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அமெரிக்க தலதலைலெயிதலையிலான சிரிிரியயிலா
தயிலாக்குதல, மகயிலாரிிரிய விவகயிலாரத்தில
பதட்டங்களுக்கு எரியூட்டுகிறத

By Alex Lantier, 21 April 2018 

சிரியியாவில் ரஷ்ய பய பட்ய படைகளு்ய படைன் ஒரு ் ஒரு நன் ஒரு நேரடி இரியாணுவ

் ஒரு நமியாதல் அபியாயம் இருந்த ் ஒரு நபியாதும் கூ்ய படை,  அந்ன் ஒரு நேியாட்டுக்க

எதிரியாக ஏவுகய படவுகணை தியாக்கதல் ுதல் ததியா்ய படைங்கவுதல் ததன ஏப்ரல் 9

இல் வியாஷிங்்ய படைன், இலண்்ய படைன் மற்றும் பியாரீஸ் எடுத்த முடிவு,

சர்வ் ஒரு நதச அளவில் எதிர்தியாக்கங்கய படள உருவியாக்ககிறது.  வ்ய படை

ுதல் தகியாரியியாவின் அணுசக்தி திட்்ய படைம் கறித்து அந்ன் ஒரு நேியாட்டின்

ஜனியாதிபதி கிம் ுதல் தஜியாங் உன்னு்ய படைன் ட்ரம்ப் நிர்வியாகம்

் ஒரு நபச்சுவியார்த்ய படதகளுக்க தயியாரியாகி வரும் நிய படலயில்,  இது

கிழக்க ஆசியியாவில் இரியாணுவ பதட்்ய படைங்களுக்க எரியூட்டி

ுதல் தகியாண்டிருக்கிறது.

ஹி் ஒரு நரியாஷிமியா மற்றும் ன் ஒரு நேியாகசியாகி மீது அுதல் தமரிக்கியா கண்டுவீசிய

நிய படனவுதினத்தில்,  ட்ரம்ப்,  க்ய படைந்த ஆகஸ்டு மியாதம்,  வ்ய படை

ுதல் தகியாரியியா அதன் அணுசக்தி திட்்ய படைங்கய படளக்

ய படகவி்ய படைவில்ய படலயியானியால்,  "உலகம் ஒரு் ஒரு நபியாதும் பியார்த்திரியாத

ஆக்் ஒரு நரியாஷமியான தியாக்கதய படல"  கியாணும் என அய படத

அச்சுறுத்தினியார். அ் ஒரு நத் ஒரு நன் ஒரு நேரத்தில், அது் ஒரு நபியான்ற ன் ஒரு நே்ய படைவடிக்ய படககள

வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவுக்க எதிரியான ஓர் அுதல் தமரிக்க ் ஒரு நபியாரில் சீன

தய படலயீட்ய பட்ய படைத் தூண்டும் என்பய படத சீன ுதல் தவளியுறவுத்துய படற

அய படமச்சகம் ுதல் ததரியப்படுத்தி இருந்தது. அுதல் தமரிக்கியாவின் ஒரு

தியாக்கதலுக்கப் பின்னர் வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவில் சீனியா

இரியாணுவரீதியில் தய படலயிடுமியா என்பய படத அதன் ுதல் தசய்தி

ுதல் ததியா்ய படைர்பியாளர் ுதல் தஜங் ுதல் தஷியான்ங் உறுதிப்படுத்த் ஒரு நவியா அல்லது

மறுக்க் ஒரு நவியா மறுத்துவிட்்ய படைியார், இதுுதல் தவியாரு "அனுமியான ் ஒரு நகளவி,

பதிலளிப்பது கடினம்,” என்றவர் கூறினியார்.

அதியாவது,  1950  இன் ுதல் தகியாரிய ் ஒரு நபியாய படரப் ் ஒரு நபியால் ஒரு நவ,

அுதல் தமரிக்க துருப்புகள வ்ய படை ுதல் தகியாரியியா வழியியாக அணிவகத்து

சீனியா அல்லது ரஷ்யியாய படவ தியாக்கவய படதத் தடுப்பதற்கியாக, அது

அுதல் தமரிக்க துருப்புகய படளத் தியாக்கக்கூடும் என்பதற்கியான

சியாத்தியக்கூய படற ுதல் தபய்ஜிங் பகிரங்கமியாக விட்டு ய படவத்துளளது.

