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வாஷிங்டன் நே் நேரடியாகாக கிநேயாகவில் உள்ள நே் நேட்நேடா
ஆதரவிலான உக்நேரனியாக ஆட்சிக்கு ஆயுதங்கள்
வழங்கக்கூடுமென கூடுமென கடந்த வாரம
அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்த,  அமென கூடுமெரிக்க அரசாங்ாங்கம
கூடுமெற்றும அதன் ஐநேராப்பியாக கூட்டாளிகளின்
மென சாங்ால்லாட்சிகள்,  அதிகளவில் மென பாறுப்பற்றரீதியிலும
கூடுமெற்றும அதிதீவிரத்தடனும கூடுமொறியுள்ளன.
நேபார்் நோடும மென சாங்ய்திகள் அனைத்தினத்திலும,  உக்நேரன்
மீதான ஒரு பரந்த நேகூடுமொதலில் கூடுமெனித உயிர்களின்
வினைத்தில என்ன என்பனைத்திதக் குறித்நேதா,  அத என்ன
வரமபுகனைத்திளக் மென காண்டிருக்கும,  அல்லத ரஷ்யாகா
கூடுமெற்றும நே் நேட்நேடாவிற்கு இனைத்திடநேயாக அத ஓர்
அணுஆயுத பரிவர்த்தனைத்தினயாகாக தீவிரகூடுமெனைத்திடயாகக்கூடுகூடுமொ
என்பனைத்திதக் குறித்நேதா யாகாரும மென தளிவாக
குறிப்பிடுவதில்னைத்தில.

முனீச் பாதகாப்பு கூடுமொ் நோட்டில், அமென கூடுமெரிக்க மென சாங்னட்டர்
லிண்ட்மென சாங் கிரஹாம்ாம ஒரு பிரதான நேபார்
மென வடிக்கக்கூடும என்பனைத்திதத் மென தளிவுபடுத்தினார்,
இருப்பினும கிநேயாகவிற்கு வாஷிங்டன்
எவ்வாறாயினும ஆயுதங்கள் வழங்குகூடுமொறு
அனைத்திழப்புவிடுத்தார். “நீங்கள் [உக்நேரனியாக ஆட்சிக்கு]
ஒரு தற்காப்பு தனைத்திகனைத்திகூடுமெனைத்தியாக அளித்தால்,  இத
எவ்வாறு நேபாய் முடியுமென கூடுமென எனக்கு மென தரியாகாத.
ஆனால் எனக்கு மென தரிந்தமென தல்லாம,  எனத நேதசாங்ம
தீனைத்திகூடுமெகனைத்திளத் தாக்குபிடித்த நிற்க நேவண்டியுள்ள
நேபாதம கூடுமெற்றும சுதந்திரத்திற்காக நிமிர்ந்த நிற்க
நேவண்டியாக நேபாதம,  ் நோன் சுதந்திரத்திற்காக
நின்நேறன் என்பதால்,  ் நோன் ் நேல்ல விதகூடுமொக
உணர்கிநேறன்.  அவர்கள் இறந்த நேபாகலாம.
அவர்கள் நேதாற்று நேபாகலாம.  ஆனால் யாகாராவத
பின்னாலிருந்த இனைத்தித சிறந்த முனைத்திறயில்
உந்தவில்னைத்திலமென யாகன்றால்,  ் நோம நேதாற்று நேபாநேவாம
என்பனைத்தித என்னால் கூற முடியும,” என்றார்.

ரஷ்யாகா பீதியுற்று பின்வாங்கும வனைத்திரயில் அனைத்தித
இராணுவரீதியில் அச்சுறுத்தவதற்கு,  ரநேடாஸ்லாவ்
சிநேகார்ஸ்கி நேபாலாந்த ் நோடாளுகூடுமென்றத்தில்
பரிந்தனைத்திரத்தார்.  “உக்நேரன் இராணுவரீதியில்
மென வற்றிமென பற முடியாகாமென தன புட்டின் ் நேகூடுமெக்கு
காட்டியுள்ளார். அவராலும இராணுவரீதியில் மென வல்ல
முடியாகாத என்பனைத்தித இப்நேபாத ் நோம அவருக்கு
காட்ட நேவண்டும.” 

