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9/11 சம்பவத்தின் பதிபதின பதினேழு ஆண்டுகளுக்குப் பின் பதினேர:
“பயங்கரவவாதத்திற்கு எதிரவா பதினே பதினபவார" முதல

"வலலரசுகளுக்கு இ்கு இடக்கு இடையிலவா பதினே பதினைவாதல" வ்கு இடரயில

Andre Damon, 12 September 2018 

“பயங்கரவவாதத்தன் மீதவான பபவார"  மற்றும் குகுற குறைந்தபட்சம் ஒரு மில்லியன்
மக்களின் உயிரகள் விகுறிர்கள் விலையவாக விலையாக ககவாடுக்கப்பட்ட பிர்கள் விலை விலையாக கதவாடரச்சியவான
இரத்தந்பதவாய்ந்த பமவாதல்களுக்கு உத்தபயவாகபூரவ சவாக்குபபவாக்கவாக
மவாறியிருந்த,  விலையாக கசப்டம்பர 11,  2001  பயங்கரவவாத தவாக்குதல்கள் நடந்த
பதபனழு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர,  வவாஷிங்டன்,  அல்விலையாக ககவாய்தவாவுடன்
விலையாக கதவாடரபுள்ள சக்தககுறளப் பவாதகவாப்பதற்கவாக சிரியவாவில் ஒரு பவாரிய புதய
இரவாணுவ தவாக்குதகுறிர்கள் விலைத் விலையாக கதவாடங்கும் தறுவவாயில் உள்ளத.

2003  ஈரவாக் பகுறடவிலையாக கயடுப்குறப ஒழுங்ககுறமத்தவரகளில் ஒருவரவான அவிலையாக கமரிக்க
பதசிய பவாதகவாப்பு ஆபிர்கள் விலைவாசகர பசவான் பபவால்டன் தங்களன்று கூறுகுறகயில்,
அவிலையாக கமரிக்கவா சிரியவா அரசவாங்கத்தற்கு எதரவாக ஓர இரவாணுவ தவாக்குதகுறிர்கள் விலைத்
விலையாக கதவாடங்க விலையாக கசயலூக்கத்தடன் தயவாரிப்பு விலையாக கசய்த வருகி குறைத என் குறைவார.  சிரிய
அரசவாங்கம் ஓர இரசவாயன தவாக்குதகுறிர்கள் விலை நடத்தயத என் குறை சவாக்குபபவாக்கு
இதற்கவாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதடன்,  எதர வரவிருக்கும் நவாட்களில்
இதற்கு சிறித கவாிர்கள் விலைவிலையாக கமடுக்குவிலையாக கமன விலையாக கபன்டகன் கூறுகின் குறைத.

“நவாங்கள் பிரிட்டன் மற்றும் பிரவான்சுடன் கிர்கள் விலைந்தவாபிர்கள் விலைவாசித்த வருகிப குறைவாம்,
இகுறவ [ஏப்ரலில் நடத்தப்பட்ட சிரிய அரசவாங்கத்தற்கு எதரவான]
இரண்டவாவத தவாக்குதலில் இகுறலில் இணைந்தன,  பமலும் இன்விலையாக கனவாரு முகுற குறை
இரசவாயன ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டவால் இன்னும் அதக பிர்கள் விலைமவான
விகுறடயிறுப்பு இருக்கும் என்பதலும் அகுறவ உடன்படுகின் குறைன,”  என்று
பபவால்டன் எச்சரித்தவார.

சிரிய அரசவாங்கம் ஏற்விலையாக ககனபவ என்ன விலையாக கசய்தவிட்டதவாக வவாஷிங்டன்
வவாதடுகி குறைபதவா அத அதற்கவாக விகுறடயிறுக்கவில்குறிர்கள் விலை,  மவா குறைவாக
எதரகவாிர்கள் விலைத்தல் என்ன விலையாக கசய்யவிருக்கி குறைபதவா அதற்கவாகபவ அத
விகுறடயிறுத்த வருவகுறத வவாஷிங்டன் விலையாக கதளிவுபடுத்த வருகி குறைத.  பவறு
வவாரத்குறதகளில் கூறுவதவானவால், இரசவாயன ஆயுதங்களின் ஒரு "தவாக்குதல்"
விலையாக கசய்யுமவாறு கூ குறைப்படுகின் குறைத.

