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வடகொரரியரவிற்கு  நு நேரடி அச்சுறுத்துறுத்தலரொ
அகெரிக்ொ விெரனம்தரங்கி ொப்பல்ொள

நிலுறுத்தலநிறுத்தப்பட்டுளளன
By Peter Symonds, 10 April 2017 

ட்ரம்ப நிர்ிர்வநிர்வாகம்,  சிரியநிர்வா மீத குற்றவியல தனமநிர்வான
ிர்வகைகயில கடலமூல ஏவுககைு தநிர்வாக்குதகைல ததநிர்வாடங்க சில
நநிர்வாட்களுக்கு பின்னர், அதமரிக்க விமநிர்வானம்தநிர்வாங்க கபபலநிர்வான
Carl  Vinson  உடன் ஏவுககைு அழிபபு கபபலகள மற்றும்
ஒர நடுத்தர கடற்பகைட கபபலும்  ச் சேர்ந்த முழ தநிர்வாக்குதல
குழவுடன் இகைுந்த தகநிர்வாரிய தீபகற்பத்தின் கடற்பகுதியில
நிகைலநிறுத்த ஆத்திரமூட்டும் ிர்வகைகயில அதிகநிர்வாரம்
அளித்தளளத.  அதமரிக்க,  சீன ஜனநிர்வாதிபதிகளுக்கு
இகைடயில கடந்த ிர்வநிர்வார இறுதியில நகைடதபற்ற
 சபச்சுிர்வநிர்வார்த்கைதயின் முதன்கைம திட்ட நிரலில இரந்த ிர்வட
தகநிர்வாரியநிர்வாவிற்கு ஒர  சநரட இரநிர்வாணுிர்வ அச்சுறுத்தலநிர்வாக இந்த
நகர்வு உளளத.

இந்த நிகைலநிறுத்ததல ிர்வடிர்வகைமக்கபபட்டரந்ததநிர்வானத ஒர
“பகைடத்திறகைன கநிர்வாட்டுிர்வதற்கநிர்வானத”  என்று Financial  Times

பத்திரிகைகக்கு தபயர் குறிபபிடபபடநிர்வாத ஒர அதமரிக்க
அதிகநிர்வாரி ததரிவித்தநிர்வார்.  இந்த விமநிர்வானம்தநிர்வாங்க கபபல
தநிர்வாக்குதல குழிர்வநிர்வானத அதமரிக்க -  ததன் தகநிர்வாரிய
கூட்டுடனநிர்வான  சபநிர்வார் பயிற்சிகளில பங்தகடுத்ததகநிர்வாணட
பின்னர் ஆஸ்தி சரலியநிர்வாவின் தகைறமுகத்கைத  சநநிர்வாக்க
ததற்குதிகை் சேயில முன் சனறி த் சேன்றுதகநிர்வாணடுரந்த சபநிர்வாத,
சிங்கபபகைர  சநநிர்வாக்க ிர்வடக்கற்கு திரம்ப
உத்தரவிடபபட்டத.  “விமநிர்வானம்தநிர்வாங்க கபபலகளின்
நகர்வுககைள முன்கூட்ட சய அறிவிபபததன்பத அரிதநிர்வான
ஒன்றநிர்வாகும்.  தபநிர்வாதிர்வநிர்வாக அவ்ிர்வநிர்வாறு த் சேய்ிர்வத ஒர
ததளிிர்வநிர்வான த் சேய்திகைய அனுபபுிர்வதற்கநிர்வாகிர்வநிர்வாகும்”  என்று
Navy Times குறிபபிட்டத.

