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ஸ்கிரிிபரிபால் நஞ்சூட்டலும் ரஷ்லும் ரஷ்யரிபாவுக்க
எதிரரிபான பிரச்ரச்சரிபாரமும்

Bill Van Auken,     28 March 2018

வாஷிங்டன் திங்களன்று 60 ரஷ்யத் தூதரக அதிகாரிககாரிகளள ிகளை வவளிை வெளியயற்றியிருப்பதும,
அதன் ஒருங்கிகாரிகளங்கிணைப்பான நடவடிக்காரிகளககளில் பிரிட்டன்,  பிரான்ஸ,  ை வெளிய ஜேர்மனி மற்றும
20 க்கும அதிகமான மற்ற நாடுகள் ஒவ்ிகளை வவான்றுை வெளியம கணிசமான எண்ணிக்காரிகளகயில்
ரஷ்யத் தூதரக அதிகாரிககாரிகளள ிகளை வவளிை வெளியயற்றியிருப்பதும,  ரஷ்யாவுக்கு எதிராக
ை வெளியநட்ை வெளியடா சக்திகள் நடத்திவரும இகாரிகளடவிடாத பிரச்சாரத்தில் ஒரு ஆத்திரமூட்டும
தீவிரப்படுத்தடுத்தலாகும.

மார்ச் 4 அன்று பிரிட்டனின் ிகளை வதற்கு நகரமான சாலிஸபரியில் உள்ள ஒரு பூங்காவின்
இருக்காரிகளகயில் முன்னாள் ரஷ்ய உளவாளியும பிரிட்டிஷ் இரட்காரிகளட முகவருமான
ை வெளியசர்ஜி ஸகிரிபால் மற்றும அவரது வயது வந்த மகளுக்கு நஞ்சூட்டப்பட்டது
சமபந்தமான ஒரு ிகளை வதளிவற்ற சமபவமதான் இந்த நடவடிக்காரிகளகக்கான சாக்காக
முன்தள்ளப்படுகிறது.

ஸகிரிபாலும அவரது மகளும உயிருக்கு ஆபத்தான நிகாரிகளடுத்தலயில் மருத்துவமகாரிகளனயில்
அனுமதிக்கப்பட ை வெளியநர்ந்ததன் காரங்கிணைமான இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பின்னால்
“அை வெளியநகமாய” மாஸை வெளியகா இருக்க ை வெளியவண்டும என்பதாக கடந்த இரண்டு வாரங்களாக
ை வெளியடாரி பிரதமர் ிகளை வதரசா ை வெளியமயின் அரசாங்கம திருமபத் திருமப ிகளை வசால்லி
வந்திருக்கிறது.  பிரிட்டன் ிகளை வவளியுறவு அகாரிகளமச்சரான ை வெளியபாரிஸ ை வெளிய ஜோன்சன் இன்னும
ஒருபடி ை வெளியமை வெளியடுத்தல ிகளை வசன்று,  விளாடிமிர் புட்டின் ை வெளியநரடியாக இந்தத் தாக்குதலுக்கு
உத்தரவிட்டிருப்பதற்கான வாயப்பு “மிக அை வெளியநகமாக”  இருப்பதாக் கூறியை வெளியதாடு,
ரஷ்ய  ஜேனாதிபதிகாரிகளய அை வெளியடால்ஃப் ஹிட்டுத்தலருடன் ஒப்பிடும அளவுக்குச் ிகளை வசன்று
விட்டார்.

இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதரவாக இரண்டு விடயங்கள் தான் இல்டுத்தலாதிருக்கிறது:
1)  ஏை வெளியதனும சரிபார்க்கத்தக்க ஆதாரம,  மற்றும 2)  இத்தகாரிகளகயிகளை வதாரு குற்றத்காரிகளத
ை வெளியமற்ிகளை வகாள்வதற்கு ரஷ்ய அரசாங்கத்திற்கு இருக்கக் கூடிய புரிந்துிகளை வகாள்ளத்தக்க
ஏை வெளியதனும ை வெளியநாக்கம.