மூநேலாபாயாக கூடுமெற்றும சாங்ர்வநேதசாங் ஆய்வுகளுக்கான
சிந்தனைத்தினக்கூட னைத்திகூடுமெயாகத்தின் ஓர் அறிக்னைத்திக (CSIS)
கிநேயாகவ் ஆட்சிக்கு ஆயுதம வழங்குவதற்காக
வாதிட்டத:  “தனைத்திடகனைத்திள இறுக்குகின்ற
அநேதநேவனைத்திளயில்,  உக்நேரனியாக இராணுவத்னைத்திதப்
பலப்படுத்தம அமென கூடுமெரிக்க கூடுமெற்றும அதன் நே் நேசாங்

் நோடுகளின் ஒரு ் நேமபககூடுமொன கடனைத்திகூடுமெப்பாடானத,
கூடுமொஸ்நேகா ஓர் அரசியாகல் கூடுமெற்றும இராணுவ நேபரழிவின்
அபாயாகத்னைத்தித எடுக்கிறத என்பனைத்தித அதற்கு சாங்மிக்னைத்திஅ
மென சாங்ய்யாக உதவும ...” என்று குறிப்பிட்டத. 

ரஷ்யாகாவிற்கு எதிராக உக்நேரனுக்கு ஆயுதம
வழங்குவதற்கு அமென கூடுமெரிக்கா பில்லியாகன் கணக்கான
டாலர்கனைத்திளச் மென சாங்லவிட நேவண்டுமென கூடுமென கட்டுனைத்திரயாகாளர்
நேராஜர் நேகாஹாம்ன் நியூ நேயாகார்க் னைத்திடமஸில் எழுதனைத்திகயில்
முனைத்திறயிட்டார்.  “கூடுமொஸ்நேகா புரிந்த மென காள்ளும ஒரு
மென கூடுமொழி இருக்கிறத:  அதாவத டாங்கி-தகர்ப்பு
ஏவுகனைத்திணகள்,  நேபார்க்கள ராடார்கள்,  உளவுபார்ப்பு
டிநேரான்கள் என்பதாகும. அவற்னைத்திறக் மென காண்டும கூடுமெற்றும
ஏனைத்தினயாக ஆயுதங்கனைத்திளக் மென காண்டும உக்நேரன்
இராணுவத்னைத்தித பலப்படுத்தங்கள்.  ஆதாயாககூடுமெனைத்திடவதற்கு
மென காடுக்க நேவண்டியாக வினைத்திலனைத்தியாகக் குறித்த புட்டினின்
ஆய்னைத்திவ கூடுமொற்றுங்கள். அங்நேக அபாயாகங்களும உள்ளன,
ஆனால் அபாயாகம இல்லாத எந்த மென காள்னைத்திகயும
இல்னைத்தில,” என்றார்.

அரசியாகல் ஸ்தாபகமும கூடுமெற்றும ஊடகங்களும ஒன்று
அவற்றின் மென சாங்ாந்த பிரச்சாங்ாரத்தின் மீத மென வறி மென காண்டு,
ஒரு கூட்டம மிகுந்த தினைத்திரயாகரங்கில் கூச்சாங்லிட்டு
மென காண்நேட சுட்டுத்தள்ளும ் நேடவடிக்னைத்திகக்கு இனைத்திணயாகான
சாங்ர்வநேதசாங் இராஜாங்க ் நேடவடிக்னைத்திககளில் இருந்த
அவற்றால் விலகிக் மென காள்ள முடியுமென கூடுமென அனைத்திவ ் நேமப
நேவண்டும,  அல்லத அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கநேளா
அதன் மென பாருனைத்திள அவர்கள் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க
நேவண்டும.  இந்த விடயாகத்தில்,  பில்லியாகன்
கணக்கானவர்களின் வாழ்னைத்திவ வினைத்திலயாகாக நேகாரும
நே் நேட்நேடா கூடுமெற்றும ரஷ்யாகாவிற்கு இனைத்திடயிலான
அணுக்கதிர் வினைத்திளவுகனைத்திளத் தூண்டக்கூடியாக ஒரு
பிரதான ஐநேராப்பியாக மென பருநில நேபானைத்திரத் மென தாடங்க
அவர்கள் ் நேகர்ந்த வருகிறார்கள். 