சிரிய அரசவாங்கத்தற்கு எதரவாக பசவாடிக்கப்பட்டு வரும் குற் குறைச்சவாட்டுக்கள்,
2017  இல் கவான் பஷேகுன் இரசவாயன தவாக்குதல்கள் மற்றும் இந்தவாண்டு
ஆரம்பத்தல் டூமவாவில் நடத்தப்பட்ட இரசவாயன தவாக்குதல்களின் பபவாத
அவிலையாக கமரிக்க வவாதட்ட கூற்றுககுறள விட ஆலில் இணைவமவான விலையாக கவட்கக்பகடவான
வவாதங்களவாக உள்ளன.  அந்த சம்பவங்கபள கூட சிஐஏ இன்
இஸ்ிர்கள் விலைவாமியவவாத பினவாமி குழுக்களவால் நடத்தப்பட்டிருக்கிர்கள் விலைவாவிலையாக கமன முக்கிய
புிர்கள் விலைனவாய்வு பத்தரிகுறகயவாளரகள் வலியுறுத்த உள்ளனர.

ஈரவாக்கில் "பவாரிய பபரழிவுகரமவான ஆயுதங்கள்" குறித்த புஷ் நிரவவாகத்தன்
விலையாக கபவாய்களின்படி ஒருபபவாதம் அவ்வவாறு நடந்தருக்கவில்குறிர்கள் விலை என் குறைபபவாதம்
கூட,  அவிலையாக கமரிக்கவாவின் தகுறிர்கள் விலையீட்குறட தீவிரப்படுத்தவதற்கவாக வவாஷிங்டன்
பயன்படுத்தம் பசவாடிக்கப்பட்ட இந்த சவாக்குப்பபவாக்குகள் அவிலையாக கமரிக்க
பத்தரிகுறககளிலும் ஒளிபரப்பு ஊடகங்களிலும் பகள்வியின்றி மற்றும்
சவவாலின்றி விடப்பட்டுள்ளன.

இந்த இட்டுக்கட்டப்பட்ட நியவாயப்பவாடுகளின் நிசமவான பநவாக்கம் விலையாக கதளிவவாக
உள்ளத.  சிரிய அரசவாங்கம்,  அதன் கூட்டவாளிகளவான ரஷ்யவா மற்றும்
ஈரவானின் உதவிபயவாடு, இப்லிப் மவாகவாலில் இணைத்குறத மீண்டும் குறகப்பற்றுவதற்கவான
ஒரு புதய மிகப்விலையாக கபரிய தவாக்குதகுறிர்கள் விலை நடத்த உள்ளத.  அவிலையாக கமரிக்க

தகுறிர்கள் விலையீட்குறடக் கடந்த அதல் அத விலையாக கவற்றி விலையாக கபறுவிலையாக கமன
எதரபவாரக்கப்படுகி குறைத.  அத நகுறடமுகுற குறையளவில் அந்த ஒட்டுவிலையாக கமவாத்த
நவாட்குறடயும் சிரிய அரசவாங்க கட்டுப்பவாட்டின் கீழ் விலையாக ககவாண்டு வரும்
என்பபதவாடு,  இஸ்ிர்கள் விலைவாமிய ஆயுதக் குழுக்களுடன் கூட்டணி பசரந்த
அவிலையாக கமரிக்கவாவின் ஏன் ஏழவாண்டு கவாிர்கள் விலை ஆட்சி மவாற் குறை முயற்சியின் முடிவவான
பதவால்விகுறய அத குறிப்பதவாக இருக்கும்.

இத அவிலையாக கமரிக்க ஏகவாதபத்தயத்தற்கு ஒரு மிகப்விலையாக கபரிய பதவால்விகுறய
எடுத்தக்கவாட்டும்,  வவாஷிங்டன் அதபபவான் குறைவிலையாக கவவாரு விகுறளகுறவ ஏற்க
தயவாரவாக இல்குறிர்கள் விலை,  அதவும் சிரியவாவின் ரஷ்ய மற்றும் ஈரவானிய
கூட்டவாளிககுறளச் சுட்டுத்தள்ளும் பபவாகுறர அத அரத்தப்படுத்தம் என் குறைவாலும்
கூட.