அதன் அணுஆயுத் ஒரு நமந்திய ் ஒரு நபியாட்டியியாளர்களி்ய படைம் இருந்து

வரும் இது் ஒரு நபியான்ற எச்சரிக்ய படககய படள வியாஷிங்்ய படைன் ஒதுக்கிவி்ய படை

முடியும் என்பதற்கம்,  ட்ரம்பு்ய படைன் ஒரு ஏற்கத்தக்க

உ்ய படைன்பியாட்ய பட்ய படை வ்ய படை ுதல் தகியாரியியா ஏற்படுத்திக் ுதல் தகியாளளியாவிட்்ய படைியால்

அதன் மீது கண்டு வீச அச்சுறுத்துவதற்கம் ஏப்ரல் 9

தியாக்கதய படல ஒரு சியான்றியாக இப்் ஒரு நபியாது அுதல் தமரிக்க சிந்தய படன

கழியாம்கள ுதல் தபியாறுப்பின்றி புகழ்ந்துய படரத்து வருகின்றன.

ுதல் த ஹெரி் ஒரு ந்ய படைஜ் பவுண்் ஒரு ந்ய படைசன் அய படமப்பின் ்ய படை் ஒரு நகியா்ய படைியா வட் CNBC

க்க கூறுய படகயில், “வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவின் அத்துமீறிய இரியாணுவ

தய படகய படமகய படள அுதல் தமரிக்கியா ுதல் தபியாறுத்துக் ுதல் தகியாளளியாுதல் ததன

இப்் ஒரு நபியாது அது கூறினியால்,  கிம்மின் அரசியாங்கம் அந்த

அறிக்ய படகய படய தீவிரமியாக எடுத்துக் ுதல் தகியாளள ் ஒரு நவண்டியிருக்கம்

என்ப் ஒரு நதியாடு,  சியாத்தியமியான இரியாணுவ விய படளவுகய படளயும்

பரிசீலிக்க ் ஒரு நவண்டியிருக்கம்.”

ஜனன் ஒரு நேியாயகக் கட்சியின் தரப்பில் அதிகளவில் சியாய்ந்துளள

அட்லியாண்டிக் கவுன்சில் அய படமப்பின் ஆண்ட்ரீயியா ் ஒரு ந்ய படைய்லர்

கூறுய படகயில், சிரியியா மீதியான கண்டுவீச்சு "வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவு்ய படைன்

அணுஆயுத விவியாதங்களில் அுதல் தமரிக்கியாவுக்க அதிகளவில்

பக்கபலமியாக இருக்கம்,”  என்றியார்.  "மியாஸ்் ஒரு நகியா ஆகட்டும்,

ுதல் ததஹ்ரியான் அல்லது பிுதல் தயியாங்யியாங் ஆகட்டும்,

உலுதல் தகங்கிலுமியான ன் ஒரு நேியாடுகளின் கண்களில் அுதல் தமரிக்கியா மீது

ன் ஒரு நேம்பகத்தன்ய படமய படய" அது அதிகரித்துளளதியாக அப்ுதல் தபண்மணி

வியாதிட்்ய படைியார்.

ட்ரம்ப்-கிம் ் ஒரு நபச்சுவியார்த்ய படதகளில் பக்கவியாட்டு அபியாயம்

கறித்து ் ஒரு ந்ய படைியாக்கி் ஒரு நயியாவில் கவய படல அதிகரித்து வந்தியாலும்,

ஜப்பியானிய அரசியல் ஸ்தியாபகத்தின் பிரிவுகளும் அ் ஒரு நத் ஒரு நபியால

சிரியியா மீதியான தியாக்கதல்கய படள வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாய படவ

அச்சுறுத்துவதற்கியான ஒரு சந்தர்ப்பமியாக புகழ்ந்துய படரத்தன.

Asahi  Shimbun  எழுதியது:  “அவசியமியானியால் வியாஷிங்்ய படைன்

பய பட்ய படைகய படளப் பயன்படுத்த தயங்கியாது என்பய படத எடுத்துக்கியாட்்ய படை

சிரியியா மீதியான சமீபத்திய கண்டுவீச்ய படசப் பயன்படுத்திக்

ுதல் தகியாளளலியாுதல் தமன அரசு அதிகியாரிகள ன் ஒரு நேம்புகின்றனர்.  அந்த

விமியானத் தியாக்கதல்கள,  அுதல் தமரிக்கியா இரியாணுவ ன் ஒரு நே்ய படைவடிக்ய படக

எடுக்கம் என்பதற்க 'வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவுக்க ஒரு பலமியான

் ஒரு நசதிய படய‘ அனுப்பும் என்று உயர்மட்்ய படை பியாதுகியாப்பு அய படமச்சக

அதிகியாரி ஒருவர் ுதல் ததரிவித்தியார்.”