தூதரக அதிகாரிககாரிகளள ிகளை வவளிை வெளியயற்றுவதில் வாஷிங்டன் மற்றும இடுத்தலண்டனுடன்
கரமை வெளியகார்த்த படுத்தல அரசாங்கங்களும —அை வெளியநகமானகாரிகளவ ஒன்று முதல் நான்கு
ரஷ்யர்கள் வகாரிகளர நாட்காரிகளட விட்டு ிகளை வவளிை வெளியயற பணித்துள்ளன, ஓகாரிகளசயற்ற மன்னிப்பாக
மாஸை வெளியகா குறிப்பிட்டிருக்கின்ற ஒன்றுடன்— தங்களுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும
காட்டப்பட்டிருக்கவில்காரிகளடுத்தல என்பகாரிகளத ை வெளியநர்காரிகளமயாக ஒப்புக்ிகளை வகாள்கின்றன.

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும,  தன் பங்கிற்கு,  ஒரு சாதாரங்கிணை வீதிக் குற்றத்திற்கு
வழக்கமாக இருப்பகாரிகளத விடவும குகாரிகளறவான அவகாசத்காரிகளதை வெளியய நஞ்சூட்டலில்
உண்காரிகளமக் குற்றவாளிகாரிகளய கண்டறிவதற்கான அதன் புடுத்தலன்விசாரகாரிகளங்கிணையாக
ிகளை வசால்டுத்தலப்படுவதற்கு அளித்திருக்கிறது.

எந்த ஆதாரமும தாங்கிநிற்காத நிகாரிகளடுத்தலயில், பிரிட்டனும அிகளை வமரிக்காவும முன்காரிகளவக்கக்
கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் ரஷ்ய-விை வெளியராதப் பிரச்சாரத்திற்கு அரசியல் நியாயத்காரிகளத
வழங்கும ிகளை வபாருட்டு இட்டுக்கட்டப்பட்டகாரிகளவயாக இருக்கின்றன என்பது
ிகளை வவளிப்பகாரிகளடயாக இருக்கிறது.  புட்டின் அவரது பதவியின் இறுதி
பதவிக்காடுத்தலத்திற்காய மீண்டும ை வெளியதர்ந்ிகளை வதடுக்கப்பட இருந்த அந்த சமயத்தில் புட்டின்
அரசாங்கம ஸகிரிபாகாரிகளடுத்தல —இந்த மனிதகாரிகளர ரஷ்ய அதிகாரிகள் முன்னர்
சிகாரிகளறயிடுத்தலகாரிகளடத்து பின்னர் விடுதகாரிகளடுத்தல ிகளை வசயதிருந்தனர்—  ிகளை வகாகாரிகளடுத்தல ிகளை வசயய
முயலுவதற்கு புரிந்துிகளை வகாள்ளக் கூடியதாக எந்த முகாந்திரமும இல்டுத்தலாதிருக்கிறது.

இந்தக் குற்றத்காரிகளத நடத்துவதற்கு யாருக்கு முகாந்திரமிருக்கிறது? என்று எந்திகளை வவாரு
ை வெளியபாலிஸ புடுத்தலனாயவாளராக இருந்தாலும ை வெளியகட்கின்ற அடிப்பகாரிகளடயான ை வெளியகள்விகாரிகளய

ஒருவர் ை வெளியகட்டால்,  அிகளை வமரிக்க மற்றும பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம என்பை வெளியத
ிகளை வவளிப்பட்ட பதிடுத்தலாக இருக்கும,  இகாரிகளவை வெளியய முன்கூட்டி தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு
ிகளை வகாள்காரிகளககாரிகளய அமல்படுத்துவதற்கான சாக்காரிகளக வழங்குவதற்கு இந்த சமபவத்காரிகளதப்
பயன்படுத்திக் ிகளை வகாண்டிருக்கின்றன.

மிகத் திட்டவட்டமான புவிமூை வெளியடுத்தலாபாய இடுத்தலக்குககாரிகளள முன்ிகளை வனடுப்பதற்காக அிகளை வமரிக்க
மற்றும பிரிட்டிஷ் உளவு முககாரிகளமகளால் வகுக்கப்பட்ட ஒரு சதியில்,
துர்பாக்கியசாலியான திரு.ஸகிரிபாலும, அவரது மகளும, துச்சமான பலிகடாக்களாக
ஆகியிருந்தனர் என்பது மட்டுை வெளியம சாலிஸபரி நஞ்சூட்டல் சமபவத்துக்கு இருக்கின்ற
மிக புரிந்துிகளை வகாள்ளத்தக்க விளக்கமாக இருக்கிறது. 

