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அமெரிக்க ,்  ஐரஐ்ப்ப்,  ெற்றும் ஐஷ்யாவ்விற்கு இடையிலாற்கு இடையிலான அணு்ன
அணுஆயுத யுத்தத்தின் சாத்திய்த்தியாவக்கூறு உட்பட்ற்கு இடை யுத்தத்திற்கு
நீங்கள் தயாவ்ஐ்?  ெரலான அணுசியாவ ஏர்டையிலாலான அணுன்ஸ் விெ்னம் MH17
அழிக்கப்பட்ற்கு இடைதற்கு பின்னர் ஏற்பட்டிருக்கும் நிகழ்வுகளின்
ம் வெளிச்சாத்தியத்தில் ஒவ்ம் வெ்ரு் வெரும் இந்த ரகள்விடையிலாயாவ கட்ற்கு இடை்யாவெ்க
தங்களுக்குத் த்ங்கராங்களே ரகட்டுக்மக்ள்ாங்களேர் வெண்டும்.

விெ்னம் MH17  சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ற்கு இடைதற்கு ஐஷ்யாவ்ர் வெ
மப்றுப்ப்கும் என்ற அமெரிக்க ெற்றும் ஐரஐ்ப்பியாவ
குற்றச்சாத்திய்ட்டுக்காங்களே்ல் தூண்டிவிற்கு இடைப்பட்ற்கு இடை இந்த மிடப்பட்ட இந்த நெருக்கடி,
1962 இன் கியூப் ஏவுகடையிலாஏவுகணை மிடப்பட்ட இந்த நெருக்கடிக்குப் பின்னர்,  உலான அணுடையிலாக
ஓர் உலான அணுகாங்களே்வியாவ யுத்தத்திற்கு மிக மிடப்பட்ட இந்த நெருக்கெ்க மக்ண்டு
் வெந்திருக்கிறத.  ஆன்ல் இன்டையிலாறயாவ நிடையிலாலான அணுடையிலாெ ஒருர் வெடையிலாாங்களே
இன்னும் அதிக அப்யாவகஐெ்க இருக்கிறத.  ஒரு அடையிலாஐ
நூற்ற்ண்டிற்கு முன்னர்,  எந்தம் வெ்ரு தஐப்பினஐதம் த் வெற்ன
கஏவுகணைக்கீடும் ஒரு அணுஆயுத ரெ்தடையிலாலான அணு
விடையிலாஐவுபடுத்தக்கூடுமென்ற அச்சாத்தியத்தின்ல் சுற்றி் வெடையிலாாங்களேக்கப்பட்ற்கு இடை
மகன்னடி நிர்் வெ்கம்,  ரபச்சு் வெ்ர்த்டையிலாதகளுக்க்ன ப்டையிலாதடையிலாயாவத்
திறந்த டையிலா் வெக்கவும்,  ரசாத்திய்வியாவத் தடையிலாலான அணு் வெர்கடையிலாாங்களே
அ் வெெரியாவ்டையிலாதப்படுத்த் வெடையிலாதத் தவிர்க்கவும் முடையிலானந்தத. 

ெறுபுறத்தில், இன்ரற் CIA, ஐஷ்யாவ் ெற்றும் அதன் ஜன்திபதி
விாங்களே்டிமீர் புட்டினுக்கு எதிஐ்க ஒரு எரியூட்டும் பிஐச்சாத்திய்ஐ
ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாகடையிலாயாவத் திருப்பி விட்டு ் வெருகிறத,  இந்த பிஐச்சாத்திய்ஐம்
உலான அணுகில் இஐண்ற்கு இடை்் வெத மிகப் மபரியாவ அணுஆயுத
தாங்களே் வெ்ற்கு இடைங்கடையிலாாங்களேக் மக்ண்டிருக்கும் ஒரு ிடப்பட்ட இந்த நெ்ட்ரற்கு இடை்டு ஒரு ரிடப்பட்ட இந்த நெஐடி
இஐ்ணு் வெ ரெ்தடையிலாலான அணுத் தூண்டிவிற்கு இடை ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கம் மக்ண்டிருப்பத்க
மதரிகிறத.  மப்தெக்களின் கருத்ரத்ட்ற்கு இடைத்தில் ஐஷ்யாவ-விரஐ்த
ெனஉஏவுகணைர்டையிலா் வெக் கலான அணுந்த அசுத்தப்படுத்த் வெடையிலாத ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கெ்ய
மக்ண்ற்கு இடை மிக க் வெனெ்க பஐப்பப்படும் ஒரு பிஐச்சாத்திய்ஐத்திற்க்க
சிஐஏ அஐசாத்திய்ங்கங்களுக்குள்ளும்,  ஊற்கு இடைகங்கள் ெற்றும்
கல்வியாவ்ாங்களேர்கள் ெத்தியிலும் உள்ாங்களே அதன் கட்டுப்ப்ட்டில்
இருக்கும் அடையிலானத்த ஆத்ஐ் வொங்களேங்கடையிலாாங்களேயும்,  உற்கு இடைடையிலாெகடையிலாாங்களேயும்
ஒன்றுதிஐட்டி ் வெருகிறத என்பதில் எந்த சாத்தியந்ரதகமும் இல்டையிலாலான அணு. 

