவூட்டிகள், ஆக்ெி ன் ெிலிண்டர்கள், ஜெோதளனக் கருவிகள் உள்ளிட்ட 
“அதிமுக்கியெோன ெருத்துவப் சபோருள்கள், தடுப்பூெிகள், ஆக்ெி ன், இதர உயிர் கோக்கும் 
உதவிகள்” ஆகியவற்ளற இந்தியோவுக்கு வழங்குவஜத இந்த அளெப்புகளின் முக்கியக் 
குறிக்ஜகோள். 

கவகல ள் நடந்து முடிந்தனவோ? 

சகோஜரோஜனோளவரளைப் சபோருத்தவளரயில் இந்திய அசெரிக்கக் கூட்டு நடவடிக்ளக 
என்பது ெிகவும் தோெதெோக நடந்த ெிகக் குளறவோன செயல்போடு என்பது சதளிவு. இதில் 
பல்ஜவறு தளடக்கற்கள் உருவோயின. அசெரிக்கோவில் தயோரோகி இந்தியோவுக்கு 
அளிக்கப்பட்ட தடுப்பூெிகளின் முதல் ெிக்கல் கோப்படீு உறுதிசெோழி வழங்குதல். ஃபைீர், 
ெோடர்னோ,  ோன்ென் அண்ட்  ோன்ென் ஆகிய தடுப்பூெித் தயோரிப்பு நிறுவனங்கள் இது 
குறித்து இந்திய அரசுடன் ஜபெிவருகின்றன. இன்றுவளரயிலும் தீர்வு கிளடக்கவில்ளல. 
இரண்டோவதோக, இந்திய, அசெரிக்க ெருந்து நிறுவனங்களுக்கிளடயிலோன ஒத்துளழப்பு 
இன்னமும் உருப்சபறவில்ளல. இத்தளனக்கும் இந்தத் துளறயில் கூட்டுச் 
செயல்போட்டுக்கோன வோய்ப்பு அபரிெிதெோக உள்ளது. இந்திய ெருந்து நிறுவனங்கள் அளவில் 
சபரியளவ. அசெரிக்க ெருந்து நிறுவனங்களிடம் ெிறந்த சதோழில்நுட்பம் உள்ளது. 
இன்னமும் தடுப்பூெி கிளடக்கப்சபறோத ெில ஆப்பிரிக்க நோடுகள் ஜபோன்ற ெில 
நோடுகளுக்கோக ெலிவு விளலயில் உற்பத்தி செய்ய இந்தக் கூட்டுறளவப் 
பயன்படுத்தியிருக்க முடியும். மூன்றோவதோக, சகோஜரோனோளவரஸ் தடுப்பூெிகளளத் தயோரிக்க 
இந்தியோவுக்குத் ஜதளவப்படும் கச்ெோப் சபோருட்களளத் தருவதற்கு போதுகோப்பு உற்பத்திச் 



ெட்டத்ளத முன்னிட்டு அசெரிக்கோ தயங்குவது குறித்துப் சபரும் ெலெலப்பு எழுந்தது. 
எனினும் இந்தக் கட்டுப்போடுகள் பின்னர் விலக்கிக்சகோள்ளப்பட்டன. இந்திய ெருந்து 
நிறுவனங்கள் பலவும் ெீனோவிடெிருந்து கச்ெோப் சபோருள்களளப் சபற்றுவருவதும் ஒரு 
பிரச்ெிளனயோக இருந்துவருகிறது. ஆனோல், இந்திய, ெீன நோடுகளுக்கிளடஜய பதற்றம் 
உருவோனளதயடுத்து இந்த நிளல ெோறிவிட்டது. 

 

எதிர் ோலத்கத கநோக் ி 

இந்தியோவிடம் தற்ஜபோது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோன்கு தடுப்பூெிகள் இருக்கின்றன: 
ஜகோவிஷீல்டு, ஜகோஜவக்ெின், ஸ்புட்னிக் வி. இவற்றுடன் சூழ்நிளலயின் 
அவெரத்தன்ளெளயக் கணக்கில் சகோண்டு இந்திய ெருந்து நிறுவனெோன ெிப்லோவுக்கு 
ெோடர்னோ தடுப்பூெிளய இறக்குெதி செய்ய அனுெதி வழங்கியிருக்கிறது. 

