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சிரியியாவில் ் வியான்் வழி வழி தியாக்குவழி தல்களும,
அமமெரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தின் த்தின் பபியார
உந்துவழி தலும
Joseph Kishore, 10 April 2017
சிரியியா மீீதியான கடந்ீத த வியார கப்பல்ீதள ஏவுக ஏவுகணள ஏவுகணை ீதியாக்குீதலுக்கு பின்னர,
இரியாணுத வ தீவிரப்படுத்ீதலுக்கியான இ ஏவுகணடவிடியாீத ீதரக்கடாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமே த வியாஷிங்டன்
முடிவுக ஏவுகணள உந்தி த வருகின்றத. இந்நடத வடிக் ஏவுகணக ஏவுகணய அடுத்த சிரிய
ஜனியாதிபதி பபஷியார அல்-அசியாத் ஐ பீதவியிலிருந்த கவிழ்க்கவும் ிடாத தர்க்கமேற்றும்
ரஷ்யியாவுடனியான டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாீத ஏவுகணமோதலை தீவிரப்படுத்ீதவும் "பரந்ீத மூடாத தர்க்கமமோதலைியாபியாயம்"
ஒன்று ககியாண்டு த வரப்பட டாத தர்க்கமத வண்டுகிடாத தர்க்கமேன அகிடாத தர்க்கமேரிக்க அரசியல்
ஸ்ீதியாபகமும் ஊடகங்களும் டாத தர்க்கமகியாரி த வருகின்றன.
ஐக்கிய நியாடுகளுக்கியான ட்ரம்ப் நிரத வியாகத்தின் தூீதர நிக்கி டாத தர்க்கமின் தூதர் நிக்கி ஹேலி
ஞியாயிறன்று
அறிவிக் ஏவுகணகயில்,
“[சிரியியாவில்]
ஆட்சி
ிடாத தர்க்கமேியாற்றம்
நடக்கவிருப்பீதியாக நியாங்கள் கருதகிடாத தர்க்கமறியாம்,” என்றியார. அப்கபண்ிடாத தர்க்கமேண
கூறு ஏவுகணகயில், ரஷ்யியா ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஈரியா ஏவுகணனப் கபியாறுத்ீத த வ ஏவுகணரயில், “நியாங்கள்
அத வரக ஏவுகணள கத வளிடாத தர்க்கமய இருக்குிடாத தர்க்கமேியாறு கூறி த வருகிடாத தர்க்கமறியாம். ஆனியால் இந்ீத
புள்ளியில் டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமே ஏவுகணசயில் எதவும் ஒதக்கி  ஏவுகணத வக்கப்பட்டிருப்பீதியாக நியான்
கருீதவில் ஏவுகணமோதலை…
எப்டாத தர்க்கமபியாத கசயல்பட டாத தர்க்கமத வண்டுடாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியா அப்டாத தர்க்கமபியாத
அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா கசயல்படுத வ ஏவுகணீத நீங்கள் பியாரக்கத் ீதியான் டாத தர்க்கமபியாகிறீரகள்,”
என்றியார.
குடியரசு கட்சி கசனட்டர லிண்ட்கச கிரின் தூதர் நிக்கி ஹேியாம், சிரியியாவுக்கு "ஐந்தில்
இருந்த ஆறியாயிரம் த வ ஏவுகணரயிமோதலைியான" அகிடாத தர்க்கமேரிக்க தருப்புக ஏவுகணள அனுப்பவும்
ிடாத தர்க்கமேற்றும் ரஷ்யியாவிற்கு எதிரியான கபியாருளியாீதியார ீத ஏவுகணடயியா ஏவுகணள ஏவுகணைகளுக்கும்
ஞியாயிறன்று அ ஏவுகணறு அழைப்புவிடுத்ீதியார. “நீங்கள் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவின் விடாத தர்க்கமரியாதியியாக
இருந்த, ஏடாத தர்க்கமீதனும் ஒரு நியாள் ட்ரம்ப் கசய்யக்கூடியத குறித்த நீங்கள்
கத வ ஏவுகணமோதலைப்படவில் ஏவுகணமோதலைகயன்றியால்,
நீங்கள்
முட்டியாள்ீதனிடாத தர்க்கமேியாக நடந்த
ககியாள்கிறீரகள்,” அத டாத தர்க்கமபியாமோதலைத்ீதியான் அசியாத், “மிகப்கபரும் ீதத வ ஏவுகணற"
கசய்த ககியாண்டிருக்கிறியார.