இப்ரப்டையிலாதக்கு, MH17 அழிவிற்கு இட்டுச்மசாத்தியன்ற சாத்தியம்ப் வெங்களின்
சாத்தியங்கிலி மத்ற்கு இடைர் குறித்த அங்ரக எந்தம் வெ்ரு தீர்க்கெ்ன
விாங்களேக்கமும் கிடையிலாற்கு இடைப்பத்க இல்டையிலாலான அணு.  எதற்க்க ஆண்டுரத்றும்
பத்த பில்லியாவன் கஏவுகணைக்க்ன ற்கு இடை்லான அணுர்கள் ் வெ்ரி
இடையிலாறக்கப்படுகிறரத் அந்த அடையிலானத்த ப்ரியாவ கண்க்ணிப்பு
மத்ழில்நுட்பங்களும் அதன் ் வெசாத்தியம் இருந்தம் கூற்கு இடை,  அமெரிக்க
உாங்களேவுத்தடையிலாற அடையிலாெப்புகள் ஐஷ்யாவ் த்ன் இதற்கு மப்றுப்பு
என்று குற்றஞ்சாத்திய்ட்டு் வெதற்கு ் வெலு் வெ்ன ஆத்ஐத்தில் ஒரு
தணுக்டையிலாகக் கூற்கு இடை முன்டையிலா் வெக்கவில்டையிலாலான அணு. 

ஆன்ல் MH17  ம் வெடிப்டையிலாபச் சுற்றியிருக்கும் ஸ்தூலான அணுெ்ன
சூழ்நிடையிலாலான அணுகள் இன்னமும் அறியாவப்பற்கு இடை்ெல் இருக்கின்ற
அரதர் வெடையிலாாங்களேயில்,  எந்த அஐசியாவல் ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கங்களுக்க்க இந்த
தன்பகஐெ்ன சாத்தியம்ப் வெம் உபரயாவ்கிக்கப்பட்டு ் வெருகின்றத என்பத
மிகவும் மதளி் வெ்கி ் வெருகின்றத. 

இந்த ் வெ்ஐத்தின் மத்ற்கு இடைக்கத்தில் இருந்ரத,  அமெரிக்க ,்
பிரிட்ற்கு இடைன் ெற்றும் ரஜர்ெனியில் மிகவும் மசாத்தியல்் வெ்க்க்ன பஐந்த
விற்படையிலானடையிலாயாவக் மக்ண்ற்கு இடை மூன்று மசாத்தியயதியிதழ்காங்களே்ன Time,

The  Economist,  Der  Spiegel ஆகியாவடையிலா் வெ ஐஷ்யாவ் உற்கு இடைன் ஒரு
பலான அணுப்பரீட்டையிலாசாத்திய ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடைத்த் வெதற்க்ன ரக்ரிக்டையிலாககராங்களே்டும் விாங்களே்டிமீர்
புட்டினுக்கு எதிஐ்ன கடுடையிலாெயாவ்ன குற்றச்சாத்திய்ட்டுக்கராங்களே்டும் ரசாத்தியர்ந்த
தடையிலாலான அணுப்பு மசாத்தியயதிகடையிலாாங்களேப் பிஐசுரித்தள்ாங்களேன.