ஆனால் அிகளை வமரிக்க சிஐஏ உம பிரிட்டிஷ் MI6  உம தமது புவியரசியல் இடுத்தலக்கின்
நடுத்தலன்களின் ை வெளியபரில் கிிகளை வரமளின் ஆட்சிக்கு எதிரான பிரச்சாரப் ை வெளியபாகாரிகளர
தீவிரப்படுத்துவதற்காக இப்படி இரண்டு அப்பாவிககாரிகளளக் ிகளை வகாகாரிகளடுத்தலிகளை வசயயுமளவுக்கு
ை வெளியபாவது என்பது உண்காரிகளமயிை வெளியடுத்தலை வெளியய சாத்தியமா?

ஈராக் ஆக்கிரமிப்காரிகளப நியாயப்படுத்துவதற்காக “ை வெளியபரழிவு ஆயுதங்ககாரிகளள”
கண்டுபிடித்த ஏகாதிபத்தியக் குற்றவாளிகளது அை வெளியத குமபகாரிகளடுத்தலச் ை வெளியசர்ந்தவர்கள் தான்
இந்த ஆத்திரமூட்டகாரிகளடுத்தலயும அரங்ை வெளியகற்றிக் ிகளை வகாண்டிருக்கிறார்கள்.  ஒபாமா
நிர்வாகத்திற்குப் பின்னர்,  சிஐஏ,  ஆளில்டுத்தலா விமான ஏவுககாரிகளங்கிணைககாரிகளள தனது
ிகளை வதரிந்ிகளை வதடுத்த ஆயுதமாகக் ிகளை வகாண்டு,  உடுத்தலிகளை வகங்கிலும ிகளை வதாடர்ச்சியான
படுிகளை வகாகாரிகளடுத்தலகளில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறது.  அந்த நிறுவனத்திற்கு ிகளை வகாகாரிகளடுத்தலகார
நிறுவனம எனப் ிகளை வபயிகளை வரடுத்துக் ிகளை வகாடுத்த முடிவில்டுத்தலாத குற்றங்களில் இது
சமீபத்தியது மட்டுை வெளியம.  ட்ரமப் நிர்வாகம இப்ை வெளியபாது,  இரகசிய விசாரகாரிகளங்கிணையிடத்தின்
சித்தரவகாரிகளதயாளராக நன்கறியப்பட்ட ஒருவகாரிகளர சிஐஏ க்கு பரிந்துகாரிகளர
ிகளை வசயதிருக்கிறது.

ஸகிரிபால் மற்றும அவரது மகளின் மீதான ிகளை வகாகாரிகளடுத்தலமுயற்சிக்கு ஏற்பாடு ிகளை வசயது
அக்குற்றத்காரிகளத மாஸை வெளியகா மீது சுமத்துவது திட்டவட்டமான அரசியல்
ை வெளியநாக்கங்களுக்காய ை வெளியசகாரிகளவிகளை வசயகிறது.

கடந்த தசாப்தத்தில்,  2008  இல் உகாரிகளடந்து ிகளை வசன்ற ிகளை வதற்கு ஒசடியா மற்றும
அப்காசியா மாகாங்கிணைங்ககாரிகளள மீண்டும காரிகளகப்பற்றுவதற்கு அிகளை வமரிக்க ஆதரவுடன்
ை வெளிய ஜோர்ஜியா நடத்திய ை வெளியபார் ை வெளியதால்விகண்டதன் பின்னர்,  அிகளை வமரிக்க ஏகாதிபத்தியம
தனது உடுத்தலகளாவிய ை வெளியமடுத்தலாதிக்கத்திற்கான முகாரிகளனப்புக்கு ஒரு சகிக்க முடியாத
முட்டுக்கட்காரிகளடயாகக் காண்கின்ற ரஷ்யாவுக்கு எதிராய தனது மூர்க்கத்தனத்காரிகளதயும
பிரச்சாரத்காரிகளதயும ிகளை வதாடர்ந்து தீவிரப்படுத்தி வந்திருக்கிறது.