ரஷ்ய அரசியாங்கத்திற்கு எதிரியான நடத வடிக் ஏவுகணகக்கு, ஜனநியாயகக் கட்சியினர
ிடாத தர்க்கமேற்றும் குடியரசு கட்சியினர இருீதரப்பிலிருந்தம் ஒருமித்த அ ஏவுகணறு அழைப்பு
த வருகிறத. “அத வரகள் குற்றத்திற்கு உடந் ஏவுகணீதயியானத வரகள்,” என்று
குடியரசு கட்சி கசனட்டர ிடாத தர்க்கமேியாரடாத தர்க்கமகியா ரூபிடாத தர்க்கமயியா கீதரிவித்ீதியார. “விளியாடிமீர
புட்டின் ஒரு டாத தர்க்கமபியார குற்றத வியாளி, அத வர இன்கனியாரு டாத தர்க்கமபியார குற்றத வியாளிக்கு
உீதவி த வருகிறியார,” என்றியார. அத வரத சக கூட்டியாளியியான ஜனநியாயகக்
கட்சியின் கபன் கியாரடின் அறிவிக் ஏவுகணகயில், ஐ.நியா. பியாதகியாப்பு அ ஏவுகணத வ
டாத தர்க்கமபியார குற்றங்களுக்கியாக அசியாத் ிடாத தர்க்கமேற்றும் ரஷ்ய ஜனியாதிபதி விளியாடிமீர
புட்டின் இருத வருக்கும் ீதண்ட ஏவுகணன த வறு அழைங்க ஒரு தீரப்பியாயம் அ ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்க
டாத தர்க்கமத வண்டும்,” என்றியார.
இதடாத தர்க்கமபியான்ற த வியாய்சத வடியால்கள் டாத தர்க்கமபியாருக்கியான கிடாத தர்க்கமேியாழியியாகும். ஏடாத தர்க்கமீதனும் ஒரு
கத வளிநியாட்டு ீத ஏவுகணமோதலைத வ ஏவுகணர ஒரு டாத தர்க்கமபியார குற்றத வியாளியியாக குற்றஞ்சியாட்டுத வத
இரியாணுத வ
நடத வடிக் ஏவுகணகக்கியாக
கசய்யப்படும்
த வறு அழை ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயியான
கத வள்டாத தர்க்கமளியாட்டிடாத தர்க்கமேியாகும்.
இந்ீத எரிச்சலூட்டும் ஆத்திரமூட்டல்களில் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா ிடாத தர்க்கமேட்டும் ீதனியியாக
இல் ஏவுகணமோதலை. ஐடாத தர்க்கமரியாப்பியாவில் உள்ள சகமோதலை ஏகியாதிபத்திய சக்திகளும்
அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ீதியாக்குீதல்களுக்கு ஆீதரத வியாக அண திரண்டுள்ளன. பிரிட்டிஷ்
பியாதகியாப்பு கசயமோதலைர  ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்கல் ஃபியாமோதலைன் ஞியாயிறன்று, ரஷ்யியா "கடந்ீத
த வியாரம்
ஒவ்கத வியாருத வர
ககியால்மோதலைப்படுத வீதற்கும்
பினியாமியியாக
கபியாறுப்பியாகிறத" என்று எழுதினியார, ஆனியால் இதிடாத தர்க்கமேியாதிரியியான த வியாீதங்கள்

கடந்ீத ிடாத தர்க்கமேியாீதம் கிடாத தர்க்கமேியாசூலில் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா நடத்திய படுககியா ஏவுகணமோதலை சம்பந்ீதிடாத தர்க்கமேியாக
எதவும் கத வளியியாத வதில் ஏவுகணமோதலை.
இன்று இத்ீதியாலியில் கீதியாடங்கவிருக்கின்ற ஜ7 கத வளியுறவுத்த ஏவுகணற
அ ஏவுகணிடாத தர்க்கமேச்சரகளின் ஒரு கூட்டத்தில் கத வளியுறவுத்த ஏவுகணற கசயமோதலைர கறக்ஸ்
ரில்மோதலைரசன் பங்ககடுக்கிறியார, இக்கூட்டத்தில் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவும் அீதன்
ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய கூட்டியாளிகளும் சிரியியாவிலிருந்த ிடாத தர்க்கமேியாஸ்டாத தர்க்கமகியா அீதன் அ ஏவுகணனத்த
தருப்புக ஏவுகணளயும் திரும்ப கபறவும் ிடாத தர்க்கமேற்றும் அசியாத் அரசியாங்கத்திற்கு
ஆீதர ஏவுகணத வ நிறுத்தத வீதற்கும் இறுதி எச்சரிக் ஏவுகணக விடுப்பத குறித்த
வித வியாதிக்க உள்ளனர. இந்ீத டாத தர்க்கமகியாரிக் ஏவுகணக ஏவுகணய ரில்மோதலைரசன் ிடாத தர்க்கமேியாஸ்டாத தர்க்கமகியாவில்
ரஷ்ய கத வளியுறவுத்த ஏவுகணற அ ஏவுகணிடாத தர்க்கமேச்சர உடனியான ஒரு டாத தர்க்கமநருக்கு டாத தர்க்கமநர
சந்திப்பில் மீண்டும் கூறுத வியார என்று கசய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன, "டாத தர்க்கமபியார
குற்றங்களில்" ரஷ்யியா உடந் ஏவுகணீதயியாய் இருப்பீதியாகவும் கசய்திகள்
குற்றஞ்சியாட்டி த வருகின்றன.