இந்த தடையிலாலான அணுப்பு மசாத்தியயதிகளின் மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும்
ம் வெளிப்படையிலாற்கு இடையாவ்ன பண்பு அடையிலா் வெ உண்டையிலாெயில் ஒரஐெ்திரி
இருப்பத்கும். சிஐஏ அடையிலா் வெ அடையிலானத்டையிலாதத்திற்கும் எழுத்த ் வெடி் வெம்
அளித்தள்ாங்களேத.  அந்த மசாத்தியயதிகள் ஒரஐெ்திரியாவ்ன
அ் வெதூறுகடையிலாாங்களேயும்,  ஒரஐெ்திரியாவ்ன கட்டுக்கடையிலாதகடையிலாாங்களேயும்
பயாவன்படுத்தகின்றன.  அடையிலா் வெ புட்டினினத "மப்யகளின்
் வெடையிலாலான அணுயாவடையிலாெப்டையிலாபக்" குற்றஞ்சாத்திய்ட்டுகின்றன. ஐஷ்யாவ ஜன்திபதிடையிலாயாவ ஒரு
"இழிந்த" ப்ரியாவ படுமக்டையிலாலான அணுயாவ்ாங்களேஐ்க சித்தரிக்கின்றன. 

இத்தடையிலாகயாவ மிகவும் மசாத்தியல்் வெ்க்க்ன மசாத்தியயதியிதழ்களின்
இம்ெ்திரியாவ்ன மெ்ழிப் பிஐரயாவ்கத்டையிலாதக் மக்ண்டு ஐஷ்யாவ
ஜன்திபதி என்ன மசாத்தியயயாவப் ரப்கின்ற்ர்?  அ் வெர் இ் வெற்டையிலாற
எதிர்மக்ள்ாங்களே ர் வெண்டியாவ பக்கத்தில் இருக்கிற்ர்,  முன்னர்
இரதெ்திரியாவ்ன ் வெடையிலாசாத்தியப்ற்கு இடைல் பிஐச்சாத்திய்ஐங்கள் மூலான அணும் ரசாத்தியர்பியாவ்வின்
ஸ்ரலான அணு்ரப்ற்கு இடைன் மிரலான அணு்சிவிக்கிற்கு எதிஐ்க,  ஈஐ்க்கில் சாத்தியத்ம்
ஹூடையிலாசாத்தியன், லிபியாவ்வில் மெல் மௌம்ெர் கற்கு இடை்பி, ெற்றும் சிரியாவ்வில் பஷர்
அல்-அசாத்திய்த்திற்கு எதிஐ்க இலான அணுக்கு டையிலா் வெத்தனர்.  இந்த பிஐச்சாத்திய்ஐ
ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாககளின் விடையிலாாங்களேடையிலா் வெக் குறித்த புட்டினுக்கு நிச்சாத்தியயாவெ்க
மதரிந்திருக்கும். அஐசியாவல்ரீதியாவ்க அடிபணியாவ மசாத்தியயயாவ ரசாத்தியர்பியாவ் மீத
குண்டுவீசாத்தியப்பட்ற்கு இடைரத்டு,  மிரலான அணு்சிவிக் ரஹக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டு,
அங்ரக அ் வெர் சிடையிலாறச்சாத்திய்டையிலாலான அணுயில் ெர்ெெ்ன முடையிலாறயில் ெஐஏவுகணைம்
அடையிலாற்கு இடைந்த்ர்.  ஈஐ்க் மீத படையிலாற்கு இடைமயாவடுக்கப்பட்டு ஹூடையிலாசாத்தியன்
தூக்கிலிற்கு இடைப்பட்ற்கு இடை்ர்.  லிபியாவ் மீதம் படையிலாற்கு இடைமயாவடுக்கப்பட்டு,  ஹிலான அணு்ரி
கிளிண்ற்கு இடைனின் மபரும் ரகளிக்டையிலாககராங்களே்டு, கற்கு இடை்பி கடுடையிலாெயாவ்க
சித்திஐ் வெடையிலாத மசாத்தியயயாவப்பட்டு,  விசாத்திய்ஐடையிலாஏவுகணையின்றி மக்ல்லான அணுப்பட்ற்கு இடை்ர்.
அசாத்திய்த்டையிலாதப் மப்றுத்த ் வெடையிலாஐயில்,  அங்ரக அமெரிக்க் ஒரு
இஐத்தக்காங்களேரியாவ்ன கிாங்களேர்ச்சிடையிலாயாவத் திருப்பிவிட்டுள்ாங்களேத, அதில் 100,000
க்கும் அதிகெ்ன சிரியாவர்கள் மக்ல்லான அணுப்பட்டிருக்கிற்ர்கள். 