ஏப்ரல் 9  தியாக்கதல்,  "லிபியியாவின் தய படலவய படரக் ் ஒரு நகியாரமியாக

படுுதல் தகியாய படல ுதல் தசய்வதில் ் ஒரு நபியாய் முடிந்த,  அுதல் தமரிக்க

தய படலய படமயிலியான 2011  லிபியியா தய படலயீட்ய பட்ய படை வ்ய படை

ுதல் தகியாரியியாவுக்க கூர்ய படமயியாக நிய படனவட்்ய படை ் ஒரு நசய படவயியாற்றும்"

என்று ஜப்பியான் ய பட்ய படைம்ஸ் எழுதியது.  சிரியியாவில் பினியாமிப்

் ஒரு நபியாருக்க ் ஒரு நன் ஒரு நேரடியியாக முன்னதியாக,  அந்ன் ஒரு நேியாட்டில் ன் ஒரு நே்ய படைத்தப்பட்்ய படை

் ஒரு நன் ஒரு நேட்் ஒரு ந்ய படைியா ் ஒரு நபியாரில், க்ய படைியாபி "2011 இல் அவர் பிடிக்கப்பட்்ய படைதும்

உ்ய படைனடியியாக சுட்டு ுதல் தகியால்லப்படுவதற்க முன்னதியாக,

துப்பியாக்கி முய படனயில் மியானபங்கப்படுத்தப்படுவதில்"  ் ஒரு நபியாய்

முடிந்தது என்று அப்பத்திரிய படக கறிப்பிட்்ய படைது.



வ்ய படை ுதல் தகியாரியியா ஆட்சி அதன் ுதல் தசியாந்த ுதல் தகியாளய படககய படள

ுதல் தன் ஒரு நேறிமுய படறப்படுத்துவதற்கியாகவும்,  மற்றும் கறிப்பியாக

அணுஆயுதங்கய படளப் ுதல் தபற்றிருக்க ் ஒரு நவண்டிய அதன்

நிய படலப்பியாட்டின் அவசியத்ய படத விவரிப்பதற்கியாகவும் அது

மத்திய கிழக்க சம்பவங்கய படள மிகக் கவனமியாக

பின்ுதல் ததியா்ய படைர்வதியாக ஜப்பியான் ய பட்ய படைம்ஸ் கறிப்பிட்்ய படைது. 2013 இல்,

் ஒரு நன் ஒரு நேட்் ஒரு ந்ய படைியா க்ய படைியாபிய படயப் படுுதல் தகியாய படல ுதல் தசய்த பின்னர்,  வ்ய படை

ுதல் தகியாரிய ஆட்சி,  "அவற்றின் அணுஆயுத திட்்ய படைங்கய படளப்

பியாதியில் ய படகவிட்்ய படை ன் ஒரு நேியாடுகளின் பரிதியாபகரமியான

விய படளவுகய படள"  ் ஒரு நமற்் ஒரு நகியாளிட்டு,  லிபியியாய படவ

முன்னுதியாரவுகணைமியாக சுட்டிக்கியாட்டி அதன் ் ஒரு நதசிய பியாதுகியாப்புக்க

அணுஆயுத தளவியா்ய படைங்கள மிகவும் அவசியம் என்ற அதன்

வியாதத்ய படத நியியாயப்படுத்தியது.

வியாஷிங்்ய படைன் மற்றும் ் ஒரு ந்ய படைியாக்கி் ஒரு நயியாவில்,  ஆளும் உயரடுக்கின்

சில பிரிவுகள கிம்ய படம சந்திப்பதற்கியான ட்ரம்பின் திட்்ய படைம் மீது

் ஒரு நகியாபமியாக உளளன. இரியாணுவ அச்சுறுத்தல்கய படளக் ுதல் தகியாண்டு

அடிபணிவுக்கள ுதல் தகியாண்டு வர வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாய படவ

மிரட்டுவதற்க அந்த சந்திப்ய படபப் பயன்படுத்திக்

ுதல் தகியாளளுமியாறு அய படவ ட்ரம்புக்க அய படழப்பு விடுப்பது

பதட்்ய படைங்கய படள அதிகரிக்க மட்டு் ஒரு நம ுதல் தசய்யும், இது சிரியியாவில்

் ஒரு நன் ஒரு நேட்் ஒரு ந்ய படைியா ன் ஒரு நேியாடுகள தியாக்கதல்கள ன் ஒரு நே்ய படைத்தியய படதப் ் ஒரு நபியால் ஒரு நவ,