2014  இல் அிகளை வமரிக்க ஆதரவுடனான பாசிச தகாரிகளடுத்தலகாரிகளமயிடுத்தலான உக்ை வெளியரனிய
ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கு —ரஷ்ய ை வெளியமடுத்தலாதிக்கம இருந்த பகுதியாகவும அதன் கருங்கடல்
கப்பல் வரிகாரிகளசக்கான தளமாகவும ை வெளியசகாரிகளவ ிகளை வசயத கிரிமியாகாரிகளவ ரஷ்யா தன்னுடன்
இகாரிகளங்கிணைத்துக் ிகளை வகாள்ள இது தூண்டியது— பின்னர் பதட்டங்கள் அதிகரிக்க மட்டுை வெளியம
ிகளை வசயதிருக்கின்றன.

இறுதியாக,   ஜேனாதிபதி பஷார் அல் அசாத்தின் அரசாங்கத்திற்கு ரஷ்ய -மற்றும
ஈரானிய-  ஆதரவு சிரியாவில் ஏழு ஆண்டுகளாக நகாரிகளடிகளை வபற்று வருகின்ற சிஐஏ
ஆதரவுடனான ஆட்சி-மாற்றத்திற்கான ை வெளியபாகாரிகளர நிகாரிகளடுத்தலதடுமாறச் ிகளை வசயதிருக்கிறது,
அிகளை வமரிக்க பகாரிகளடகள் ரஷ்ய இராணுவத்தின் ஒப்பந்த வீரர்ககாரிகளளக் ிகளை வகால்வதும,
சிரியாவில் தனது பகாரிகளடகள் அச்சுறுத்தப்படுமானால் பதிடுத்தலடி ிகளை வகாடுக்கப் ை வெளியபாவதாக



வாஷிங்டனுக்கு ரஷ்ய இராணுவம எச்சரிக்காரிகளக விடுப்பதுமாக இராணுவப்
பதட்டங்களுக்கும இது இட்டுச் ிகளை வசன்றிருக்கிறது.

ஸகிரிபால் நஞ்சூட்டப்பட்டது ிகளை வதாடர்பான,  ஏற்பாடு ிகளை வசயயப்பட்ட கூக்குரடுத்தலானது,
ஒலிமபிக்கின் ை வெளியபாகாரிகளதமருந்து “ஊழல்”  முதல் அிகளை வமரிக்க ை வெளியதர்தலில் ரஷ்ய
“தகாரிகளடுத்தலயீடு”  ிகளை வதாடர்பான முடிவற்ற பிரச்சாரம வகாரிகளரயிலும ஒரு முடிவற்ற
ஆத்திரமூட்டல்களின் பகுதியாகும,  இகாரிகளவ அகாரிகளனத்துை வெளியம மக்ககாரிகளள ை வெளியபாருக்குத்
தயாரிப்பு ிகளை வசயயும விதத்தில் வடிவகாரிகளமக்கப்பட்டிருப்பகாரிகளவ ஆகும.

அிகளை வமரிக்க அரசாங்கத்திற்குள்ளாகவும சரி வாஷிங்டனுக்கும அதன் ிகளை வவளிப்பட்ட
ஐை வெளியராப்பியக் கூட்டாளிகளுக்கு இகாரிகளடயிலும சரி இந்தக் ிகளை வகாள்காரிகளக ிகளை வதாடர்பாக
ஆழமான விரிசல்கள் நிடுத்தலவுகின்றன.  வாஷிங்டனிலும இடுத்தலண்டனிலும அரசு
எந்திரத்துக்குள்ளாக இருப்பவர்களுக்கு ஸகிரிபால் நஞ்சூட்டடுத்தலானது ரஷ்யாவுக்கு
எதிரான ஒரு கூடுதல் மூர்க்கமான ிகளை வகாள்காரிகளகக்கு ஒரு ஆயுதமாக ை வெளியசகாரிகளவிகளை வசயகிறது.
இது மற்ற ஐை வெளியராப்பிய சக்திகள் மீது —குறிப்பாக அதிகமான அளவில் தனது
ிகளை வசாந்த வல்டுத்தலரசு நடுத்தலன்ககாரிகளளப் பின்பற்றி வருவை வெளியதாடு,  வாஷிங்டனின் மூை வெளியடுத்தலாபாய
இடுத்தலக்குகளுக்கும அிகளை வமரிக்க முதடுத்தலாளித்துவத்தின் இடுத்தலாப நடுத்தலன்களுக்கும குறுக்கீடு
ிகளை வசயயும விதமாக ரஷ்யாவுடன் வர்த்தக உறவுககாரிகளளயும ஸதாபித்துக்
ிகளை வகாண்டிருக்கின்ற ை வெளிய ஜேர்மனியின் மீது— அழுத்தமளிக்கின்ற ஒரு வழிவகாரிகளககாரிகளயயும
அளிக்கிறது.