இந்த ் வெஐலான அணு்ற்றுபதிவுகராங்களே்டு,  அமெரிக்க்வும் அதன் ஐரஐ்ப்பியாவ
கூட்ற்கு இடை்ளிகளும் அ் வெஐத ெஐஏவுகணைத்டையிலாத விரும்புகின்றன என்று புட்டின்
ஒரு முடிவுக்கு ் வெந்த்ல் அ் வெருக்கு ெனரிடப்பட்ட இந்த நெ்ய பிடித்திருக்கின்றத
என்று அ் வெடையிலாஐ குற்றஞ்சாத்திய்ட்ற்கு இடை முடியாவ்த. எனர் வெ அ் வெஐத இந்த
நியாவ்யாவெ்க நிரூபிக்கப்பட்ற்கு இடை சாத்தியந்ரதகம் இந்த ரெ்தல் தீவிஐெடையிலாற்கு இடையும்
ரப்த அ் வெஐத மசாத்திய்ந்த ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாகயின் ரப்க்கில் என்ன
த்க்கத்டையிலாதக் மக்ண்டிருக்கும்? என ஒரு் வெர் ரகட்க ர் வெண்டி
இருக்கின்றத.  

இந்த மூன்று தடையிலாலான அணுப்பு மசாத்தியயதிகளும் ரெற்கு ஐரஐ்ப்பியாவ
அஐசாத்திய்ங்கங்களும்,  அமெரிக்க்வும்,  புட்டினிற்கும் ஐஷ்யாவ்விற்கும்
எதிஐ்க ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாக எடுக்க த் வெறியாவடையிலாதச் சுட்டிக்க்ட்டி இருந்தன.
இந்த மூன்று பத்திரிடையிலாககளும் மப்றுடையிலாெயிழந்த ஆத்திஐெ்ன ஒரு
மத்னியில்  ரப்தெ்ன ஆக்ரஐ்ஷம் இல்டையிலாலான அணுமயாவன்று
கண்டுமக்ள்கின்றன.  அடையிலா் வெ அடையிலானத்தம், ரபசு் வெதற்க்ன ரிடப்பட்ட இந்த நெஐம்
முடிந்தவிட்ற்கு இடைத என்று ் வெ்திடுகின்றன. “MH17  அழிக்கப்பட்ற்கு இடைரத்டு
இஐ்ஜ்ங்க ் வெழி் வெடையிலாககளும் அழிக்கப்பட்டுவிட்ற்கு இடைத்க"  Der Spiegel
அறிவிக்கிறத. 

இந்த அறிவிப்பில் இருந்த என்ன கருத்திடையிலான எடுத்தக்மக்ள்் வெத?
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அணுஆயுத யுத்தத்திற்க
நீங்கள் தயாராள் தயாரா?�ள் தயா?



இஐ்ஜ்ங்க ் வெழி் வெடையிலாககள் ரத்ல்வி அடையிலாற்கு இடைந்த்ல், அத யுத்தம்
உற்கு இடைனடியாவ்க நிகழப்ரப்கிறத என்று ெட்டுரெ அர்த்தப்படுத்த
முடியும்.