“ சமற்கு பசிபிக் தபரங்கடல பகுதியில தனத
தயநிர்வார்நிகைலகைமகையயும் மற்றும் பிர் சேன்னத்கைதயும்
பரநிர்வாமரிபபதற்கநிர்வான ஒர முக்கயமநிர்வான நடிர்வடக்கைகயநிர்வாக சிர்வ”
இந்த முடவு இரந்ததநிர்வாக அதமரிக்க பசிபிக்
கட்டகைளயகத்தின் த் சேய்தி ததநிர்வாடர்பநிர்வாளர்  சதவ் தபன்்ஹநிர்வாம்
அறிவித்தநிர்வார்,  பின்னர் ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வாகைிர்வ அபபட்டமநிர்வான
முகைறயில குற்றம்் சேநிர்வாட்டனநிர்வார்.  ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வா “அதன்
அ் சேட்கைடத்தனம்,  தபநிர்வாறுபபற்றதன்கைம,  ஏவுககைு
 ச் சேநிர்வாதகைனகள மூலமநிர்வாக நிகைலகுகைலய த் சேய்யும் திட்டம்,
மற்றும் அணுஆயுத திறகைன அகைடயும் நநிர்வாட்டம்
ஆகயிர்வற்றின் கநிர்வாருமநிர்வாக சிர்வ,”  “இந்த பிரநிர்வாந்தியத்தில
அச்சுறுத்தலுக்குரிய முதல நநிர்வாடநிர்வாக ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வா இரபபத
ததநிர்வாடர்கறத” என்று கூறினநிர்வார்.

“தகைர மற்றும் ிர்வநிர்வான்ிர்வழி தநிர்வாக்கும் திறன் தகநிர்வாணட Hornets

( சபநிர்வார் விமநிர்வானம்), முன்தனச்் சேரிக்கைக விடுக்கும்  சரடநிர்வார்கள,
மின்னணு  சபநிர்வார்நடிர்வடக்கைக த் சேயலநிர்வாற்றலகள மற்றும்

விமநிர்வானம் தநிர்வாங்க கபபலகளின் பநிர்வாதகநிர்வாபபிற்கநிர்வாக 300 க்கும்
 சமற்பட்ட ஏவுககைுகள உட்பட ஒர டன் அளவிலநிர்வான
சுடுதிறனுடன் தநிர்வாக்குதல குழ அதகைனக் தகநிர்வாணடு
ிர்வரகறத” என்று Navy Times பத்திரிகைக இதற்கு  சமலும்
ஊக்கமளித்தத.

ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வாகைிர்வ  சநநிர்வாக்கய அதமரிக்க மூ சலநிர்வாபநிர்வாயம்
பற்றிய ட்ரம்ப நிர்ிர்வநிர்வாகத்தின் ஒர நீணட மீளநிர்வாய்விகைன
ததநிர்வாடர்ந்த, தகநிர்வாரிய தீபகற்பத்தின் மீதநிர்வான பதட்டங்களின்
ஒர திட்டிர்வட்டமநிர்வான விரிிர்வநிர்வாக்கமநிர்வாக சிர்வ Carl  Vinson இன்
அனுபபிகைிர்வபபு உளளத.  தகநிர்வாரிய தீபகற்பத்திற்கு
அதமரிக்க அணு் சேக்தி ஆயுதங்ககைள திரபபியனுபபுிர்வத,
ிர்வட தகநிர்வாரிய தகைலகைமகைய தகநிர்வாலிர்வதற்கு “த் சேயலிழக்க
கைிர்வக்கும்”  தநிர்வாக்குதலககைள நடத்திர்வத,   சமலும்
அணுஆயுத,  இரநிர்வாணுிர்வ மற்றும் ததநிர்வாழிலதகைற
இலக்குககைள முறியடக்க ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வாவிற்குள இரகசிய
நடிர்வடக்கைகககைள  சமற்தகநிர்வாளிர்வத ஆகய மூன்று இரநிர்வாணுிர்வ
ததரிவுகள த் சேயலூக்கமிக்க பரிசீலகைனயில இரந்ததநிர்வாக
கடந்த திர்வளளியன்று NBC த் சேய்தி திர்வளியிட்டத.

ஞநிர்வாயிறன்று “Fox News” ஊடகத்தில ஜனநிர்வாதிபதி தடநிர்வானநிர்வாலட்
ட்ரம்பின்  சதசிய பநிர்வாதகநிர்வாபபு ஆ சலநிர்வா் சேகர் தஜனரல H.R.