ரஷ்ய இரவாணுவப் பகுறடகள் சிரியவாவில் உள்ள அவிலையாக கமரிக்க கடற்பகுறட
தளத்தற்கு அருகில் உள்ள ISIS இடங்ககுறளத் தவாக்குவதற்கு அனுமத
பகவாரியதம்,  சனிக்கின் ஏழகுறம அந்த தளங்ககுறள மீளப்பிர்கள் விலைப்படுத்த 100
கடற்பகுறட வீரரகளின் ஒரு பகுறடகுறய அவிலையாக கமரிக்கவா அனுப்பியத.

அவிலையாக கமரிக்க பகுறடகள் ரஷ்ய தருப்புககுறளக் குறகயவாள முழு தயவாரிப்புடன்
இருப்பதவாக விலையாக கபன்டகன் விலையாக கதளிவுபடுத்தயத.  “அவிலையாக கமரிக்கவா ரஷ்யரகளுடன்
சண்குறடயிட விரும்பவில்குறிர்கள் விலை,”  என்று கூறிய விலையாக கபன்டகன் விலையாக கசய்த
விலையாக கதவாடரபவாளர,  “ஆனவால்,  அவிலையாக கமரிக்க பகுறடககுறள,  கூட்டணி அல்ிர்கள் விலைத
பங்கவாளியின் பகுறடககுறளப் பவாதகவாக்க விலையாக கபவாருத்தமவான அளவின்
அடிப்பகுறடயில் அவசியமவானவால் பகுறடககுறளப் பயன்படுத்த தயங்கவாத,”
என் குறைவார.

2011 இல் அவிலையாக கமரிக்க ஆட்சி மவாற் குறை நடவடிக்குறக விலையாக கதவாடங்கியதல் இருந்த,
சிஐஏ மற்றும் விலையாக கபன்டகன் அல் விலையாக ககவாய்தவா மற்றும் இஸ்ிர்கள் விலைவாமிய அரசுடன்
விலையாக கதவாடரபுபட்ட இஸ்ிர்கள் விலைவாமிய பபவாரவாளிகள் குழுக்ககுறளப் பயிற்றுவித்த,
ஆயுதபமந்த விலையாக கசய்தள்ளன,  அவற்குற குறை அத சிரிய அரசவாங்கத்குறதத்
தூக்கிவிலையாக கயறியும் முயற்சியில் அதன் அதரடிப்பகுறட தருப்புகளவாக
பயன்படுத்தயத.

இப்பபவாத,  விலையாக கசப்டம்பர 11,  2001  சம்பவத்தற்கு 17  ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர,  வவாஷிங்டன் உிர்கள் விலைக வரத்தக குறமயத்தன் மீத தவாக்குதல்
நடத்தயதவாக அத குற் குறைஞ்சவாட்டிய அபத அகுறமப்புகளின் வரிகுறசயில்
நிற்கும் பபவாரவாளிககுறளப் பவாதகவாக்க ஒரு புதய மிகப்விலையாக கபரிய பபவாருக்குத்
தயவாரிப்பு விலையாக கசய்த வருகி குறைத.

இந்த குன் ஏழப்பமிக்க தருப்பமவாக விலையாக கதரிவத,  பயங்கரவவாதத்தற்கு எதரவான
பபவார என் குறைகுறன் ஏழக்கப்பட்டதன் நிசமவான இயல்குறப விலையாக கவளிப்படுத்தகி குறைத. 9/11
தவாக்குதல்ககுறளச் சுற்றியிருந்த விவரிக்கப்படவாத சூன் ஏழல்ககுறள
விட்டுவிட்டவாலும் கூட,  அதன் ஆரம்பத்தலிருந்பத மக்கள் கருத்குறத
வவாஷிங்டன் நீண்டகவாிர்கள் விலைமவாக தட்டமிட்டு வந்த ஆக்கிரமிப்பு பபவாரகளுக்குப்
பின்னவால் இழுப்பகுறத அத அரத்தப்படுத்தயத.