அதநேபான்ற அறிக்னைத்திககனைத்திள மென வளியிடுபவர்களின்
நே் நோக்கம என்னவாக இருந்தாலும சாங்ரி,  அவர்கள்
உத்நேதசாங்த்தில் இருக்கும இலக்குகளால் அத்தனைத்திகயாக
அச்சுறுத்தல்கள் மிகவும தீவிரகூடுமொக எடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. நே் நேற்று கிமென ரமளினின் பாதகாப்பு கவுன்சில்
தனைத்திலவர் நிநேகாலய் பட்ருமென பட்ருஷெவ் கூறுனைத்திகயில்,
உக்நேரனில் நே் நேட்நேடா தனைத்திலயீட்னைத்திட அவர் ரஷ்யாகாவின்
உயிர்பினைத்திழப்புக்குரியாக சாங்வாலாக பார்ப்பதாக
மென தரிவித்தார். “அமென கூடுமெரிக்கர்கள்,  உக்நேரனியாக சாங்மபவங்கள்
மூலகூடுமொக ஆட்சி கூடுமொற்றத்னைத்தித எட்டுவதற்காகவும கூடுமெற்றும
இறுதியாகாக எங்கள் ் நோட்னைத்திட உனைத்திடக்கவும,  ரஷ்யாக
கூட்டனைத்திகூடுமெப்னைத்திப ஓர் உள்பிராந்தியாக இராணுவ
நேகூடுமொதலுக்குள் இழுக்க முயாகன்று வருகின்றனர்,”
என்றார். 

கிநேயாகவ் ஆட்சிக்கு ஆயுதங்கள் வழங்க வாஷிங்டன்
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உக்ரரேனில் ர் போர் விரிவாக் போக்கத்தின
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முடிமென வடுத்தால்,  அந்த நேகூடுமொதல் "மென வறுகூடுமெநேன
இன்னும நேகூடுமெற்மென காண்டும தீவிரகூடுமெனைத்திடயும"  என்று
ரஷ்யாக ஜனாதிபதி விளாடிமீர் புட்டினின் ஒரு
மென ் நேருங்கியாக கூட்டாளியாகான பட்ருமென பட்ருஷெவ் எச்சாங்ரித்தார்.

ரஷ்யாக ஆட்சியின் அச்சாங்ங்கள்,  முன்னணி அமென கூடுமெரிக்க
மூநேலாபாயாகவாதிகளால் தூண்டிவிடப்பட்டு
வருகின்றன.  கிநேயாகவ் ஆட்சிக்கு ஆயுதங்கள்
வழங்கும அவர்களின் நே் நோக்ககூடுமொனத,  ரஷ்யாகானைத்திவ
அவகூடுமொனப்படுத்தவும கூடுமெற்றும அமென கூடுமெரிக்காவிற்கு
சாங்வால் விடுக்கக்கூடியாக பிரதான சாங்க்தியாகாக உள்ள
அனைத்தித உனைத்திடப்பதற்காகவும மில்லியாகன்
கணக்கானவர்களின் வாழ்னைத்திவ வினைத்திலயாகாக மென காண்ட
அழிவுகரகூடுமொன ் நேகர்புற நேபார்முனைத்திறயில் ரஷ்யாகானைத்திவச்
சிக்க னைத்திவப்பதாகும என்று அவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