McMaster   சபசுகைகயில,  Carl  Vinson  ஐ நிகைலநிறுத்தியத
“ஜநிர்வாக்கரகைத” ஆனத என நியநிர்வாயபபடுத்தினநிர்வார்,  அத்தடன்,
“ஒர  சபநிர்வாக்கரி ஆட்சி அத இப சபநிர்வாத ஒர அணு
ஆற்றகைலயும் தகநிர்வாணடுளளத.  அதமரிக்க மக்ககைளயும்,
இந்த பிரநிர்வாந்தியத்தில எங்களத கூட்டணி நநிர்வாடுகளுக்கும்,
பங்கநிர்வாளிகளுக்கும் இரக்கும் அச்சுறுத்தலககைள
நீக்குிர்வதற்கு ஏற்ற முழ அளவிலநிர்வான  சதர்வுககைள ிர்வழங்க
தயநிர்வாரநிர்வாக இரக்குமநிர்வாறு ஜனநிர்வாதிபதி எங்ககைள  சகட்டுளளநிர்வார்.”
என்றும் கூறினநிர்வார்.

“தபன்டகன் மற்றும் அதமரிக்க பசிபிக் கட்டகைளயகங்கள
ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வா மீதநிர்வான இரநிர்வாணுிர்வ தநிர்வாக்குதலகளுக்கநிர்வான
திட்டங்ககைள கூர்கைமபடுத்தி ிர்வரிர்வததன்பகைத ஒர
ததரிிர்வநிர்வாக கரதி நிர்ிர்வநிர்வாகம் அந்த நடிர்வடக்கைககைய ததநிர்வாடர
விரம்புகறத”  என்று அதமரிக்க அதிகநிர்வாரிககைள
 சமற் சகநிர்வாளகநிர்வாட்ட Navy Times அறிவித்தத.

மிலலியன் குக்கலநிர்வானிர்வர்ககைள தகநிர்வாலலக்கூடயதநிர்வாக
தகநிர்வாரிய தீபகற்பத்தின் மீதநிர்வான ஒர  சபரழிவுகரமநிர்வான  சபநிர்வாகைர
தூணடுிர்வதற்கு,  இந்த அகைனத்த தபரம் ஆத்திரமூட்டும்
“ சதர்வுகளும்”  அச்சுறுத்தகன்றன.  “ஒர ஒட்டுதமநிர்வாத்த
பிரநிர்வாந்திய  சமநிர்வாதலநிர்வானத”  “அதமரிக்கநிர்வா மற்றும் அதன்
கூட்டணி நநிர்வாடுகளுக்கும் ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வாவுக்கும்
மட்டுமலலநிர்வாமல,  ஒர சிர்வகைள சீனநிர்வாவுடனநிர்வான  சநரக்கு



 சநரநிர்வான  சமநிர்வாதகைல” தகநிர்வாணடுிர்வரம், அதநிர்வாிர்வத, உலகத்தின்
இர தபரம் தபநிர்வாரளநிர்வாதநிர்வாரங்கள மற்றும் இர
அணுஆயுத சமந்திய நநிர்வாடுகளுக்ககைடயில ஒர  சமநிர்வாதகைல
தகநிர்வாணடுிர்வரதமன்று Navy Times அறிவுறுத்தகறத.