பிரதியான அணுசக்திகளுக்க இய பட்ய படை் ஒரு நய ் ஒரு நமியாதய படல ுதல் தவடிக்க

ய படவக்கக்கூடும்.  கறிப்பியாக,  வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவுக்க எதிரியான

அச்சுறுத்தல்கய படள சீன ஆட்சி அதன் அடிப்பய பட்ய படை ் ஒரு நதசிய

பியாதுகியாப்புக்க எதிரியான ஒரு சவியாலியாக பியார்க்கிறது என்பய படத

அது ுதல் ததளிவுபடுத்தி உளளது,  இதற்கியாக சீனியா க்ய படைந்த

கியாலத்தில் ் ஒரு நபியாருக்கள ுதல் தசன்றுளளது,  அவ்வித் ஒரு நம மீண்டும்

இறங்கக்கூடும்.

சீனியாவின் ் ஒரு நபியார்ுதல் தவறியூட்டும் அரசு பத்திரிய படகயியான

க் ஒரு நளியாபல் ய பட்ய படைம்ஸ்,  “சிரியியா தியாக்கதல்களுக்கப் பின்னர்,

அடுத்து வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவியா?”  என்று தய படலப்பிட்்ய படை ஒரு

தய படலயங்கத்து்ய படைன் ஏப்ரல் 9  தியாக்கதலுக்க விய பட்ய படையிறுத்தது.

ஆசிய பசிபிக் பகதிக்க USS கியார்ல் வின்சன் விமியானந்தியாங்கி

் ஒரு நபியார்க்கப்பய படல அுதல் தமரிக்கியா அனுப்பியய படதக் கறிப்பிட்டு,

அது எச்சரிக்ய படகயில், சிரியியா மீதியான சமீபத்திய தியாக்கதய படலப்

் ஒரு நபியால் ஒரு நவ,  வ்ய படை ுதல் தகியாரியியா மீதியான ஓர் அுதல் தமரிக்க தியாக்கதல்,

விய படரவி் ஒரு நல் ஒரு நய ் ஒரு நபியாரியாக தீவிரமய பட்ய படையக் கூடும் என்றது.

அது எழுதியது,  “சி் ஒரு நயியாய படலக் கறிய படவத்துளள

பிுதல் தயியாங்யியாங்கின் ுதல் தபரும் எண்ணிக்ய படகயிலியான கறுகிய-தூர

ஏவுகய படவுகணைகய படளயும் ஆயிரக் கவுகணைக்கியான பீரங்கி

கண்டுகய படளயும் பியார்க்ய படகயில்,  அுதல் தமரிக்கியாவினியால் வ்ய படை

ுதல் தகியாரியியாவுக்க எதிரியாக ன் ஒரு நே்ய படைத்தப்படும் ஓர் அய பட்ய படையியாள

தியாக்கதல் கூ்ய படை சி் ஒரு நயியால் மக்களுக்க ் ஒரு நபரழிவியாக இருக்கம்...

வியாஷிங்்ய படைன் பிுதல் தயியாங்யியாங்ய படக ் ஒரு நன் ஒரு நேியாக்கி இரியாணுவ

வழிவய படககய படள ன் ஒரு நேியாடுகிறது என்றியால்,  அது அணுஆயுத

தளங்க் ஒரு நளியாடும் இரியாணுவ உளகட்்ய படைய படமப்பு சம்பந்தமியாகவும்

மட்டும் மட்டுப்பட்டு இருக்கியாது.  வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவுக்க எதிரியாக

அுதல் தமரிக்கியா-ுதல் ததன் ுதல் தகியாரியியாவின் கூட்்ய படைியான 'ுதல் தசயலிழக்க

ய படவக்கம் தியாக்கதல்'  ுதல் தபரிதும் சியாத்தியமியானதியாகம்.

இவ்விதத்தில்,  வ்ய படைக்க மீதியான ஓர் இரியாணுவ தியாக்கதல்

அத்தீபகற்பத்தில் மிகப் ுதல் தபரியளவில் இரத்தந்் ஒரு நதியாய்ந்த

் ஒரு நபியாரியாக பரிவுகணைமிக்கக் கூடிய அதிக சியாத்தியமுளளது.”