வில்சாங்ன் னைத்திகூடுமெயாக சிந்தனைத்தின குழாமில் கடந்த ஆண்டு
உனைத்திரயாகாற்றுனைத்திகயில்,  முன்னாள் கார்டர் நிர்வாக
நேதசியாக பாதகாப்பு ஆநேலாசாங்கர் ஜ்பிக்னீவ்
பிரிநேஜமென ஜன்ஸ்கி "ரஷ்யாகா ஓர் உலக வல்லரசு என்ற
தீர்கூடுமொனத்னைத்தித ...  நியாகாயாகப்படுத்தம ஒரு நேபரார்வக்
கண்நேணாட்டம"  ரஷ்யாகாவில் எழுந்தள்ளதற்கு
எதிராக எச்சாங்ரித்தார்.  உக்நேரன் "அவ்விடத்தில்
ரஷ்யாகாவிற்கு ஒரு நீடித்த பிரச்சினைத்தினயாகாக
பரிணமிக்கும என்பத கூடுமெட்டுகூடுமெல்ல,  கூடுமொறாக அத
பிராந்தியாகத்தின் ஒரு மென பரும பகுதிகளினத நிரந்தர
இழப்னைத்திபயும பிரதிநிதித்தவம மென சாங்ய்கிறத,  அத
ரஷ்யாகாவின் ஏகாதிபத்தியாக விரிவாக்கத்தின் நேபாக்கில்
அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மிகப்மென பரியாக பிராந்தியாக
இழப்பாகும.  அனைத்திதமென யாகாட்டி இதன்வினைத்திளபயாகனாக,
உலகில் ரஷ்யாகாவின் இடம கூடுமெற்றும அத வகிக்கும
பாத்திரம சாங்மபந்தகூடுமொக,  அத இந்த புதியாக
கட்டுக்கனைத்திதக்கு எதிராக நேவனைத்தில மென சாங்ய்யாகக்கூடும,”
என்று அவர் ் நேமபுவதாக மென தரிவித்தார். 

பிரிநேஜமென ஜன்ஸ்கி மென தாடர்ந்த குறிப்பிட்டார்,  “அத
குறித்த மென வளிப்பனைத்திடயாகாக இருப்பத,  கூடுமெற்றும
உக்நேரனியாகர்கள் எதிர்த்தால்,  அவர்களுக்கு
ஆயுதங்கள் கினைத்திடக்கும என்று உக்நேரனியாகர்களுக்கும
கூடுமெற்றும உக்நேரனைத்தின அச்சுறுத்தக்கூடியாகவர்களுக்கும
கூறுவத மிகவும ் நேல்லதாக இருக்கும ...  நேகூடுமெலும
என்னைத்தினப் மென பாறுத்த வனைத்திரயில்,  உக்நேரனியாகர்கள்
குறிப்பாக மென வற்றிகரகூடுமொக ் நேகர்புற நேபார்முனைத்திற
எதிர்ப்பில் ஈடுபட அனுகூடுமெதிக்கும வனைத்திகயில்,
ஆயுதங்கனைத்திள வடிவனைத்திகூடுமெக்க நேவண்டும.  ஆயிரக்
கணக்கான டாங்கிகளுடன்,  மென பரும பனைத்திட
பிரநேயாகாகத்னைத்தித ஒழுங்கனைத்திகூடுமெக்கக்கூடியாக ஓர்
இராணுவத்னைத்திதக் மென காண்டிருக்கும ரஷ்யாக
இராணுவத்னைத்தித திறந்தமென வளியில் எதிர்மென காள்ளும
வனைத்திகயில் உக்நேரனியாகர்கனைத்திள ஆயுதபாணியாகாக்க
முயாகற்சிப்பதில் அங்நேக எந்த அர்த்தமும இல்னைத்தில,”
என்றார். 