இதடாத தர்க்கமபியான்ற நி ஏவுகணமோதலைப்பியாடுகளின் வி ஏவுகணளவுக ஏவுகணளக் குறிப்பிடும் ஒருசிமோதலை
கருத்த ஏவுகணரகளில் ஒன்றில், டாத தர்க்கமஜியாரஜ்டவுன் பல்க ஏவுகணமோதலைக்கறு அழைக டாத தர்க்கமபரியாசிரியர
Colin Kahl ஞியாயிறன்று த வியாஷிங்டன் டாத தர்க்கமபியாஸ்டில் எழுத ஏவுகணகயில், ஆட்சி
ிடாத தர்க்கமேியாற்றம் ிடாத தர்க்கமேற்றும் விிடாத தர்க்கமேியானங்கள் பறக்க ீத ஏவுகணடவிதிக்கப்பட்ட பகுதி
ஆகியத வற்றிற்கியான டாத தர்க்கமகியாரிக் ஏவுகணககளுடன் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா தீவிரப்படுத்தம்
பியா ஏவுகணீதயில் கசன்றியால், “நிஜிடாத தர்க்கமேியாகடாத தர்க்கமத வ ிடாத தர்க்கமேியாஸ்டாத தர்க்கமகியா உடன் ஒரு இரியாணுத வ
டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாீதலுக்கியான சியாத்தியக்கூறுகள் உள்ளத,” என்று குறிப்பிட்டியார.
இருந்ீதியாலும் ட்ரம்ப் நிரத வியாகம், ஒட்டுகிடாத தர்க்கமேியாத்ீத அரசியல் ஸ்ீதியாபகம் ிடாத தர்க்கமேற்றும்
ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய ஏகியாதிபத்திய சக்திகளின் ஆீதரவுடன், தல்லியிடாத தர்க்கமேியாக இந்ீத
பியா ஏவுகணீதயில் ீதியான் கசன்று ககியாண்டிருக்கிறத.
சிரியியாவில் இருந்த கத வளிடாத தர்க்கமயறுத வீதற்கியான ஒரு இறுதி எச்சரிக் ஏவுகணக ஏவுகணய
ரஷ்யியா நிரியாகரித்ீதியால் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா ிடாத தர்க்கமேற்றும் அீதன் கூட்டியாளிகள் எவ்த வியாறு
வி ஏவுகணடயிறுப்பியாரகள்? அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ஆளும் த வரக்கம் ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஊடகங்களத
விபஷிடாத தர்க்கமேப் பிரச்சியாரத்திற்கு இ ஏவுகணடடாத தர்க்கமய, ரஷ்யியாவுடனியான டாத தர்க்கமபியாரில் எத்ீத ஏவுகணன
நூறு மில்லியன் ிடாத தர்க்கமேக்கள் ககியால்மோதலைப்படுத வியாரகள் என்டாத தர்க்கமறியா அல்மோதலைத ஒரு
அணுஆயுீத டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாீதலுக்குப் பின்னர அங்டாத தர்க்கமக ஒரு த வறு அழை ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயியான உமோதலைகம்
இருக்குிடாத தர்க்கமேியா என்டாத தர்க்கமறியா யியாரும் டாத தர்க்கமகட்பதில் ஏவுகணமோதலை.
இ ஏவுகணத வ
எல்மோதலைியாம்
நிகழ்ந்த
ககியாண்டிருக் ஏவுகணகயில்,
அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா
ஆசியியாவிலும் அீதன் டாத தர்க்கமபியார அச்சுறுத்ீதல்க ஏவுகணள தீவிரப்படுத்தி த வருகிறத.