ஸகிரிபால் நஞ்சூட்டடுத்தலானது ஒரு திட்டமிட்ட அரசுப் பிரச்சாரத்தின் பகுதி
என்பதற்கான ிகளை வதளிவான அறிகுறியாக ிகளை வசவ்வாயன்று, அிகளை வமரிக்க ஆளும ஸதாபகம
மற்றும அதன் உளவு முககாரிகளமகளின் கருத்துக்களுக்கும பிரச்சாரத்துக்குமான
இரண்டு பிரதான வழிகளாக இருக்கின்ற நியூை வெளியயார்க் காரிகளடமஸ மற்றும வாஷிங்டன்
ை வெளியபாஸடில் கிட்டத்தட்ட ஒை வெளியரமாதிரியான தகாரிகளடுத்தலயங்கங்கள் ிகளை வவளியாகியிருந்தன. 

“ை வெளியமற்கின் அரசாங்கங்கள் மற்றும ை வெளியதர்தல்களுக்கு இகாரிகளடயூறு ிகளை வசயவது,  உக்ை வெளியரன்
ை வெளியபான்ற அண்காரிகளட நாடுககாரிகளள ஆட்டுவிப்பது, மற்றும ை வெளியமற்கத்திய நகரங்களில் தனது
எதிரிககாரிகளள தகாரிகளட ிகளை வசயயப்பட்ட இரசாயனப் ிகளை வபாருட்ககாரிகளளக் ிகளை வகாண்டு ிகளை வகாகாரிகளடுத்தல
ிகளை வசயவது” ஆகிய குற்றச்சாட்டுககாரிகளள ரஷ்யா மீது சுமத்தும ை வெளியபாஸட், “திருவாளர்.
புட்டின் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாக ை வெளியவண்டும. அவரது உளவாளிகளில் ஒரு சிடுத்தல டசன்
ை வெளியபகாரிகளர ிகளை வவளிை வெளியயற்றுவது என்பது அதில் ஒரு படிதான்,  ஆனால் அது மட்டுை வெளியம
அை வெளியநகமாய ை வெளியபாதுமானதாய இருக்காது” என்று வலியுறுத்துகிறது.

ரஷ்ய தூதரக அதிகாரிகள் ிகளை வவளிை வெளியயற்றத்காரிகளத வரை வெளியவற்றிருக்கும காரிகளடமஸ, ஆயினும
”அிகளை வமரிக்கா மற்றும ை வெளியமற்கத்திய  ஜேனநாயகங்களில் ை வெளியதர்தல்களில் தகாரிகளடுத்தலயீடு
ிகளை வசயவது முதல் உக்ை வெளியரன் மற்றும சிரியாவில் ை வெளியபார்ககாரிகளள முன்தள்ளுவது
வகாரிகளரயிலும படுத்தலதரப்பட்டதாய இருக்கும திரு.புட்டினின் ை வெளியசட்காரிகளடககாரிகளள எதிர்த்து
நின்று அவகாரிகளர ிகளை வநருக்கிப் பின்னால் தள்ளுவதற்கு திரு.ட்ரமப் இன்னும அதிகமாக
முன்னால் ை வெளியபாக ை வெளியவண்டியிருக்கும” என்று அறிவிக்கிறது. 