பிரிநேஜமென ஜன்ஸ்கி விவரித்தார்:  “பிரதான
் நேகரங்களில்,  ஹாம்ார்கிவ்,  கிநேயாகவ் என்று னைத்திவத்தக்
மென காள்நேவாம,  அங்நேக எதிர்ப்பு கிளமப
நேவண்டுமென கூடுமென்றால் கூடுமெற்றும வீதிச் சாங்ண்னைத்திடகள்
அவசியாககூடுமொக நேவண்டுகூடுமொனால்,  அத நீண்ட
காலமென கூடுமெடுப்பதாக கூடுமெற்றும மென சாங்லவு பிடிப்பதாக
இருக்கும.  இந்த விடயாகத்தின் உண்னைத்திகூடுமெ
என்னமென வன்றால், நேகூடுமெலும இங்நேகதான் இந்த மென கூடுமொத்த

மென ் நேருக்கடியின் சாங்ரியாகான காலநே் நேரம முக்கியாககூடுமொகின்றத.
ரஷ்யாகா இதவனைத்திரயில் அமகூடுமொதிரியாகான முயாகற்சினைத்தியாகக்
னைத்திகயாகாள தயாகாராகவில்னைத்தில.  அதற்கு மிகவும
இரத்தக்களரியுடன் வினைத்திலக்மென காடுக்க நேவண்டியாகதாக
இருக்கும,  நிதிச்மென சாங்லவுகனைத்திளப் மென பாறுத்தவனைத்திரயில்
முடக்கும வனைத்திகயில் மென சாங்லவுகூடியாகதாக இருக்கக்கூடும,”
என்றார். 

இத,  கூடுமெனித ் நேடவடிக்னைத்திககளில் நேபார் முற்றிலும
ஊகிக்கவியாகலாதத என்ற இராணுவ விஞ்அானத்தின் ஓர்
அடிப்பனைத்திட பழமென கூடுமொழியாகாகும. 

உக்நேரனின் பிரதான ் நேகரங்களில் மில்லியாகன் கணக்கான
உயிர்கனைத்திள வினைத்திலயாகாக மென காடுப்பனைத்திதச் சாங்மபந்தப்படுத்தி
உள்ள,  பிரிநேஜமென ஜன்ஸ்கியாகால் வனைத்திரயாகப்பட்ட
அதநேபான்றமென வாரு திட்டம நேவககூடுமொக ஒரு மென பரும
நேகூடுமொதலுக்கு இட்டுச் மென சாங்ல்லும எண்ணிலடங்கா
சூழல்கனைத்திள ஒருவரால் நினைத்தினத்தப் பார்க்க முடியும.
கிநேயாகவில் கூடுமெற்றும நேகூடுமெற்கு உக்நேரனில் வீட்டுக்கு வீடு
சாங்ண்னைத்திடயிடுவதில் ஈடுபடுவனைத்தித நேவண்டுகூடுமொனால் ரஷ்யாகா
நேதர்ந்மென தடுக்காகூடுமெல் நேபாகாகூடுமெல்,  ஆனால் நே் நேட்நேடா
பனைத்திடகனைத்திளயும கூடுமெற்றும தனைத்திலயீடு மென சாங்ய்வதற்கு நே் நேட்நேடா
உடன்படிக்னைத்திககளால் பினைத்திணந்தள்ள பால்டிக் நேபான்ற
கிழக்கு ஐநேராப்பா முழுவதிலும உள்ள அதன் தனைத்திண
ஆட்சிகனைத்திள தாக்குவனைத்திதயும நேதர்ந்மென தடுக்காகூடுமெல்
நேபாகாத.  அணுஆயுதகூடுமெல்லாத ஆயுதங்களில்,  ரஷ்யாகா
மென பரும இராணுவ நேகூடுமெலாளுனைத்திகூடுமெ மென காண்டுள்ள இந்த
பகுதிகளில் ் நேடக்கும இத்தனைத்திகயாக சாங்ண்னைத்திட,
நே் நேட்நேடாவிற்கு பாதககூடுமொக மென சாங்ன்றால் அத அணு
ஆயுதங்களுடன் பதிலடி அளிக்காகூடுமெல் நேபாகுகூடுமொ? 