9/11  தவாக்குதல்களுக்கு மறுநவாள்,  உிர்கள் விலைக பசவாசலிச வகுறிர்கள் விலைத் தளம்
விவரிக்குறகயில்,  “அவிலையாக கமரிக்க அரசின் நிகுறிர்கள் விலைப்பவாட்டிலிருந்த,
பயங்கரவவாதத்தற்கு எதரவான சிலுகுறவப்பபவார அவிலையாக கமரிக்க மக்ககுறளப்
பவாதகவாப்பதற்கவான ஒரு மனச்சவாட்சிபூரவ முயற்சியவாக இருந்தகுறத விட
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கூடுதிர்கள் விலைவாக உிர்கள் விலைவிலையாக ககங்கிலும் அவிலையாக கமரிக்க இரவாணுவ வன்முகுற குறைகுறய
நியவாயப்படுத்தவதற்கவான ஒரு பிரச்சவார நடவடிக்குறக என்பதவாக உள்ளத.”

அடுத்தடுத்த சம்பவங்கள் இந்த பகுப்பவாய்குறவ முற்றிலும்
ஊரஜிதப்படுத்தன.  இந்த “பயங்கரவவாதத்தன் மீதவான பபவார”
ஆப்கவானிஸ்தவானில் 2001  பகுறடவிலையாக கயடுப்பு விலையாக கதவாடங்கப்பட்டகுறம,  2003  இல்
ஈரவாக் பகுறடவிலையாக கயடுப்பு,  லிபியவா மற்றும் சிரியவாவில் ஆட்சி மவாற் குறைத்தற்கவான
பபவாரகள்,  மற்றும் உிர்கள் விலைவிலையாக ககங்கிலும் டசன் கலில் இணைக்கவான்ன நவாடுகளில்
அவிலையாக கமரிக்கவாவின் இரகசிய படுவிலையாக ககவாகுறிர்கள் விலை மற்றும் சித்தரவகுறதககுறள
உள்ளடக்கிய பவாரியளவிிர்கள் விலைவான ஏகவாதபத்தய நவ-கவாிர்கள் விலைனித்தவத்குறத
மீளகுறமப்பதற்கவான பவாசவாங்குத்தனமவாக இருந்தத.

இந்த அத்தமீ குறைலின் பநவாக்கம்,  பத்தரிகுறகயவாளர விலையாக கசபமவார விலையாக கர் ஹெரஸ் இன்
சமீபத்தய நூலில் அவரவால் பமற்பகவாளிடப்பட்ட ஓர இரகசிய நவ-
பன் ஏழகுறமவவாத மூபிர்கள் விலைவாபவாய ஆவலில் இணைத்தல் விலையாக கதவாகுத்தளிக்கப்பட்டத.  ஈரவாக்கிய
பபவார "அவிலையாக கமரிக்கவாகுறவ மத்தய கின் ஏழக்கின் பமிர்கள் விலைவாதக்க சக்தயவாக மவாற் குறைத்
விலையாக கதவாடங்கும்.  அப்பிரவாந்தயம்,  அத உள்ளவவாப குறை,  அவிலையாக கமரிக்க பநவாக்கம்
மற்றும் தீரமவானத்தற்கு முக்கியத்தவமவானதவாக மவாற்றுவதற்கு,  நிச்சயமவாக,
எவ்வவாறு என்று கூ குறை முடியவாவிட்டவாலும்,  ஒன்றுக்விலையாக ககவான்று விலையாக கதவாடரபுகுறடய
கவாரலில் இணைமவாக உள்ளத,”  என்று அத குறிப்பிட்டத.  மத்தய கின் ஏழக்கில்
அவிலையாக கமரிக்க பநவாக்கங்ககுறள எதரப்பவரகள்,  “அவரகளின் உயிருக்கவாக
பபவாரவாடபவண்டி இருக்கும்.  அவிலையாக கமரிக்க ஆளுகுறமக்கவான பநவாக்கம் அதன்
வழியில் நகரத்விலையாக கதவாடங்கிவிட்டத.  இத அவரகளின் அழிகுறவ முன்கூட்டிபய
கூறுகின் குறைத”