ட்ரம்ப் நிரத வியாகம் த வியாரயிறுதி த வியாக்கில் ககியாரிய தீபகற்பத்திற்கு
டாத தர்க்கமபியாரக்கப்பல்க ஏவுகணள அனுப்பியத, இீதற்கி ஏவுகணடடாத தர்க்கமய கத வள் ஏவுகணள ிடாத தர்க்கமேியாளி ஏவுகணக
த வட ககியாரிய அரசியாங்கத்திற்கு எதிரியாக "படுககியா ஏவுகணமோதலை" ீதியாக்குீதல்க ஏவுகணளயும்
ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஏ ஏவுகணனய இரியாணுத வ நடத வடிக் ஏவுகணகக ஏவுகணளயும் பரிசீலித்த த வருத வீதியாக
ஊடக
கசய்திகள்
அறிவிக்கின்றன—இத
இவ்த வியாரம்
கத வகு
வி ஏவுகணரவிடாத தர்க்கமமோதலைடாத தர்க்கமய நடக்கக்கூடும்.
ஏகியாதிபத்திய கத வளியுறவு ககியாள் ஏவுகணகயின் அடியாத வடித்ீதனத்தின் ிடாத தர்க்கமேட்டம்
ஒரு
புறநி ஏவுகணமோதலை
அடித்ீதளத் ஏவுகணீதக்
ககியாண்டுள்ளத.
இரண்டு
ஒன்டாத தர்க்கமறியாகடியான்று கீதியாடரபுபட்ட கியாரணகள் அ ஏவுகணீத உந்திச் கசல்கின்றன.
முீதமோதலைியாத வீதியாக, ட்ரம்ப் நிரத வியாகத்தின் ககியாள் ஏவுகணகக்கு கபரிதம் இப்டாத தர்க்கமபியாத
கட்ட ஏவுகணளயிட்டு த வரும் இரியாணுத வத்தின் பமோதலைிடாத தர்க்கமேியான பிரிவுகள், 2013 இல்
சிரியியாவின் இரசியாயன ஆயுீதங்க ஏவுகணள அழிக்கப்படுத வ ஏவுகணீத டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேற்பியார ஏவுகணத வயிட

ரஷ்யியாவுடன் ஓர உடன்படிக் ஏவுகணக கசய்த, சிரியியா மீீதியான டாத தர்க்கமபியாரிலிருந்த
ஒபியாிடாத தர்க்கமேியா நிரத வியாகம் பின்த வியாங்கிய ஏவுகணீத, என்ன வி ஏவுகணமோதலை ககியாடுத்ீதியாத வத ிடாத தர்க்கமேியாற்ற
தீரிடாத தர்க்கமேியானகரிடாத தர்க்கமேியாக உள்ளன. இ ஏவுகணீத அத வரகள் ிடாத தர்க்கமேத்திய கிறு அழைக்கு ிடாத தர்க்கமேற்றும்
கிறு அழைக்கு ஐடாத தர்க்கமரியாப்பியாவில் ிடாத தர்க்கமேட்டுிடாத தர்க்கமேல்மோதலை, ிடாத தர்க்கமேியாறியாக உமோதலைககங்கிலும் அகிடாத தர்க்கமேரிக்க
டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேமோதலைியாதிக்கத் ஏவுகணீதப் டாத தர்க்கமபணுத வீதற்கு அதிமுக்கியிடாத தர்க்கமேியானீதியாக பியாரக்கிறியாரகள்.
குடியரசு கட்சி கசனட்டர டாத தர்க்கமடியாம் கியாட்டன் ஞியாயிறன்று நியூ டாத தர்க்கமயியாரக்
 ஏவுகணடம்ஸில் எழுத ஏவுகணகயில், சிரியியா மீீதியான ீதியாக்குீதல்கள் மூமோதலைிடாத தர்க்கமேியாக
"உமோதலைகில்
மிக
டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாசிடாத தர்க்கமேியாக
பியாதிப்ப ஏவுகணடந்தள்ள
நம்
மீீதியான
நம்பகத்ீதன் ஏவுகணிடாத தர்க்கமே ஏவுகணய மீட்ட ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்க நீண்டகியாமோதலைம் ஆகி உள்ளத,” என்றியார.
கியாட்டன் அறிவித்ீதியார: “ஒரு இரவில், ஜனியாதிபதி ட்ரம்ப் விடயங்க ஏவுகணள
ீத ஏவுகணமோதலைகீறு அழைியாக ஆக்கி உள்ளியார. அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா ஓர எச்சரி ஏவுகணக விடுக்கிறத
என்றியால், அத அீதன் த வியாரத் ஏவுகணீதக ஏவுகணளக் கியாப்பியாற்றும் என்ப ஏவுகணீத அத வர
உமோதலைகிற்குக்
கியாட்டி
உள்ளியார…
நம்
மீீதியான
நம்பகத்ீதன் ஏவுகணிடாத தர்க்கமே
மீட்ட ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்கப்பட்டுள்ளடாத தர்க்கமீதியாடு, அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா உமோதலைககங்கிலும் மீண்டும்
ீதியாக்குீதலில் இறங்க முடியும்,” என்றியார.