பி சயநிர்வாங்யநிர்வாங் ஆட்சிக்கு எதிரநிர்வாக கடுகைமயநிர்வான நடிர்வடக்கைக
எடுக்க சீன ஜனநிர்வாதிபதி ஜி ஜின்பிங்கைக ிர்வலியுறுத்த ிர்வட
தகநிர்வாரியநிர்வாவிற்கு எதிரநிர்வான இரநிர்வாணுிர்வ நடிர்வடக்கைகதயனும்
அச்சுறுத்தகைல ் சேந் சதகத்திற்கு இடமின்றி ட்ரம்ப தனக்கு
் சேநிர்வாதகமநிர்வாக பயன்படுத்தகறநிர்வார். கடந்திர்வநிர்வார இறுதியில ட்ரம்ப
மற்றும் ஜி இரிர்வரக்கும் இகைடயிலநிர்வான  சபச்சுிர்வநிர்வார்த்கைதக்கு
பின்னர்,  அதமரிக்க திர்வளியுறவுச் த் சேயலர் தறக்ஸ்
ரிலலர்் சேன்,   சநற்று CBS இன் “Face  the  Nation” என்ற
நிகழ்ச்சியில  சபசுகைகயில,  “சூழ்நிகைல மிகவும்
தீவிரமநிர்வாகயுளளத,   சமலும் நடிர்வடக்கைக எடுக்க சிர்வணடய
நிகைலக்கு அச்சுறுத்தல ஒர குறிபபிட்ட அளகைிர்வ
அகைடந்தளளகைத ஜி ததளிிர்வநிர்வாக புரிந்ததகநிர்வாணடரக்கறநிர்வார்”
என்று ததரிவித்தநிர்வார்.

தற் சபநிர்வாத ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வா உடனநிர்வான எந்ததிர்வநிர்வார
 சபச்சுிர்வநிர்வார்த்கைதகையயும் நிரநிர்வாகரித்தளள ரிலலர்் சேன்,  “DPRK
(ிர்வட தகநிர்வாரிய) தகைலகைமயின் மனதிலுளள நிபந்தகைனககைள
மநிர்வாற்ற சீனநிர்வாவுடன் இகைுந்த நநிர்வாங்கள த் சேயலநிர்வாற்ற முடயும்”

என்று மட்டும் கூறுகறநிர்வார்.  ஆனநிர்வால ிர்வநிர்வாஷிங்டனின்
 சகநிர்வாரிக்கைகககைள ஏற்பதில பி சயநிர்வாங்யநிர்வாங் ஐ மிரட்ட
தபய்ஜிங் திர்வறினநிர்வால,  ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வாவிற்கு எதிரநிர்வாக
அமரிக்கநிர்வா ஆக்கரமிபபு நடிர்வடக்கைகககைள எடுக்கும்
என்பதில எவ்வித ் சேந் சதகத்திற்கும் ரிலலர்் சேன்
இடமளிக்கவிலகைல.  “ிர்வடதகநிர்வாரிய விிர்வகநிர்வாரத்திற்கு சீனநிர்வா
தீர்வு கநிர்வாு முகைனயநிர்வாத பட்் சேத்தில நநிர்வாங்கள தீர்வு
கநிர்வாண சபநிர்வாம்” என்று கடந்த ிர்வநிர்வாரம் ட்ரம்ப Financial  Times

இல அபபட்டமநிர்வாக ததரிவித்தநிர்வார்.

 சநற்று ABC இன் “This  Week” நிகழ்ச்சியில ஒர
 சநர்கநிர்வாுலில,  ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வாவினநிர்வால ஒர கணடம் விட்டு
கணடம் பநிர்வாயும் ஏவுககைுகைய அபிவிரத்தி த் சேய்யபபட்டத
“ஒர சிிர்வபபு  சகநிர்வாடநிர்வாக”  அகைமத்தவிடுமநிர்வா என்று
ரிலலர்் சேனிடம்  சகட்கபபட்டத.  அதற்கு அிர்வர்,  “இந்த
ிர்வகைகயநிர்வான விநி சயநிர்வாக அகைமபபு முகைறயில அிர்வர்கள
பருத்திர்வம் தபற்றுளளதநிர்வாக நநிர்வாங்கள தீர்மநிர்வானிக்கும்
பட்் சேத்தில, அிர்வர்களத அடுத்தகட்ட ிர்வளர்ச்சி ஒர அதிதீவிர
கிர்வனத்திற்கு எடுக்க சிர்வணடய நிகைலயநிர்வாக உரதிர்வடுக்கும்”
என்று அச்சுறுத்தம் ிர்வகைகயில விகைடயிறுத்தநிர்வார்.