சபருந்சதோற்றுக்கு எதிரோன ஜபோரோட்டத்தில் இந்தியோவுக்கும் அசெரிக்கோவுக்குெிளடயில் 
ெட்டுெல்லோெல் பிற நோடுகளுடனும் ஜெலும் ஒத்துளழப்பு ஏற்பட ஜவண்டியிருக்கிறது. 
சடல்டோ, சடல்டோ பிளஸ் ஜபோன்ற உருெோறிகள் தங்கள் ஜகோர முகத்ளதக் கோட்டத் 
சதோடங்கியிருக்கும் நிளலயில் இந்தப் ஜபோரோட்டத்தில் சவற்றி சபற இன்னும் சநடுந்தூரம் 
செல்ல ஜவண்டும். அசெரிக்கத் தடுப்பூெி வியூகத்திலிருந்து இந்தியோ கற்றுக்சகோள்ள 
ஜவண்டிய போடங்கள் இருக்கின்றன. அசெரிக்கோவில் வயது வந்ஜதோரில் 67 விழுக்கோட்டினர் 
ஒரு முளறஜயனும் தடுப்பூெி சபற்றிருக்கின்றனர்.  

நியூ யோர்க் ஜபோன்ற நகரங்களிடெிருந்தும் இந்தியோ கற்றுக்சகோள்ள ஜவண்டும். கடந்த 
ஆண்டில் ெிக ஜெோெெோன நிளலயில் இருந்த நியூ யோர்க் இப்ஜபோது கிட்டத்தட்ட இயல்பு 
நிளலக்குத் திரும்பியிருக்கிறது. ெக்கள் வடீ்டிஜலஜய இருக்க ஜவண்டும் என்னும் 
உத்தரளவ நியூ யோர்க் கண்டிப்போக அெல்படுத்தியிருந்தது. அசெரிக்கோவின் பிற 
ெோநிலங்களளக் கோட்டிலும் கூடுதலோன கோலத்திற்கு இங்ஜக வணிகங்கள் 
மூடப்பட்டிருந்தன. சகோஜரோனோளவரளைக் ளகயோள்வதற்கோன சவற்றிகரெோன 
நளடமுளறகளள அெல்படுத்துவதற்கோகப் புது தில்லி ஜபோன்ற உள்ளூர் அரெோங்கங்கள் நியூ 
யோர்க்குடன் இளணந்து பணிபுரியலோம். இந்தியோவில் மூன்றோவது அளல வரக்கூடும் என்று 
பல வல்லுநர்கள் எச்ெரித்துள்ள நிளலயில் இந்தப் போடங்களள விளரவில் உள்வோங்கி 
அவற்ளற நளடமுளறப்படுத்துவதற்கோன வழிமுளறகளள உருவோக்க ஜவண்டும்.  

இந்தியோவுக்கோன அசெரிக்க ஆதரவு அரெியல் அரங்கின் எல்லோத் தரப்புகளிலிருந்தும் 
எல்லோப் பக்கங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கிறது. இத்தளகய உதவி முன்சபல்லோம் இஸ்ஜரல் 
ஜபோன்ற நோடுகளுக்கு ெட்டுஜெ கிளடத்துவந்தது. இது நிச்ெயம் வரஜவற்கத்தக்கதுதோன். 
ஏசனன்றோல் ஜகோவிட்-19க்கு எதிரோன ஜபோரோட்டத்தில் இரு நோடுகளுக்கிளடஜயயோன 
கூட்டுறவு பிற முளனகளிலும் ஒத்துளழப்பு அதிகரித்துவருவதற்கோன எடுத்துக்கோட்டு. 
எனினும் இந்த ஒத்துளழப்பு சதோடங்குவதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட கோல விரயமும் 
உயிரிழப்புகளும் மூன்றோவது அளல போயத் தயோரோகப் பதுங்கியிருக்கும் நிளலயில் 
எதிர்கோலத்திற்கோன போடெோக அளெய ஜவண்டும். “ஒவ்சவோருவரும் போதுகோப்போக 
இருக்கும்வளர யோருக்குஜெ போதுகோப்பு இல்ளல” என்னும் கூற்ளற ெனதில் சகோள்ள 
ஜவண்டும்.    

ரூபக்ஜ ோதி ஜபோரோ வியூக ஆய்வுகளுக்கோன  ப்போனிய அளெப்பின் ெீனியர் ஃசபஜலோ. 