இந்ீத இரசியாயன ஆயுீத ீதியாக்குீதல் என்பத ீத ஏவுகணமோதலையீட்டுக்கியாக
உருத வியாக்கப்பட்ட இன்கனியாரு பியாசியாங்குத்ீதனம் என்ப ஏவுகணீத கியாட்டனின்
த வியாீதங்கள் கீதளிவுபடுத்தகின்றன. ஒவ்கத வியாரு சந்ீதரப்பத்திலும் மீண்டும்
மீண்டும், டாத தர்க்கமபியார குற்றங்கள் நடத்ீதப்பட்டீதியாக கூறப்படும் ஏகியாதிபத்திய
குற்றச்சியாட்டுக்கள், ஒரு நத வ-கியாமோதலைனித்தத வ ிடாத தர்க்கமேற்றும் சூ ஏவுகணறயியாடும்
திட்டநிர ஏவுகணமோதலை நியியாயப்படுத்ீத முற்றிலும் இட்டுக்கட்டப்பட்டீதியாக பின்னர
நிரூபள ஏவுகணைிடாத தர்க்கமேியாகி உள்ளன.
அசியாத் அத வரத பின்த வியாங்கி கசல்லும் எதிரிக ஏவுகணள இரசியாயன
ஆயுீதங்க ஏவுகணளக் ககியாண்டு ீதியாக்குத வீதியால், ீதியாக்குீதலுக்கு உள்ளியாகி உள்ள
அசியாத்தின் சிரிய அரசியாங்க ப ஏவுகணடகளுக்கு எந்ீத நன் ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயும்
கி ஏவுகணடக்கப்டாத தர்க்கமபியாத வதில் ஏவுகணமோதலை.
அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவிற்கு
கத வளிப்ப ஏவுகணடயியாகடாத தர்க்கமத வ
அரசியல் உள்டாத தர்க்கமநியாக்கங்கள் இருந்ீதன. சிஐஏ ிடாத தர்க்கமேற்றும் இரியாணுத வம் புவிசியார
மூடாத தர்க்கமமோதலைியாபியாய அக்க ஏவுகணறகளின் அடிப்ப ஏவுகணடயில் சிரிய அரசியாங்கம் மீத
விிடாத தர்க்கமேியானத் ீதியாக்குீதல்க ஏவுகணள கீதியாடங்குத வீதற்கு கியாரள ஏவுகணைத் ஏவுகணீதத் டாத தர்க்கமீதடி த வந்ீதன.
இப்டாத தர்க்கமபியாத அத வரகள் அ ஏவுகணீத கசய்தள்ளனர, “அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா நிகரில்மோதலைியா
பமோதலைத் ஏவுகணீதக் ககியாண்டத என்பத ிடாத தர்க்கமேட்டுிடாத தர்க்கமேல்மோதலை, ிடாத தர்க்கமேியாறியாக நிடாத தர்க்கமேத நமோதலைன்கள்,
அபிமோதலைியா ஏவுகணபஷகள்
ிடாத தர்க்கமேற்றும்
டாத தர்க்கமநச
நியாடுக ஏவுகணள
பியாதகியாக்க
அத
மீண்டுகிடாத தர்க்கமேியாருமு ஏவுகணற
நிடாத தர்க்கமேத
பமோதலைத் ஏவுகணீதப்
பிரடாத தர்க்கமயியாகிக்கும்
என்பத
நண்பரகளுக்கும் சரி எதிரிகளுக்கும் சரி நி ஏவுகணனவூட்டப்பட்டுள்ளத,” என்று
கியாட்டன் கபரு ஏவுகணிடாத தர்க்கமே பீற்றினியார.
இரியாணுத வ நடத வடிக் ஏவுகணகக ஏவுகணள தீவிரப்படுத்தத வீதற்கியான இரண்டியாத வத
கியாரள ஏவுகணைம், ஐடாத தர்க்கமரியாப்பியா எங்கிலும் ிடாத தர்க்கமேற்றும் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவிற்குள்ளும்
ஆறு அழைிடாத தர்க்கமே ஏவுகணடந்த த வரும் கநருக்கடி ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஸ்திரமின் ஏவுகணிடாத தர்க்கமே மீீதியான
கத வ ஏவுகணமோதலைகடாத தர்க்கமளியாடு சம்பந்ீதப்பட்டீதியாகும். பிரிட்டன் கத வளிடாத தர்க்கமயறுத வ ஏவுகணீத
அடுத்த டாத தர்க்கமீதசியத வியாீத இயக்கங்களின் த வளரச்சிக்கு இ ஏவுகணடடாத தர்க்கமய ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய
ஒன்றியம் ிடாத தர்க்கமேற்றும் டாத தர்க்கமநட்டாத தர்க்கமடியா உ ஏவுகணடந்த த வருகின்றன.