சிரியநிர்வா மீதநிர்வான கடந்த ிர்வநிர்வார தநிர்வாக்குதலுடன் ஒர ததநிர்வாடர்கைப
ஏற்படுத்தி  சபசுகைகயில,  ரிலலர்் சேன்,  “இத எந்ததிர்வநிர்வார
நநிர்வாட்டற்கும் தபநிர்வாரத்தமநிர்வானத.  நீங்கள ் சேர்ிர்வ சத் சே
விதிமுகைறககைள மீறினநிர்வால,  நீங்கள ் சேர்ிர்வ சத் சே
ஒபபந்தங்ககைள மீறினநிர்வால,  நீங்கள கடகைமபபநிர்வாடுகளுக்கு
உட்பட்டு ிர்வநிர்வாழ திர்வறினநிர்வால,  நீங்கள சில ் சேமயங்களில
ஏகைன சயநிர்வாரக்கு அச்சுறுத்தலநிர்வாக உரதிர்வடுத்தநிர்வால,
அதகுறித்த ஒர புளளியில ஒர விகைடயிறுபகைப கநிர்வாட்ட
 சிர்வணடும் என்ப சத த் சேய்தியநிர்வாகும்” என்று கூறினநிர்வார்.

சிரியநிர்வா மீதநிர்வான அதமரிக்க ஏவுககைு தநிர்வாக்குதலகள “ஒர
மன்னிக்கமுடயநிர்வாத ஆக்கரமிபபு த் சேயலநிர்வாக சிர்வ”  உளளத

என்று ிர்வடதகநிர்வாரிய ஆட்சி கணடனம் ததரிவித்தளளதடன்,
“அணுஆயுதங்ககைள தகநிர்வாணடரநிர்வாத நநிர்வாடுககைள மட்டு சம
அதமரிக்கநிர்வா தபநிர்வாறுக்கதயடுத்த ிர்வரிர்வதநிர்வாகவும்”  ிர்வட
தகநிர்வாரிய ஆட்சி கணடத்தத.  சமலும், “நநிர்வாங்கள ் சேக்தியுடன்
் சேக்திகைய எதிர்த்த நிற்க சிர்வணடுதமன்றும்,  எங்களத
நடிர்வடக்கைக எங்களத அணு் சேக்தி தடுபபுமுகைற ஒன் சற
் சேரியநிர்வான ஒன்றநிர்வாக இரந்த ிர்வரகறத என்பகைத
ிர்வலுபபடுத்திர்வதநிர்வாக ஒர மிலலியன் தடகைிர்வகள
நிரூபிக்கன்றதநிர்வாகவும் இன்கைறய உணகைம நிகைலகைம
கநிர்வாட்டுகறத”  என்று அதன் த் சேய்திததநிர்வாடர்பநிர்வாளர்
அறிவித்தநிர்வார்.

உணகைமயில,  அதமரிக்க ஏகநிர்வாதிபத்தியம் ஆசியநிர்வாவில ஒர
பநிர்வாரியளவிலநிர்வான இரநிர்வாணுிர்வ பகைடககைள
கட்டதயழபபுிர்வதற்கநிர்வான ஒர ் சேநிர்வாக்குப சபநிர்வாக்கைக சய
பி சயநிர்வாங்யநிர்வாங்கன் மட்டுபபடுத்தபபட்ட அணுஆயுத கடங்கு
ிர்வழங்குகன்றத.  இத முக்கயமநிர்வாக ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வாவுக்கு
எதிரநிர்வாக இலகைல மநிர்வாறநிர்வாக சீனநிர்வாவிற்கு எதிரநிர்வாகவும்
இயக்கபபடுிர்வதநிர்வாகும். ஆசிய பசிபிக் பிரநிர்வாந்தியத்தில
ததநிர்வாடரம் அதமரிக்க  சமலநிர்வாதிக்கத்கைத உறுதிபடுத்தம் ஒர
முயற்சியநிர்வாக, ஒபநிர்வாமநிர்வா நிர்ிர்வநிர்வாகத்தின் “ஆசியநிர்வாகைிர்வ  சநநிர்வாக்கய
முன்தனடுபபு”  தகநிர்வாளகைககைய ட்ரம்ப ததநிர்வாடர்ந்த
விரிிர்வநிர்வாக்கம் த் சேய்த ிர்வரகறநிர்வார்.