“ஐஷ்யாவ்வில்,  தண்ற்கு இடைடையிலானயில்லான அணு்ெல் குற்றம்,"  என்ற அதன்
கட்டுடையிலாஐயில்,  Time  இதழ் எழுதகின்றத ஐஷ்யாவ்டையிலா் வெ
உற்கு இடைனடியாவ்க யுத்தத்தின் மூலான அணும் அச்சுறுத்த்ெல், அதற்கு ெ்ற்க
அந்த ம் வெடிப்பு சாத்தியம்ப் வெத்தின் மீத்ன விசாத்திய்ஐடையிலாஏவுகணைக்கு புட்டிடையிலான
உதவுெ்று ரக்ரு் வெதற்க்க ஒப்ெ்டையிலா் வெத் த்க்குகிறத.
“இதத்ன் மிடப்பட்ட இந்த நெருக்கடியின் உள்ாங்களேற்கு இடைக்கம்: ஒப்ெ் அதிகபட்சாத்தியெ்க
ரகட்கக் கூடியாவடையிலாத குடையிலாறந்தபட்சாத்தியெ்க தன்னும் புட்டின்ல்
மசாத்தியயயாவ முடியாவ்த. அமெரிக்க ஜன்திபதி எந்தம் வெ்ரு
இறுதிக்ரகட்டையிலாற்கு இடையும் அறிவிக்கவில்டையிலாலான அணு,  எந்தம் வெ்ரு சி் வெப்பு
ரக்ட்டையிலாற்கு இடையும் ் வெடையிலாஐயாவவில்டையிலாலான அணு,  எந்தம் வெ்ரு அச்சுறுத்தடையிலாலான அணுயும்
விடுக்கவில்டையிலாலான அணு," 

“இறுதிக்மகடு,"  “சி் வெப்புரக்டுகள்,"  ெற்றும் "அச்சுறுத்தல்கள்"
ரப்ன்ற் வெற்டையிலாற பிஐரயாவ்கிப்பத யுத்த மெ்ழியாவ்கும்.  இந்த
் வெ்ர்த்டையிலாதகடையிலாாங்களே ர் வெறு எவ்் வெ்று ் வெ்சிக்க முடியும்? 

இத்த்லி,  பிஐ்ன்டையிலாான்ஸையும்,  ஒப்ெ் நிர்் வெ்கத்டையிலாதயும் அத்தற்கு இடைன்
ஐஷ்யாவ்விற்கு எதிஐ்ன ஆக்கிஐமிப்பு ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாகடையிலாயாவ
ஆதரிக்க்ததற்க்க அமெரிக்க ெக்கடையிலாாங்களேயும் கூற்கு இடை Time இதழ்
த்க்குகிறத:  “ரப்ரின்ல் கடையிலாாங்களேத்த ரப்ன ஒரு ிடப்பட்ட இந்த நெ்ட்டின்
தடையிலாலான அணு் வெஐ்க ஒப்ெ்,  உக்ரஐனுக்கு ஆயுதங்கள் ் வெழங்கு் வெத
உட்பற்கு இடை,  அடையிலானத்த இஐ்ணு் வெ சாத்திய்த்தியாவக்கூறுகடையிலாாங்களேயும்
டையிலாகவிட்டுள்ாங்களே்ர்.  புட்டின் அ் வெருக்கு எதிஐ்க படையிலாற்கு இடைகள்
அணிதிஐள்் வெடையிலாத க்ணும்ரப்த,  நிடையிலாறயாவ க் வெடையிலாலான அணுப்பற்கு இடை
ர் வெண்டியாவதிருக்க்த.." மிகத் மதளி் வெ்க, Time இதழ் இஐ்ணு் வெ
சாத்திய்த்தியாவக்கூறுகடையிலாாங்களே ரெடையிலாசாத்தியயில் டையிலா் வெக்க விரும்புகிறத.

"மப்யகளின் ் வெடையிலாலான அணுயாவடையிலாெப்பு"  என்ற அதன் பிஐத்ன
தடையிலாலான அணுயாவங்கத்தில்,The  Economist இதழும்,  ரெற்கின்
தயாவக்கத்டையிலாதக் குற்றஞ்சாத்திய்ட்டி இரத எழுத்ரத்ட்ற்கு இடைத்டையிலாதப்
பின்மத்ற்கு இடைர்கிறத. அத எழுதகின்றத “ரஜர்ெ்னியாவர்களும்,
இத்த்லியாவர்களும் இஐ்ஜ்ங்க ் வெழி் வெடையிலாககடையிலாாங்களேத் திறந்த டையிலா் வெக்க
விரும்புகிற்ர்கள், விதிக்கப்படும் தடையிலாற்கு இடைகள் அ் வெர்களின் ் வெர்த்தக
ிடப்பட்ட இந்த நெலான அணுன்கடையிலாாங்களேக் கீழறுக்கும் என்பத ஒரு க்ஐஏவுகணைம் ஆகும்.
பிரிட்ற்கு இடைன் தடையிலாற்கு இடைகளுக்கு அடையிலாழப்புவிடுக்கிறத, ஆன்ல் லான அணுண்ற்கு இடைன்
ிடப்பட்ட இந்த நெகரின் இலான அணு்பகஐெ்ன ஐஷ்யாவ வியாவ்ப்ஐத்டையிலாதக் மகடுத்தக்
மக்ள்ாங்களே தயாவங்குகிறத.  அமெரிக்க் கடுடையிலாெயாவ்க ரபசுகிறத
ஆன்ல் புதித்க ஒன்றும் மசாத்தியயயாவவில்டையிலாலான அணு,"