ரஷ்யியாவிற்கு எதிரியான சண் ஏவுகணட ஒரு "ஐக்கியப்படுத்தம்" கருப்கபியாருளியாக
ஆகி இருக்கிறத. கடல்டாத தர்க்கமத வர இன் ஜனநியாயகக் கட்சி கசனட்டர கிறிஸ்
கூன்ஸ் கடந்ீத த வியாரம் புரூகிங்ஸ் பயிமோதலைகத்தில் அத வரத கருத்தக்களில்
இ ஏவுகணீத கத வளிப்படுத்தினியார. “ரஷ்யியாவுடன் நியாம் டாத தர்க்கமபியாரில் இருக்கிடாத தர்க்கமறியாிடாத தர்க்கமேியா?”
என்ற ீத ஏவுகணமோதலைப்பில் கூன்ஸ் டாத தர்க்கமபசு ஏவுகணகயில், ரஷ்ய நடத வடிக் ஏவுகணககளின்
கியாரள ஏவுகணைிடாத தர்க்கமேியாக “அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ீத ஏவுகணமோதலை ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயிமோதலைியான சரத வடாத தர்க்கமீதச ஒழுங்க ஏவுகணிடாத தர்க்கமேப்பு"
அச்சுறுத்ீதலில் உள்ளத, "குறுகிய சிந்ீத ஏவுகணன டாத தர்க்கமீதசியத வியாீதத் ஏவுகணீத
ஆீதரிக்கின்ற ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஓர ஒத்தி ஏவுகணசத வியான ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய ஒன்றியத்திற்கும்
ிடாத தர்க்கமேற்றும் பமோதலைிடாத தர்க்கமேியான டாத தர்க்கமநட்டாத தர்க்கமடியாவிற்கும் ீதனத எதிரப் ஏவுகணப பகிரந்த ககியாள்கின்ற
ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய ீத ஏவுகணமோதலைத வரகள் டாத தர்க்கமீதரந்கீதடுக்கப்படுத வதில் இருந்த" ரஷ்யியா
"டாத தர்க்கமநரடியியாக பமோதலைன ஏவுகணடகிறத" என்று அறிவித்ீதியார.
கூன்ஸ் கருத்தப்படி, “விளியாடிமீர புட்டின் ஆட்சி 1950 இல் டாத தர்க்கமசியாவியத்
ஒன்றியம் என்ன கசய்ய இருந்ீதடாத தர்க்கமீதியா அ ஏவுகணீத இன்று சியாதித்த த வருகிறத…
அத அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா ஏவுகணத வ ீதனி ஏவுகணிடாத தர்க்கமேப்படுத்தி, டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேற்கின் ஐக்கியத் ஏவுகணீத அழித்த
த வருகிறத ிடாத தர்க்கமேற்றும் நிடாத தர்க்கமேத அரசியாங்கங்களில் இருந்த டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேற்கத்திய ிடாத தர்க்கமேக்க ஏவுகணள
அன்னியப்படுத்தி த வருகிறத.” அத "நிடாத தர்க்கமேத அ ஏவுகணிடாத தர்க்கமேப்புகளில் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியா
மீீதியான நம்பிக் ஏவுகணக ஏவுகணய, ஒருத வர மீீதியான ஒருத வரத நம்பிக் ஏவுகணக ஏவுகணய, ிடாத தர்க்கமேற்றும்

நிடாத தர்க்கமேத ஜனநியாயகம் மீீதியான நம்பகத்ீதன் ஏவுகணிடாத தர்க்கமே ஏவுகணயடாத தர்க்கமய பமோதலைவீனப்படுத்தகிறத,”
என்றியார.
ஐடாத தர்க்கமரியாப்பிய ஒன்றியத்தின் உ ஏவுகணட ஏவுகணத வ ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஐடாத தர்க்கமரியாப்பியா ிடாத தர்க்கமேற்றும்
அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவிற்குள் நிமோதலைவும் சமூக அதிருப்தி ஏவுகணய ரஷ்யியாவின் புட்டின்
அரசியாங்க நடத வடிக் ஏவுகணககள் மீத சியாட்டுத வீதற்கியான கூனின் முயற்சி
முற்றிலும் அபத்ீதிடாத தர்க்கமேியாக உள்ளத. வீழ்ச்சி அ ஏவுகணடந்த த வரும் த வியாழ்க் ஏவுகணகத்
ீதரங்களியால் பியாதிக்கப்பட்டுள்ள பத்த மில்லியன் கள ஏவுகணைக்கியான உ ஏவுகணறு அழைக்கும்
ிடாத தர்க்கமேக்களுக்கு, அத வரகளத அரசியல் ிடாத தர்க்கமேற்றும் கபியாருளியாீதியார அ ஏவுகணிடாத தர்க்கமேப்புமு ஏவுகணற
டாத தர்க்கமீதியால்விய ஏவுகணடந்தள்ளத என்ப ஏவுகணீதத் கீதரிந்த ககியாள்ள புட்டினின்
அத வசியம் கி ஏவுகணடயியாத.
அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவிற்குள்,
ஜனநியாயகக்
கட்சி
—இரியாணுத வ
ிடாத தர்க்கமேற்றும்
உளவுத்த ஏவுகணற முக ஏவுகணிடாத தர்க்கமேகளுடன் டாத தர்க்கமசரந்த— ஐடாத தர்க்கமரியாப்பியா ஏவுகணத வ அண டாத தர்க்கமசரத்த
 ஏவுகணத வக்கவும் ிடாத தர்க்கமேற்றும் அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவுடன் டாத தர்க்கமசரந்த உள்நியாட்டு சமூக
பீதட்டங்க ஏவுகணள இரியாணுத வ டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாீத ஏவுகணமோதலை டாத தர்க்கமநியாக்கி தி ஏவுகணசதிருப்பவும் ரஷ்யவிடாத தர்க்கமரியாீத விபஷிடாத தர்க்கமேப் பிரச்சியாரத் ஏவுகணீத தூண்டிவிடுத வதில் முக்கிய பியாத்திரம்
த வகித்த த வருகிறத. ஜனநியாயக கட்சியினர ட்ரம்ப் நிரத வியாகத்தின் உள்நியாட்டு
ககியாள் ஏவுகணககள் மீீதியான அத வரகளத அவ்த வப்டாத தர்க்கமபியா ஏவுகணீதய விிடாத தர்க்கமேரசனத் ஏவுகணீத
மூட் ஏவுகணட கட்டி  ஏவுகணத வத்தவிட்டனர. கடந்ீத த வியார சிரிய விிடாத தர்க்கமேியானத்
ீதியாக்குீதல்களுக்கு பின்னர
அத வரகள்
கத வள் ஏவுகணள
ிடாத தர்க்கமேியாளி ஏவுகணக ஏவுகணய
புகழ்ந்த ஏவுகணரக்க வி ஏவுகணரந்ீதடாத தர்க்கமீதியாடு, அசியாத் ிடாத தர்க்கமேற்றும் ரஷ்யியாவிற்கு எதிரியாக
இன்னும் இ ஏவுகணசத வியான ககியாள் ஏவுகணக ஏவுகணய ிடாத தர்க்கமேட்டுடாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமே டாத தர்க்கமகியாரி த வருகின்றனர.
“ஒட்டுகிடாத தர்க்கமேியாத்ீத அகிடாத தர்க்கமேரிக்க உளவுத்த ஏவுகணற சமூகமும், ரஷ்யியா நிடாத தர்க்கமேத டாத தர்க்கமீதரீதல்
ந ஏவுகணடமு ஏவுகணறகளில் குறுக்கிட்டத என்ப ஏவுகணீத கீதளிவுபடுத்திய" பின்னரும்
கூட, “அகிடாத தர்க்கமேரிக்கரகளில் பியாதி ிடாத தர்க்கமேக்கள் ிடாத தர்க்கமேட்டுடாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமே உண் ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயில் நிடாத தர்க்கமேத
ஜனியாதிபதி டாத தர்க்கமீதரீதலில் ரஷ்யியா குறுக்கிட்டீதியாக நம்புகின்றனர" என்ற
சமீபத்திய கருத்தக்கணப்புகளின் உண் ஏவுகணிடாத தர்க்கமேயியால் அதிரந்த டாத தர்க்கமபியாய் கூன்ஸ்
கத வ ஏவுகணமோதலை ககியாண்டியார. கியாங்கிரஸ் "ரஷ்யியா உடனியான நிடாத தர்க்கமேத டாத தர்க்கமிடாத தர்க்கமேியாீதலின்
இயல் ஏவுகணப புரிந்த ககியாண்டு, அந்ீத புரிீத ஏவுகணமோதலை அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ிடாத தர்க்கமேக்களும்
பகிரந்த ககியாள்த வ ஏவுகணீத உறுதிப்படுத்ீத" டாத தர்க்கமத வண்டும் என்றியார.
அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ிடாத தர்க்கமேக்கள் "அந்ீத புரிீத ஏவுகணமோதலை பகிரந்த" ககியாள்ள வில் ஏவுகணமோதலை
என்றியால்? பின் "எதிரி பிரச்சியாரம்" ிடாத தர்க்கமேற்றும் சட்டவிடாத தர்க்கமரியாீதத்ீதன் ஏவுகணிடாத தர்க்கமே ீதியான்
வி ஏவுகணளவு என்பத கீதளித வியாகிறத.
அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ஆளும் த வரக்கம் பியாரிய ிடாத தர்க்கமேக்கள் நன ஏவுகணத வக் குறித்த
சரியியாகடாத தர்க்கமத வ கத வ ஏவுகணமோதலை ககியாண்டுள்ளத. ஏகியாதிபத்திய டாத தர்க்கமபியா ஏவுகணர உருத வியாக்கும்
உமோதலைக முீதமோதலைியாளித்தத வத்தின் அடாத தர்க்கமீத முரண்பியாடுகள், உமோதலைககங்கிலும் த வரக்க
டாத தர்க்கமபியாரியாட்டத்தின் த வளரச்சி என்ற த வடித வத்தில், டாத தர்க்கமசியாசலிச புரட்சிக்கியான
புறநி ஏவுகணமோதலை அடித்ீதளத் ஏவுகணீதயும் உருத வியாக்குகின்றன. அகிடாத தர்க்கமேரிக்கியாவில்,
ரஷ்யியாவிற்கு எதிரியான டாத தர்க்கமபியார உந்தீதலின் வி ஏவுகணளவுகள் அதிரச்சி ிடாத தர்க்கமேற்றும்
ஆத்திரத் ஏவுகணீத
உருத வியாக்கும்.
அங்டாத தர்க்கமக
கீதியாழிமோதலைியாளரகள்
ிடாத தர்க்கமேற்றும்
இ ஏவுகணளஞரகளின்
பரந்ீத
பிரிவுகளின்
அடியில்
ஓர
ஆழ்ந்ீத
ஐயுறவுத வியாீதமும், அரசியல் ஸ்ீதியாபகம் ிடாத தர்க்கமேற்றும் ஊடகங்களின் மீத
கத வறுப்பும் உள்ளத.
ஆனியால்
மிகப்கபரும்
அபியாயம்
என்னகத வன்றியால்,
எதிரப்பு,
அரசியல்ரீதியில்
ஒழுங்க ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்கப்படவில் ஏவுகணமோதலை.
பிரளயகரிடாத தர்க்கமேியான
வி ஏவுகணளவுக ஏவுகணளக் குறித்த கபருந்திரளியான ிடாத தர்க்கமேக்களுக்கு கீதரியியாீதத வியாறு,
தி ஏவுகணரக்குப் பின்னியால் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. ஊடகங்களில்,
அரசியாங்க பிரச்சியார த வியாீதங்க ஏவுகணள ஏடாத தர்க்கமீதனும் விீதத்தில் விிடாத தர்க்கமேரசனபூரத விடாத தர்க்கமேியாக
ஆரியாய்த வத என்பத முற்றிலுிடாத தர்க்கமேியாக இல் ஏவுகணமோதலை. உத்திடாத தர்க்கமயியாகபூரத வ அரசியலின்
ஒட்டுகிடாத தர்க்கமேியாத்ீத கீதியாகுப்பும் அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தின் டாத தர்க்கமபரழிவுகரிடாத தர்க்கமேியான
டாத தர்க்கமபியார ககியாள் ஏவுகணக ஏவுகணய ஆீதரிக்கின்றன.
சிரியியா மீீதியான அகிடாத தர்க்கமேரிக்க ீதியாக்குீதல்களின் உடனடி வி ஏவுகணளவு என்னத வியாக
இருந்ீதியாலும், சம்பத வங்கள் இ ஏவுகணடவிடியாத உமோதலைக டாத தர்க்கமபியா ஏவுகணர டாத தர்க்கமநியாக்கிடாத தர்க்கமய
நகரந்த ககியாண்டிருக்கின்றன. இந்ீத யீதியாரத்ீதம், ஏகியாதிபத்தியம் ிடாத தர்க்கமேற்றும்
டாத தர்க்கமீதசிய-அரசு பிளவுக ஏவுகணள முடிவுக்குக் ககியாண்டு த வந்த டாத தர்க்கமசியாசலிச
அடித்ீதளங்களின் மீத சமூகத் ஏவுகணீத ஒழுங்க ஏவுகணிடாத தர்க்கமேக்க, அரசியல்ரீதியில்
நனவுபூரத விடாத தர்க்கமேியான கீதியாழிமோதலைியாள த வரக்கத்தின் ஒரு ீத ஏவுகணமோதலையீட்டுக்கியாக
சரத வடாத தர்க்கமீதசரீதியில் டாத தர்க்கமபியாரியாடுத வதில் உயிரூட்டப்பட டாத தர்க்கமத வண்டும்.