“பயங்கரவவாதத்தன் மீதவான பபவார" என் குறை விலையாக கபயரில் விலையாக கதவாடங்கப்பட்ட மத்தய
கின் ஏழக்கு பபவாரகளின் இறுத இிர்கள் விலைக்கு என்பத, ரஷ்யவா மற்றும் சீனவாவுக்கவான
"வல்ிர்கள் விலைரசு"  பபவாட்டியவாகவும்,  அத்தடன் ஐபரவாப்பிய ஒன்றியத்தல் இருந்த
அவிலையாக கமரிக்கவாவின் சமீபகவாிர்கள் விலைம் வகுறரயிிர்கள் விலைவான "கூட்டவாளிகளவாளுக்கு"
எதரவானதவாகவும் உள்ளன.  அதன் அத்தயவாவசியமவான எரிசக்த மற்றும்
பபவாக்குவரத்த விலையாக கதவாடரபுகளுடன்,  யுபரஷியவாவின் இதயதவானத்குறதக்
கட்டுப்பவாட்டில் விலையாக ககவாள்வதன் மூிர்கள் விலைமவாக,  உிர்கள் விலைகளவாவிய விலையாக கபவாருளவாதரம் மீதவான
அதன் பமிர்கள் விலைவாதக்கம் பிர்கள் விலைவீனமகுறடந்தவாலும் கூட,  இரவாணுவ வழிககுறளக்
விலையாக ககவாண்டு அதன் புவிசவார அரசியல் பமிர்கள் விலைவாதக்கத்குறத மீளப் விலையாக கப குறை முடியும்.

ஆனவால் அவிலையாக கமரிக்கவா அதகரித்தளவில் அல் விலையாக ககவாய்தவா விலையாக கதவாடரபுபட்ட
இஸ்ிர்கள் விலைவாமிய பபவாரவாளிகள் குழுக்ககுறளச் சவாரதருக்க வந்ததம்,  முதலில்
லிபியவாவிலும்,  பின்னர சிரியவாவிலும்,  “பயங்கரவவாதத்தன் மீதவான பபவார"
இன் விலையாக கவளிபவஷேம் அதகரித்தளவில் விலையாக கவளுக்கத் விலையாக கதவாடங்கியத.  அந்த
பவாசவாங்குத்தனம் இந்தவாண்டின் விலையாக கபன்டகன் பதசிய பவாதகவாப்பு மூபிர்கள் விலைவாபவாய
ஆவலில் இணைத்தல் முற்றிலுமவாக குறகவிடப்பட்டத, “இப்பபவாத அவிலையாக கமரிக்க பதசிய
பவாதகவாப்பிற்கவான பிரதவான கவகுறிர்கள் விலையவாக இருப்பத,  பயங்கரவவாதம் அல்ிர்கள் விலை,
நவாடுக்கு இகுறடயிிர்கள் விலைவான மூபிர்கள் விலைவாபவாய பபவாட்டிபய,” என் குறைத குறிப்பிட்டத.

இந்த கருத்தருகுறவ எதவிலையாக கரவாலித்த,  சிஐஏ தகுறலில் இணை இயக்குனர குறமக்விலையாக ககல்
விலையாக கமவாவிலையாக கரல்,  வவாஷிங்டன் பபவாஸ்டில்,  “நவாம் 9/11  க்கு அவசரமவாக
விகுறடயிறுத்பதவாம்.  இப்பபவாத சீனவாவுக்கு அவசரமவாக விகுறடயிறுக்க
பவண்டியுள்ளத,”  என்று தகுறிர்கள் விலைப்பிட்ட ஒரு கட்டுகுறரபயவாடு 9/11  இன்
பநற்குற குறைய நிகுறனவுதனத்குறதக் விலையாக ககவாண்டவாடினவார.

சீனவா “உிர்கள் விலைகில் மிகவும் சக்த வவாய்ந்த மற்றும் விலையாக கசல்வவாக்கவான நவாடவாக
மவாறுவதல் இருந்த"  அவிலையாக கமரிக்கவா அகுறத தடுக்க பவண்டுவிலையாக கமன விலையாக கமவாவிலையாக கரல்
வலியுறுத்தகி குறைவார.  விலையாக கசப்டம்பர 11,  2001  பயங்கரவவாத தவாக்குதல்களுக்கும்
சீனவாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று விலையாக கமவாவிலையாக கரல் அக்கட்டுகுறர விலையாக கநடுகிலும் ஒரு
இடத்தலும் எகுறதயும் விளக்கவில்குறிர்கள் விலை.