இந்த ஒருங்கிடையிலாஏவுகணைந்த ஊற்கு இடைக பிஐச்சாத்திய்ஐம் ஏற்கனர் வெ விருப்பெ்ன
விடையிலாாங்களேடையிலா் வெ உரு் வெ்க்கி ் வெருகின்றன.  மசாத்தியவ்் வெ்யாவன்று ஒப்ெ்
நிர்் வெ்கமும் ஐரஐ்ப்பியாவ ஒன்றியாவமும் ஒரு புதியாவ கடுடையிலாெயாவ்ன
தடையிலாற்கு இடைகளின் மத்குப்புக்கு ஒப்புக் மக்ண்டிருப்பத்க
அறிவித்தன.  இந்த ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாககள்,  Financial  Times
கட்டுடையிலாஐயாவ்ாங்களேர் ம் வெ்ல்ஃப்க்ங் முன்மசாத்தியல் மௌவ் "நிதியியாவல்
யுத்தத்தின் அணுகுண்டு"  என்று ் வெர்ணிப்படையிலாத ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கியாவ ஒரு
இடையிலாற்கு இடைக்க்லான அணு ிடப்பட்ட இந்த நெற்கு இடை் வெடிக்டையிலாக என அர்த்தப்படுத்தப்படுகின்றத.
முன்மசாத்தியல் மௌவ்வின் எழுத்தக்கள் டையிலாபன்ன்சியாவல் டையிலாற்கு இடைம்ஸில்
ெட்டுெல்லான அணு, Der Spiegel இலும் பிஐசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இஐ்ணு் வெ அச்சுறுத்தல்களுற்கு இடைன்,  மப்ருாங்களே்த்ஐ
குஐல்் வெடையிலாாங்களேயிடையிலான அறுப்பதிடையிலான ஒன்றிடையிலாஏவுகணைப்பதன் மூலான அணுெ்க,
அமெரிக்க்வும் ஐரஐ்ப்பியாவ ஒன்றியாவமும் ஐஷ்யாவ்டையிலா் வெ
அஐசியாவல்ரீதியாவ்க ஸ்திஐமின்டையிலாெப்படுத்த் வெடையிலாத ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கி
ிடப்பட்ட இந்த நெகர்கின்றன. ஐஷ்யாவ மசாத்தியல்் வெந்த ரெற்தட்டுக்களுக்கு அடையிலா் வெ
க்ட்டும் மத்ற்கு இடைர்ச்சியாவ்ன குறிப்புகள் மதளிவுபடுத்த் வெடையிலாதப்
ரப்லான அணு, நிதியியாவல் தடையிலாற்கு இடைகள் புட்டிடையிலானத் தூக்கிமயாவறியாவ அல்லான அணுத
அ் வெடையிலாஐ படுமக்டையிலாலான அணு மசாத்தியயயாவவும் கூற்கு இடை ஒரு சாத்தியதிர் வெடையிலாலான அணுடையிலாயாவ

ஊக்கப்படுத்தமென அடையிலா் வெ ிடப்பட்ட இந்த நெம்புகின்றன.  ் வெ்ஷிங்ற்கு இடைன்
எதிர்ப்ர்த்திருக்கும் ஆட்சி,  ஐஷ்யாவ்டையிலா் வெ ஒரு ிடப்பட்ட இந்த நெ் வெ-க்லான அணுனித்த் வெ
ஏ் வெலான அணு்ட்சி அஐசாத்திய்க ெ்ற்றும் என்பரத்டு,  அடையிலாத அமெரிக்க
ஏக்திபத்தியாவத்திற்கு அஐசியாவல்,  மப்ருாங்களே்த்ஐ, இஐ்ணு் வெரீதியாவ்க
முற்றிலும் ெண்டியிற்கு இடைச் மசாத்தியயயும். 