காரிகளடமஸ தகாரிகளடுத்தலயங்கத்துடன் ை வெளியசர்ந்து அதன் ிகளை வசயதிப் பக்கங்களில் ஒன்றில் “இது
பனிப் ை வெளியபார் அல்டுத்தல,  மாறாக ரஷ்யாவுடனான உறவுகள் ிகளை வகாந்தளிப்பானகாரிகளவயாக
மாறுகின்றன”  என்ற தகாரிகளடுத்தலப்புடனான ஒரு திகிலூட்டும கட்டுகாரிகளர ஒன்றும
இடமிகளை வபற்றிருந்தது.  ஈராக்கின் “ை வெளியபரழிவு ஆயுதங்கள்”  குறித்த ிகளை வபாயககாரிகளள
ஊக்குவிக்கும விதமாக இப்பத்திரிகாரிகளகயில் படுத்தல கட்டுகாரிகளரககாரிகளள எழுதிய  ஜே்டுரைகளை எழுதிய ஜூடித்
மில்டுத்தலரால் இழிபுகழ் ிகளை வபறச் ிகளை வசயயப்பட்ட “புடுத்தலனாயவு பத்திரிகாரிகளகத்துகாரிகளற” பள்ளியின்
பாகமாய இருக்கின்ற காரிகளடமஸ இன் மாஸை வெளியகா ிகளை வசயதியாளர் ஆண்ட்ரூ ஹிக்கின்ஸ
இக்கட்டுகாரிகளரகாரிகளய எழுதியிருந்தார்.

ஹிக்கின்ஸ, 2014 இல்,  சிஐஏ ஆதரவுடனான கவிழ்ப்காரிகளப ஒட்டி கிழக்கு உக்ை வெளியரகாரிகளன
புரட்டிப் ை வெளியபாட்ட கிை வெளியயவ்-எதிர்ப்பு கடுத்தலகம முழுக்க முழுக்க ரஷ்ய உளவாளிகள்
மற்றும சிறப்புப் பகாரிகளடகள் துருப்புகளின் ை வெளியவகாரிகளடுத்தலயாக இருந்தது என்பதற்கான
திட்டவட்டமான புகாரிகளகப்பட ஆதாரத்காரிகளதக் காட்டுகின்ற ை வெளியநாக்கத்துடன்
ிகளை வவளியாகியிருந்த காரிகளடமஸ முதற்பக்க கட்டுகாரிகளரயின் பிரதான எழுத்தாசிரியர் ஆவார்.
அிகளை வமரிக்க ிகளை வவளியுறவுத் துகாரிகளறயால் காரிகளடமஸக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த இந்த
“புகாரிகளகப்பட ஆதாரம”  அதற்குப் பின்னர் முற்றிலும இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஒன்றாக
நிரூபங்கிணைமானது.

ை வெளியகமபிரிட்ஜ் பல்ககாரிகளடுத்தலக்கழகத்தில் படித்த ஹிக்கின்ஸ அதன்பின், அிகளை வமரிக்க உளவு
நடவடிக்காரிகளகயாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கு ிகளை வபயர்ிகளை வபற்ற ை வெளியவர்மாண்ட்டில் உள்ள

மிடில்பரி கல்லூரியில் ரஷ்ய மற்றும அரபி ிகளை வமாழிகாரிகளய படித்தார்.  காரிகளடம்ஸம்ஸுக்கு
ை வெளியவகாரிகளடுத்தல ிகளை வசயவதற்கு முன்பாக, அவர் வாஷிங்டன் ை வெளியபாஸடின் சீன ிகளை வசயதியாளராக
இருந்தார்,  அவரது பயங்கிணைப்ிகளை வபட்டியில் இரகசிய அரசாங்க ஆவங்கிணைங்ககாரிகளள
காரிகளவத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டகாரிகளத அடுத்து அவர் நாட்காரிகளட விட்டு
ிகளை வவளிை வெளியயற்றப்பட்டார்.  இந்த ிகளை வவளிை வெளியயற்றத்காரிகளத திருமபப் ிகளை வபறச் ிகளை வசயயும
முயற்சியில்,  ை வெளியபாஸட்,  தனது சார்பாக ிகளை வபயஜிங்காரிகளக தா ஜோ ிகளை வசயவதற்கு ிகளை வ்வதற்கு ஹென்றி
கிஸஸிங்ககாரிகளர பணியமர்த்தியது.