சீனவா மற்றும் ரஷ்யவாவுடன் அவிலையாக கமரிக்கவாகுறவ பமவாதல் பபவாக்கில் விலையாக ககவாண்டு
வந்த நிறுத்த உள்ள, மத்தய கின் ஏழக்கு ஆக்கிரமிப்புக்கவான விலையாக கதவாடரச்சியவான
பிர்கள் விலை நவ-கவாிர்கள் விலைனித்தவ பபவாரகளுக்கவான பவாசவாங்குத்தனமவாக ஒருவர

“பயங்கரவவாதத்தற்கு எதரவான பபவாகுறர”  பவாரத்தவால் மட்டுபம அக்கட்டுகுறர
அரத்தமுள்ளதவாக இருக்கி குறைத.

விலையாக கபய்ஜிங்கும் மவாஸ்பகவாவும்,  அவற்றின் பவாகத்தலிருந்த,  அவிலையாக கமரிக்க
அச்சுறுத்தல்ககுறள மரலில் இணைகதயில் ஆன் ஏழமவானகுறவயவாக பவாரக்கின் குறைன.  அதன்
அணுஆயுத தளவவாடங்ககுறள விரிவவாக்க பவகமவாக விலையாக கசயல்பட்டு வருகின் குறை
ரஷ்யவா,  கணிசமவான சீன பங்களிப்புடன் பசரந்த,  37  ஆண்டுகளில்
முதல்முகுற குறையவாக,  சுமவார 300,000  தருப்புகள் ஈடுபட்ட,  அதன் மிகப்விலையாக கபரிய
இரவாணுவ ஒத்தகுறகககுறள நடத்தவதற்கு மத்தயில் உள்ளத.

எப்பபவாதம் விரிவவாக்கப்பட்டு வரும் விலையாக கதவாடரச்சியவான பபவாரகள் மூிர்கள் விலைமவாக
இரவாணுவ வழிவகுறகககுறளக் விலையாக ககவாண்டு அதன் உிர்கள் விலைகளவாவிய இடத்குறத
உயரத்தவதற்கவான அவிலையாக கமரிக்கவாவின் முயற்சிகள் இரத்தந்பதவாய்ந்த ஒரு
பபரழிவு மவாற்றி மற்விலையாக க குறைவாரு பபரழிவுக்கு இட்டுச் விலையாக கசன்றுள்ளன.  ஆனவால்
உிர்கள் விலைகளவாவிய ஏகவாதபத்தயத்தன் கட்டுப்பவாட்டு அகுற குறையவாக விளங்கும்
வவாஷிங்டன்,  ஒவ்விலையாக கவவாரு பபரழிவுக்கும் வரிந்த கட்டிக்விலையாக ககவாண்டு மீண்டும்
சண்குறடக்கு பபவாவதன் மூிர்கள் விலைமவாக விகுறடயிறுத்தள்ளத.  இப்பபவாகுறதய இந்த
பபவாக்கு ஓர அணுஆயுத சக்தயுடன் பபவாரின் விளிம்புக்கு அகுறத விலையாக ககவாண்டு
விலையாக கசல்லுமவானவால்,  அத விகுறளவுககுறள ஏற்க தயவாரவாக இருப்பதவாக
வவாஷிங்டன் விலையாக கதளிவுபடுத்த உள்ளத.

அவிலையாக கமரிக்க இரவாணுவவவாதத்தன் விலையாக கவடிப்பவாரந்த விலையாக கவளிப்பவாடு விலையாக கபரிதம்
உள்நவாட்குறடக் கவனத்தல் விலையாக ககவாண்டுள்ளத.  விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாள வரக்க
பபவாரவாட்டங்களின் அதகரிப்பு, விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாளரகள் மற்றும் இகுறளஞரகளிகுறடபய
பசவாசலிசத்தற்கு ஆதரவவாளரகள் அதகரித்த வருவதற்கு இகுறடபய,
இகுறலில் இணைய தணிக்குறக,  பத்தரிகுறககள் மீதவான தவாக்குதல்கள் மற்றும் பி குறை
சரவவாதகவார முகுற குறைககுறளக் விலையாக ககவாண்டு "பதசிய ஒற்றுகுறமகுறய"
நிகுறிர்கள் விலைநவாடுவதற்கு அவிலையாக கமரிக்க ஆளும் உயரடுக்கு பபவாகுறர ஒரு
வழிவகுறகயவாக கவாண்கி குறைத.  விலையாக கமவாவிலையாக கரல் குறிப்பிடுவகுறதப் பபவாிர்கள் விலை,
“உள்நவாட்டிலும் விலையாக கவளிநவாடுகளிலும் நம்குறம பிர்கள் விலைவீனப்படுத்தவதற்கவான
ரஷ்யவாவின் முயற்சிகள் உட்பட,  எண்லில் இணைற் குறை பிர்கள் விலை அச்சுறுத்தல்களுக்கு
அவிலையாக கமரிக்கவா விகுறடயிறுக்குறகயில் பதசிய ஒற்றுகுறம இன்றியகுறமயவாததவாகும்,”
என்கி குறைவார.