ஒருர் வெடையிலாாங்களே,  புட்டின் அ் வெஐத ரப்க்டையிலாக ெ்ற்றிக் மக்ண்டு
தன்டையிலானத்த்ரன அமெரிக்க ரக்ரிக்டையிலாககளுக்கு அனுசாத்தியரித்த
மசாத்தியன்ற்ல், ஊற்கு இடைக பிஐச்சாத்திய்ஐங்கள் அதற்ரகற்ப சாத்தியரிமசாத்தியயத மக்ள்ளும்.
ஆன்ல்,  சாத்தியம்ப் வெங்கராங்களே் எந்தம் வெ்ரு சிஐஏ க்ட்சியிலும்
முன்கணிக்கப்பற்கு இடை்த ஒரு திடையிலாசாத்தியயிலும் ிடப்பட்ட இந்த நெகஐ முடியும். 

உலான அணுகின் இஐண்ற்கு இடை்் வெத மிகப் மபரியாவ அணுஆயுதக் கிற்கு இடைங்டையிலாகக்
கட்டுப்ப்ட்டில் மக்ண்டிருக்கும் ஒரு சாத்தியக்தியாவ்ன ஐஷ்யாவ்டையிலா் வெ
ஸ்திஐமின்டையிலாெக்கு உள்ாங்களே்க்கும் ஒரு மக்ள்டையிலாகயின் அசாத்தியட்டையிலாற்கு இடைத்தனம்,
ெடையிலாலான அணுப்பூட்டு் வெத்க இருக்கிறத.  கிழக்கு ஐரஐ்ப்ப் ெற்றும்
கருங்கற்கு இடைல் பிஐ்ந்தியாவம் முழு் வெதிலும் இஐ்ணு் வெப் படையிலாற்கு இடைகள்
ஆயாவத்தப்படுத்தி டையிலா் வெக்கப்பட்டிருக்கும் நிடையிலாலான அணுயில்,  ெற்றும்
உக்ரஐனும் ஐஷ்யாவ படையிலாற்கு இடைகளும் அ் வெற்றின் எல்டையிலாலான அணுரயாவ்ஐங்களில்
குண்டுவீசி ் வெருகின்ற நிடையிலாலான அணுயில்,  ஒரு த் வெற்ன கஏவுகணைக்கீட்டிற்க்ன
சாத்திய்த்தியாவக்கூறு ிடப்பட்ட இந்த நெ்ளுக்கு ிடப்பட்ட இந்த நெ்ள் அதிகரித்த ் வெருகிறத. 

குறுகியாவக்லான அணு முடிவு எப்படி இருந்த ரப்திலும், அமெரிக்க் ெற்றும்
ஐரஐ்ப்பியாவ ஏக்திபத்தியாவ சாத்தியக்திகாங்களே்ல் பின்பற்றப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி
நிஐலின் நீண்ற்கு இடைக்லான அணு த்க்கம்,  பிஐாங்களேயாவகஐெ்ன விடையிலாாங்களேவுகராங்களே்டு
தவிர்க்கவியாவலான அணு்ெல் யுத்த திடையிலாசாத்தியடையிலாயாவ ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கி இட்டு மசாத்தியல்கிறத.
உலான அணுக ெக்கள் மத்டையிலாக முகங்மக்டுத்த ் வெரும் அப்யாவங்கள் குறித்த
பஐந்தாங்களேவிலான அணு்ன ெக்களுக்கு மபரிதம் மதரியாவ்ெல்,  தீர்ெ்னங்கள்
திடையிலாஐக்குப் பின்ன்ல் எடுக்கப்பட்டு ் வெருகின்றன என்பரத
மத்ழிலான அணு்ாங்களேர் ் வெர்க்கம் முகங்மக்டுத்த ் வெருகின்ற மிகப் மபரியாவ
அப்யாவெ்க இருக்கிறத. 