வாஷிங்டனுக்கும மாஸை வெளியகாவுக்கும இகாரிகளடயிடுத்தலான இன்காரிகளறய பதட்டங்கள் பனிப்
ை வெளியபார் சமயத்தில் நிடுத்தலவியவற்காரிகளற ஒத்தகாரிகளவயல்டுத்தல,  மாறாக “1917  ை வெளியபால்ஷிவிக்
புரட்சிகாரிகளயப் பின்ிகளை வதாடர்ந்து வந்த ஒரு முடக்கும அவநமபிக்காரிகளகக் காடுத்தலகட்டத்காரிகளத”
நிகாரிகளனவுக்குக் ிகளை வகாண்டுவரக் கூடியகாரிகளவ என்பை வெளியத ஸகிரிபால் விவகாரத்தில்
ஹிக்கின்ஸ எழுதியிருக்கும கட்டுகாரிகளரயின் ஆயவுமுடிவாகும.

ரஷ்யாவின் ஆளும முதடுத்தலாளித்துவ நிதிப்பிரபுக்ககாரிகளள பிரதிநிதித்துவம ிகளை வசயகின்ற
புட்டினின் அரசாங்கமானது உடுத்தலகளாவிய புரட்சிகாரிகளய எல்டுத்தலாம ஊக்குவிக்கவில்காரிகளடுத்தல
என்பகாரிகளத ஒப்புக்ிகளை வகாள்கின்ற அை வெளியதை வெளியநரத்தில்,  அது “ஸதாபகமான நிர்ங்கிணையங்ககாரிகளள
உதாசீனப்படுத்துவதன் மூடுத்தலமாக ிகளை வவளிநாட்டு அரசாங்கங்களில் தவறாகக்
கால்காரிகளவப்பதில் சிறந்து விளங்குகிறது” என்று ஹிக்கின்ஸ எழுதுகிறார்.

உண்காரிகளம என்னிகளை வவன்றால், ரஷ்யா, அதன் அளவினாலும யூை வெளியராஆசிய நிடுத்தலப்பரப்பின்
மத்தியில் அகாரிகளமந்திருக்கிற அதன் புவியியல் இடஅகாரிகளமவுநிகாரிகளடுத்தலயின் காரங்கிணைத்தாலும,
அத்துடன் அது உடுத்தலகின் இரண்டாவது ிகளை வபரும அணு ஆயுத வல்டுத்தலகாரிகளமகாரிகளயப்
ிகளை வபற்றிருப்பதாலும,  அிகளை வமரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் ை வெளியமடுத்தலாதிக்க ை வெளியநாக்கங்களுக்கான
ஒரு முட்டுக்கட்காரிகளடயாக அது இருக்கிறது.  “ஸதாபகமான நிர்ங்கிணையங்களுக்கு”
அதாவது அிகளை வமரிக்காவின் உடுத்தலகளாவிய ை வெளியமடுத்தலாதிக்கத்திற்கு அது கீழ்ப்படிய
மறுப்பது சகித்துக் ிகளை வகாள்ள முடியாததாக இருக்கிறது.

”1920 களில் மாஸை வெளியகாவின் சீர்குகாரிகளடுத்தலக்கும நடவடிக்காரிகளகககாரிகளள” எப்படிக் காரிகளகயாளுவது
என்பது ை வெளியமற்கத்திய சக்திகளுக்குத் ிகளை வதரியாதிருந்தது என்று எழுதுகின்ற ஹிக்கின்ஸ
“அன்காரிகளறய நாளின் முன்னிகாரிகளடுத்தல சக்தியாகவும ை வெளியசாவியத் ஒன்றியத்காரிகளத அங்கீகரித்த
முதல் ை வெளியமற்கத்திய நாடாகவும இருந்த பிரிட்டகாரிகளனப் ிகளை வபாறுத்தவகாரிகளர,  அந்த
நிகழ்ச்சிப்ை வெளியபாக்கானது இன்காரிகளறய காடுத்தலத்தின் எதிிகளை வராலிககாரிகளளக் ிகளை வகாண்டிருந்தது”
என்று ை வெளியசர்த்துக் ிகளை வகாள்கிறார்.