விலையாக கநருக்கடியில் சிக்கிய ட்ரம்ப் நிரவவாகம்,  அதன் பவாகத்தலிருந்த,
சனநவாயகக் கட்சி மற்றும் உளவுத்தகுற குறை முககுறமகளத உள்நவாட்டு
விமரசனங்ககுறளச் சவாந்தப்படுத்த பபவாகுறர ஒரு வழிவகுறகயவாக கவாண்கி குறைத,
அவற்றின் கடுகுறமயவான கன்குறன இந்த நிரவவாகத்தடன் பமற்விலையாக ககவாண்டு வரும்
சண்குறட, ட்ரம்ப் சிரியவாவில் ரஷ்யவாவுக்கு எதரவாக இன்னும் ஆக்பரவாஷேமவான
நிகுறிர்கள் விலைப்பவாட்குறட எடுக்க பவண்டுவிலையாக கமன் குறை பகவாரிக்குறகககுறளச் சுற்றி சுன் ஏழல்கி குறைத.

அவிலையாக கமரிக்கவா, ஓர அணுஆயுத சக்தயுடன் சுட்டுத்தள்ளும் பபவாருக்கு இட்டுச்
விலையாக கசல்ிர்கள் விலைக்கூடிய ஓர அத்தமீ குறைலின் விளிம்பில் நிற்கின் குறை நிகுறிர்கள் விலையில்,
ஒட்டுவிலையாக கமவாத்த அவிலையாக கமரிக்க அரசியல் ஸ்தவாபகமும் இரவாணுவ தீவிரப்பவாட்டிற்கு
ஆதரவவாக அணி வகுத்தள்ளத.  சிரியவாவில் ஆட்சி மவாற் குறைத்குறத இன்னும்
ஆக்பரவாஷேமவாக அவிலையாக கமரிக்கவா பின்விலையாக கதவாடர பவண்டுவிலையாக கமன விலையாக கதவாடரந்த பகவாரி
வருகின் குறை சரவபதச பசவாசலிச அகுறமப்பு பபவான் குறை,  சனநவாயகக் கட்சியின்
ஆதரவுவட்டத்தல் உள்ள நடுத்தர வரக்க "இடதம்" இதல் உள்ளடங்கும்.

இந்த நவாடி தளரந்த மற்றும் பிற்பபவாக்குத்தனமவான அரசியல் ஸ்தவாபகத்தன்
எந்தவிலையாக கவவாரு கன்குறனயில் இருந்தம் பபவாருக்கு எதரவான இயக்கம்
பதவான் குறைவாத.  மவா குறைவாக,  அத விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாள வரக்கத்தலிருந்த வரும்,  வர
பவண்டும்.  அவிலையாக கமரிக்கவா மற்றும் உிர்கள் விலைவிலையாக ககங்கிலும் விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாளரகள்,
வவாஷிங்டன் மவாநிிர்கள் விலை ஆசிரியரகள் முதல் நவாடுதழுவிய UPS விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாளரகள்
வகுறரயில்,  ஐபரவாப்பவாவில் விமவானச் பசகுறவ விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாளரகள் வகுறரயில்,
விலையாக கதவாடரச்சியவான மற்றும் கடுகுறமயவான வரக்க பபவாரவாட்டங்களில்
ஈடுபட்டுள்ளனர.  அவரகள் பபவாரவாட்டத்தல் அணிதரள்குறகயில்,
விலையாக கதவாழிிர்கள் விலைவாளரகள் பபவாருக்கு எதரவான பபவாரவாட்டத்குறத ஒரு பசவாசலிச
எதரகவாிர்கள் விலைத்தற்கவான பபவாரவாட்டத்குறத மத்தய அம்சமவாக முன்விலையாக கனடுக்க
பவண்டும்.