சிரியநிர்வாகைிர்வ  சபநிர்வால ிர்வட தகநிர்வாரியநிர்வா இலலநிர்வாத சபநிர்வாதம்,  அதன்
மூ சலநிர்வாபநிர்வாய  சநநிர்வாக்கங்ககைள ததநிர்வாடர்ிர்வதற்கு
பி சயநிர்வாங்யநிர்வாங்கற்கு எதிரநிர்வாக இரநிர்வாணுிர்வ பகைடகைய
பயன்படுத்த அதமரிக்கநிர்வா தயங்கநிர்வாத.  ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வா அதன்
அணுஆயுதங்ககைள பயன்படுத்தம் எந்ததிர்வநிர்வார
முயற்சியிகைனயும் எடுக்கும் பட்் சேத்தில “த் சேயலதிறன் மிக்க
மற்றும் பநிர்வாரிய விகைடயிறுபகைப”  ் சேந்திக்க  சநரிடுதமன
அதமரிக்க பநிர்வாதகநிர்வாபபு த் சேயலர்  சஜம்ஸ் மநிர்வாட்டஸ்
ஏற்கன சிர்வ அதகைன எச்் சேரித்தளளநிர்வார்.  ிர்வட தகநிர்வாரிய
ததநிர்வாழிற்தகைறகையயும்,  இரநிர்வாணுிர்வ திறன்ககைளயும்
அழிபபதற்கு  சபநிர்வாதமநிர்வான அளவு அணுஆயுதங்ககைள
தநிர்வாங்கத் சேன்று ஏவிவிடும் திறகைன Carl  Vinson தநிர்வாக்குதல
குழ மட்டு சம தகநிர்வாணடுளளத.

 சமலும்,  சிரியநிர்வா மீதநிர்வான தநிர்வாக்குதலகள ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வா மீதநிர்வான
அதமரிக்க தநிர்வாக்குதகைல தவிர்க்க ிர்வழி த் சேய்யுதமன யநிர்வாரம்
முடவிற்குிர்வர முடயநிர்வாத.  ரஷ்யநிர்வாகைிர்வயும்,  சீனநிர்வாகைிர்வயும்
அடபணியத் சேய்ிர்வதற்கநிர்வான,  அதன்மூலம் ய சரசிய
நிலபபகுதிககைள அதமரிக்க ஏகநிர்வாதிபத்தியத்தின்
 சமலநிர்வாதிக்கத்திற்கு இலக்கநிர்வாக்கும் ஒர மிகபபரந்த
மூ சலநிர்வாபநிர்வாயத்தின் திர்வறும் பினநிர்வாமி இலக்குகளநிர்வாக சிர்வ
டமநிர்வாஸ்கஸும்,  பி சயநிர்வாங்யநிர்வாங்கும் உளளன. முதலில
மநிர்வாஸ் சகநிர்வாவுடன்  சமநிர்வாத சிர்வணடுமநிர்வா அலலத தபய்ஜிங்
உடனநிர்வா என்பத பற்றிய தந்தி சரநிர்வாபநிர்வாயங்கள குறித்த
அதமரிக்க அரசியல,  இரநிர்வாணுிர்வ மற்றும் புலனநிர்வாய்வு
அகைமபபுக்குள க் சேபபநிர்வான உள சமநிர்வாதலகள நிகழ்கன்ற
நிகைலயிலும்,  மனித இனத்திற்கு  சபரழிவுகரமநிர்வான
விகைளவுககைள தரம் சிரியநிர்வா மற்றும் ிர்வடதகநிர்வாரியநிர்வா ஆகய
இர நநிர்வாடுகள மீதநிர்வான தநிர்வாக்குதலககைளயும்
ஒதக்கவிடமுடயநிர்வாத.