இறுதியாகாக எழும நேகள்வி இததான்:  நே் நேட்நேடா
அதிகாரங்களின் மென வளியுறவு மென காள்னைத்திகயின் அசுரத்தனம
கூடுமெற்றும அடாவடித்தனத்தின் புறநினைத்தில ஆதாரகூடுமொக
இருப்பத என்ன?  இத்தனைத்திகயாக ஆக்நேராபட்ருஷெகூடுமொன கூடுமெற்றும
தற்மென கானைத்திலக்கு ஒப்பான மென காள்னைத்திககனைத்திள ஏற்ற கனைத்திடசி
இரண்டு ஆட்சிகள்,  இரண்டாம உலக நேபாருக்கு
முந்னைத்திதயாக ஆண்டுகளில் இருந்த ் நோஜி நேஜர்கூடுமெனியும
ஏகாதிபத்தியாக ஜப்பானும ஆகும.  தனினைத்திகூடுமெப்படுத்தப்பட்ட
ஆளும நேகூடுமெற்தட்டுக்களாக,  சாங்மூக பதட்டங்கள் கூடுமெற்றும
சாங்ர்வநேதசாங் முரண்பாடுகனைத்திள முகங்மென காடுத்த,  இதற்காக
அவற்றிடம எவ்வித பகுத்தறிவுபூர்வ தீர்வுகளும
இல்லாகூடுமெல்,  நேபாரில் அனைத்தினத்னைத்திதயும பணயாககூடுமொக
னைத்திவத்திருந்த நினைத்திலயில்,  அவற்றின் மென காள்னைத்திககள் ஓர்
ஆழ்ந்த முனைத்திறப்பட்ட மென ் நேருக்கடினைத்தியாக பிரதிபலித்தன.

அங்நேக அமென கூடுமெரிக்க மென காள்னைத்திகயின்
அடாவடித்தனத்திற்கும கூடுமெற்றும ஹிட்லர் அல்லத
ஹிநேராஹிநேடாவினதிற்கும இனைத்திடயிலான ஓர்
அபாயாககரகூடுமொன சாங்கூடுமொந்தரம உள்ளத. இன்னைத்திறயாக மின்ஸ்க்
நேபச்சுவார்த்னைத்திதகளுக்கு முன்னதாக நே் நேற்று ் நேள்ளிரவு
சில மென சாங்ய்திகள் உடன்படிக்னைத்திககள் எட்டப்படும என்று
குறிப்பிட்ட நினைத்திலயில்,  கிமென ரமளின் அடிபணிந்த,
ஏநேதனும உடன்படிக்னைத்திக எட்டப்பட்டாலும கூட,  அத
அமென கூடுமெரிக்காவினால் நேகாரப்படும ஒரு புதியாக சுற்றுக்கான
மென தாடக்க புள்ளியாகாக இருக்கும என்பனைத்தித கூடுமெட்டுநேகூடுமெ
நிரூபிக்கும.

நினைத்திலனைத்திகூடுமெ அசாங்ாதாரணகூடுமொன விதத்தில் அபாயாககரகூடுமொக
உள்ளத.  ஏநேதனும குறுகியாக-கால தீர்வு ஒன்றுநேசாங்ர்த்த
ஒட்டப்பட்டாலும கூட,  அத மென ் நேருக்கடினைத்தியாக புதப்பிக்க
ஒரு சிறியாக இனைத்திடநேவனைத்திளயாகாக கூடுமெட்டுநேகூடுமெ இருக்கும.

உனைத்திழக்கும கூடுமெக்களின் ஒநேர குரல் உலக நேசாங்ாசாங்லிசாங் வலைத் தளம