“புதிய ை வெளியபால்ஷிவிக் அரசாங்கத்காரிகளத 1924  இல்” அங்கீகரித்த பிரிட்டன்,  அதன்பின்
“குழப்பத்காரிகளத விகாரிகளதப்பதில் ை வெளியசாவியத் உளவாளிகள் வட்டம ஒன்று ஈடுபட்டிருந்தகாரிகளத
ை வெளியபாலிஸ கண்டறிந்ததன் பின்னர்” ை வெளியசாவியத் தூதர்ககாரிகளள ிகளை வவளிை வெளியயற்றியது என்று
அவர் எழுதுகிறார்.

வரடுத்தலாறு குறித்த ஹிக்கின்ஸின் மிகவும ிகளை வதரிந்ிகளை வதடுத்த பதிப்பில் இழிபுகழ் ிகளை வபற்ற
“சிை வெளியனாவிை வெளியயவ் கடிதம” விடுபட்டிருக்கிறது, M16 என்று அறியப்படுகின்ற பிரிட்டனின்
இரகசிய உளவு ை வெளியசகாரிகளவயால் ை வெளியமாசடியாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆவங்கிணைம
அதன்பின் இராணுவத்திற்கும,  பழகாரிகளமவாதக் கட்சிக்கும வடுத்தலது-சாரி
ஊடகங்களுக்கும வழங்கப்பட்டது.

கமயூனிச அகிடுத்தலத்தின் ிகளை வசயற்குழுவின் தகாரிகளடுத்தலவராக அப்ை வெளியபாதிருந்த கிரிை வெளியகாரி
சிை வெளியனாவிை வெளியயவ் எழுதியதாக ிகளை வசால்டுத்தலப்பட்டு காரிகளகயளிக்கப்பட்ட அந்த ை வெளியமாசடிக் கடிதம
ை வெளியதர்தலுக்கு நான்கு நாள் முன்பாக ிகளை வடயலி ிகளை வமயிலிடம அளிக்கப்பட்டு,  அந்தப்
பத்திரிகாரிகளக இவ்வாறாக பதாகாரிகளகத் தகாரிகளடுத்தலப்காரிகளப அச்சிட்டது:  “ை வெளியசாசலிஸட்
தகாரிகளடுத்தலவர்களது உள்நாட்டுப் ை வெளியபார் சதித்திட்டம;  மாஸை வெளியகா நமது சிவப்புகளுக்கு
உத்தரவிடுகிறது; மாிகளை வபரும சதி ிகளை வவளிப்பட்டது.”

1924  இல் முதன்முகாரிகளறயாக அதிகாரத்துக்கு வந்து ை வெளியசாவியத் ஒன்றியத்காரிகளத
அங்கீகரித்திருந்த ிகளை வதாழிற் கட்சி,  மிகப்ிகளை வபருவாரி எண்ணிக்காரிகளகயில் ை வெளியடாரிக்களிடம
ை வெளியதால்வியகாரிகளடவதற்கு இந்த ை வெளியமாசடி ஆவங்கிணைம பங்களிப்பு ிகளை வசயதது.

இருபதாம நூற்றாண்டின் மிகப்ிகளை வபரும பிரிட்டிஷ் அரசியல் ஊழல்களில் ஒன்றான
சிை வெளியனாவிை வெளியயவ் கடிதம,  ஒரு ை வெளியதர்தகாரிகளடுத்தலத் தகாரிகளடுத்தலகீழாக்குவதற்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஹிக்கின்ஸ, காரிகளடமஸ மற்றும சிஐஏ இல் இருக்கும அவர்களது
“ஆதாரங்கள்”  ஊக்குவித்துக் ிகளை வகாண்டிருக்கும ஸகிரிபால் நஞ்சூட்டகாரிகளடுத்தலச் சுற்றிய
இட்டுக்கட்டல்கள் ஒரு உடுத்தலகப் ை வெளியபாருக்கு தயாரிப்பு ிகளை வசயவதற்காக
பயன்படுத்தப்பட்டுக் ிகளை வகாண்டிருக்கின்றன.