க் ஒரு நளியாபல் ய பட்ய படைம்ஸ் இய படத கறிப்பி்ய படைவில்ய படல என்றியாலும்,

அுதல் தமரிக்கியாவின் இந்த விதத்திலியான ஆக்் ஒரு நரியாஷ

ன் ஒரு நே்ய படைவடிக்ய படகயியானது,  ுதல் தசன்ற ஆண்டு சீன ுதல் தவளியுறவு

அய படமச்சக அறிக்ய படக ுதல் ததளிவுபடுத்தியய படதப் ் ஒரு நபியால,  முழு

அளவிலியான பிரியாந்திய மற்றும் உலகளியாவிய ் ஒரு நபியாரியாக

் ஒரு நவகமியாக தீவிரமய பட்ய படையக் கூடும்.  ஒரு புதிய அணுஆயுத

் ஒரு நசியாதய படன ் ஒரு நபியான்ற எந்த ன் ஒரு நே்ய படைவடிக்ய படகய படயயும் வ்ய படை ுதல் தகியாரிய

ஆட்சி ் ஒரு நமற்ுதல் தகியாளள ் ஒரு நவண்்ய படைியாம், அது அுதல் தமரிக்க இரியாணுவ

விய பட்ய படையிறுப்ய படபத் தூண்்ய படைவி்ய படைக்கூடும் என்று க் ஒரு நளியாபல்

ய பட்ய படைம்ஸ் எச்சரித்தது.

சிரியியாவில்,  ஈடுபட்டுளள பிரதியான முதலியாளித்து சக்திகளின்

ஆளும் உயரடுக்ககள பியாரிய இரியாணுவ ் ஒரு நமியாதல்களின்

அச்சுறுத்தல்கய படள அதிகரிப்பய படதத் தவிர ் ஒரு நவுதல் தறந்த

வழிய படயயும் கியாவுகணைவில்ய படல.  ஒன்று அுதல் தமரிக்க

நிபந்தய படனகளுக்க அடிபணிந்து அதன் அணுஆயுத

தளவியா்ய படைங்கய படள ஒப்பய பட்ய படைத்து அுதல் தமரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தின்

அரசியல் வட்்ய படைத்திற்கள நுய படழவதற்க அடித்தளமியாக ஓர்

உ்ய படைன்படிக்ய படகய படய எட்டுவது,  அல்லது அணுஆயுத

நிர்மூலமியாக்கல் அபியாயத்ய படத முன்நிறுத்தும் ஓர் அுதல் தமரிக்க

இரியாணுவ தியாக்கதய படல எதிர்ுதல் தகியாளவது என

பிுதல் தயியாங்யியாங்கிற்க ன் ஒரு நேய பட்ய படைமுய படறயில் இரண்் ஒரு ந்ய படை இரண்டு

வியாய்ப்புக் ஒரு நள உளளன என்பய படத ுதல் ததளிவுபடுத்த,

ஐயத்திற்கி்ய படைமின்றி ட்ரம்ப்,  கிம் உ்ய படைனியான அவர் சந்திப்பு

ன் ஒரு நே்ய படைந்தியாலும், அப்பட்்ய படைமியான இரியாணுவ அச்சுறுத்தல்கள உட்ப்ய படை

அவர் முன்தீர்மியானங்களில் ஒவ்ுதல் தவியாரு வழிவய படககய படளயும்

பயன்படுத்துவியார்.

ஆனியால் வ்ய படை ுதல் தகியாரியியா ஓர் உ்ய படைன்படிக்ய படகய படய எட்டினியாலும்

கூ்ய படை,  அது சிரியியா மற்றும் வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவுக்க எதிரியான

அுதல் தமரிக்க அச்சுறுத்தல்களில் கறிப்பி்ய படைப்ப்ய படைியாத இலக்ககளியாக

உளள,  வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாவின் அண்ய பட்ய படை ன் ஒரு நேியாடுகளியான ரஷ்யியா

மற்றும் சீனியாவுக்க எதிரியாக அுதல் தமரிக்க சதிகய படள

அதிகரிப்பதற்க ஒரு ுதல் தவள் ஒரு நளியாட்்ய படைமியாக் ஒரு நவ இருக்கம்.

சிரியியாவில் ரஷ்ய துருப்புகள இருந்த ் ஒரு நபியாதும் அதன் மீது

கண்டுவீசியதன் மூலம்,  சீனியாவின் எச்சரிக்ய படககளுக்க

இய பட்ய படையிலும் வ்ய படை ுதல் தகியாரியியாய படவ அச்சுறுத்தியதன் மூலம்,

வியாஷிங்்ய படைன் அணுஆயுத ன் ஒரு நேியாடுகளு்ய படைன் முழு அளவிலியான

் ஒரு நபியார் அபியாயத்ய படத ஏற்பதிலிருந்து பின்வியாங்கப் ் ஒரு நபியாவதில்ய படல

என்பய படத ுதல் ததளிவுபடுத்தி உளளது.