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த ் வெ்ஐம், ஐரஐ்ப்ப் முழு் வெதிலும்
இருந்த ெந்திரிெ்ர்கள்,  முடியாவ்ட்சியாவ்ாங்களேர்கள்,  ெற்றும் வியாவ்ப்ஐ
ிடப்பட்ட இந்த நெலான அணுன்களின் ஒரு சிறியாவ சூழ்ச்சியாவ்ாங்களேர்காங்களே்ல் முதலான அணு்ம் உலான அணுக ரப்ர்
மத்ற்கு இடைங்கப்பட்ற்கு இடைத, யுத்தத்தில் ம் வெற்றிக்க்க அடையிலானத்டையிலாதயும் பஏவுகணையாவம்
டையிலா் வெப்பதற்கு அ் வெர்கள் எடுத்த முடிவு, பத்த மில்லியாவன் கஏவுகணைக்க்ன
ெக்களின் ெஐஏவுகணைங்களுக்கு இட்டுச் மசாத்தியன்றத. இன்ரற், அரதரப்ன்ற
சாத்தியக்திகள் இந்த பூமிடையிலாயாவரயாவ அழிக்க இட்டுச் மசாத்தியல்லான அணுக்கூடியாவ
அாங்களேவிலான அணு்ன ஒரு ரெ்தலுக்க்ன ஒரு உந்ததடையிலாலான அணு இயாவக்கி
விடு் வெதற்கு முன் ் வெந்த மக்ண்டிருக்கின்றன. 

மத்ழிலான அணு்ாங்களே ் வெர்க்கத்தின் அஐசியாவல்ரீதியில்-ிடப்பட்ட இந்த நெனவுபூர்் வெெ்ன தடையிலாலான அணுயீடு
இல்லான அணு்ெல்,  யுத்தத்டையிலாத ரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கியாவ அந்த இயாவக்க உந்ததடையிலாலான அணு
தடுப்பதற்கு அங்ரக ர் வெமறந்த ் வெழி் வெடையிலாகயும் கிடையிலாற்கு இடையாவ்த. 1914 இல்
அதிக்ஐத்தில் இருந்த அஐசாத்திய்ங்கங்கடையிலாாங்களேப் ரப்லில்லான அணு்ெல், இன்டையிலாறயாவ
ிடப்பட்ட இந்த நெவீன அஐசாத்திய்ங்கங்கள் ரபஐழிவிற்கு தணியாவெ்ட்ற்கு இடை்த என்பத்ல், ஒரு
அணுஆயுத ரப்ர் சாத்திய்த்தியாவமில்டையிலாலான அணு என்று யாவ்ஐ்் வெத ிடப்பட்ட இந்த நெம்பின்ல்
அ் வெர் தன்டையிலானத்த்ரன ஏெ்ற்றிக் மக்ள்கின்ற்ர். எந்தவிற்கு இடையாவத்திலும்,
இன்று இருக்கின்ற ஆட்சிகள் முன்பிருந்தடையிலா் வெ விற்கு இடை அதிகெ்க
மப்றுப்பில்லான அணு்ெல் இருக்கின்றன.  அதிகரித்த் வெரும் மப்ருாங்களே்த்ஐ,
சாத்தியமூக பிஐச்சிடையிலானகாங்களே்ல் சூழப்பட்டு,  அந்த பிஐச்சிடையிலானகளுக்கு
அ் வெற்றிற்கு இடைம் எந்தம் வெ்ரு முற்ரப்க்க்ன தீர்வும் இல்லான அணு்ெல்,  அடையிலா் வெ
யுத்த ஆபத்டையிலாத டையிலாகயிமலான அணுடுப்பத பிஐரயாவ்சாத்தியனெ்னத என கருதி
அடையிலாதரிடப்பட்ட இந்த நெ்க்கி முன்மன்ருரப்தம் இல்லான அணு்தாங்களேவிற்கு
ிடப்பட்ட இந்த நெ்ட்ற்கு இடைம்மக்ண்டுள்ாங்களேன. 

இதன்ல் த்ன் ிடப்பட்ட இந்த நெ்ன்க்ம் அகிலான அணுத்தின் அடையிலானத்தலான அணுக குழு,
மத்ழிலான அணு்ாங்களே ் வெர்க்கத்தின் ஒரு சாத்தியர்் வெரதசாத்திய ரப்ர் எதிர்ப்பு, ஏக்திபத்தியாவ
எதிர்ப்பு ெற்றும் முதலான அணு்ளித்த் வெ எதிர்ப்பு இயாவக்கத்டையிலாதக்
கட்டிமயாவழுப்ப ர் வெண்டியாவதன் அ் வெசியாவத்டையிலாத ் வெலியுறுத்தகிறத.
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