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அமெரிக்க ந நாட நாளுென்றத்தில் ஆற்றிய
உரஉரையில், ெக்்ரஉரை நான் ெத்திய கிழக்கின்

நவ-க நாலனித்துவ துண்ட நாடரல ஆதரிக்கிற நார
By Alex Lantier,   26 April 2018

பதன்கிழழமிழமையன்று அு அமிழமைரிக்க ிக்க நரிக்க நா்க நாடரிக்க நாளுிழமைன்றத்தின் ஒரு கூட்டுக்

கூட்்க நாடத்தில் இிழமைரிக்க நானுவல் ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் வழங்கிய உழமன ஒரு பிு அமனஞ்ச
ஜனரிக்க நாதிபதியரிக்க நால் இதுவழமனயில் வழங்கப்பட்டிருக்கக் கூடிய மிகப்
ுவல் மக்ரபரிக்க நார்த்தீவின பகினங்கிழமைரிக்க நான அறிக்ழமககளில் ஒன்றரிக்க நாக இருந்தது. ஏப்னல்
14  அன்று சிரியரிக்க நா மீது வரிக்க நாஷிங்்க நாடன்,  இலண்்க நாடன் ிழமைற்றும் பரிக்க நாரி பாரிஸரிக்க நால்
ிக்க ந்க நாடத்தப்பட்்க நாட ஆத்தினமூட்்க நாடலற்ற குண்டுவீச்சிழமன 21  ஆம்
நூற்றரிக்க நாண்டுக்கரிக்க நான ஒரு பதிய உலக ஒழுங்கிற்கரிக்க நான முன்ிழமைரிக்க நாதிரியரிக்க நாக
பகழ்ந்த ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான்,  ஈனரிக்க நான்,  வ்க நாட ு அமகரிக்க நாரியரிக்க நா ிழமைற்றும் பிற ிக்க நரிக்க நாடுகளுக்கு
எதினரிக்க நான அு அமிழமைரிக்க ுவல் மக்ரபரிக்க நார் மினட்்க நாடல்களுக்கு தனது ஆதனழமவ
அறிவித்தரிக்க நார்.

இனண்்க நாடரிக்க நாம் உலகப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாருக்குப் பிந்ழமதய கரிக்க நாலத்தில் அட்லரிக்க நாண்டிக்
க்க நாடந்த கூட்்க நாடணியின் மிக ஆழ்ந்த ு அமிக்க நருக்கடிக்கு ிழமைத்தியில்,
வரிக்க நாஷிங்்க நாடனுக்கு ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் ுவல் மக்ரிழமைற்ு அமகரிக்க நாண்்க நாட மூன்று ிக்க நரிக்க நாள் விஜயத்தின்
நிழமறவரிக்க நாக இந்த உழமன அழமிழமைந்திருந்தது.  ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பிய ிழமைற்றும் சீனப்
ு அமபரிக்க நாருட்களின் மீது வர்த்தக தீர்ழமவகழமக தீர்வைகளை விதிக்கும் அு அமிழமைரிக்க
ிக்க ந்க நாடவடிக்ழமககள் பதிலடிகளின் ஒரு சழழமலயும் ஒரு உலகக தீர்வைகளைரிக்க நாவிய
வர்த்தகப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாழமனயும் அச்சறுத்துவது குறித்தும், ஈனரிக்க நான் அணு சக்தி
ஒப்பந்தத்ழமத இனத்து ு அமசய்வதற்கு வரிக்க நாஷிங்்க நாடன் அறிவித்திருக்கும்
திட்்க நாடங்கள் ஒட்டுு அமிழமைரிக்க நாத்த ிழமைத்திய கிழக்கிலும் ுவல் மக்ரபரிக்க நார் ு அமவடிப்பதற்கு
அச்சறுத்துவது குறித்தும் ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பிய ஆளும் வட்்க நாடரிக்க நானங்களில் பீதி
ு அமபருகிக் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கிறது.  ஆயினும்,  ஜனிக்க நரிக்க நாயகத்ழமதக்
கரிக்க நாப்பரிக்க நாற்றுவது குறித்த ு அமவற்று வரிக்க நாய்ச்சவ்க நாடரிக்க நால்கக தீர்வைகளைரிக்க நால் மூ்க நாடப்பட்்க நாட
மூர்க்கிழமைரிக்க நான இனரிக்க நாணுவ ிக்க ந்க நாடவடிக்ழமககளுக்கு இன்னும் கூடுதலரிக்க நாய்
அழமழப்பகள் விடுவழமதத் தவிர்த்து ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் முன்ழமவப்பதற்கு
எதுு அமவரிக்க நான்றும் இருக்கவில்ழமல.

“ிக்க நிழமைது இனண்டு ுவல் மக்ரதசங்களுுவல் மக்ரிழமை ஒுவல் மக்ரன ிழமைண்ணிுவல் மக்ரலுவல் மக்ரய
ுவல் மக்ரவர்ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கின்றன, அு அமிழமைரிக்க ிழமைற்றும் பிு அமனஞ்சப் பனட்சிகளின்
ஒுவல் மக்ரன இலட்சியங்களிுவல் மக்ரலுவல் மக்ரய கரிக்க நாலூன்றியிருக்கின்றன” என்று ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான்
அறிவித்தரிக்க நார்.  “ிக்க நிழமைது பிழமிணைப்பகளின் வலிழமிழமைுவல் மக்ரய ிக்க நிழமைது பகிர்ந்த
இலட்சியங்களுக்கரிக்க நான மூலவக தீர்வைகளைிழமைரிக்க நாக இருக்கிறது.  இதுுவல் மக்ரவ முதலரிக்க நாம்
உலகப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாரின் ுவல் மக்ரபரிக்க நாது ஏகரிக்க நாதிபத்தியத்திற்கு எதினரிக்க நான ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாட்்க நாடத்தில்,
அதன்பின் இனண்்க நாடரிக்க நாம் உலகப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாரின் சிழமையத்தில் ிக்க நரிக்க நாஜிசத்திற்கு
எதினரிக்க நான ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாட்்க நாடத்தில் ிக்க நம்ழமிழமை ஒன்றரிக்க நாக இழமிணைத்தது.  இதுுவல் மக்ரவ
ஸ்னரிக்க நாலினிச அச்சறுத்தலின் சகரிக்க நாப்தத்தின் ுவல் மக்ரபரிக்க நாது ிக்க நம்ழமிழமை மீண்டும்
ஒன்றுபடுத்தியது,  இப்ுவல் மக்ரபரிக்க நாது பயங்கனவரிக்க நாதக் குழுக்களுக்கு எதினரிக்க நாகப்
ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாடுவதற்கும் ிக்க நரிக்க நாம் அுவல் மக்ரத வலிழமிழமைழமயுவல் மக்ரய சரிக்க நார்ந்து நிற்கிுவல் மக்ரறரிக்க நாம்.”

வரிக்க நாஷிங்்க நாடன் ிழமைற்றும் பரிக்க நாரிஸ் ஜனிக்க நரிக்க நாயகத்திற்கரிக்க நான ஒரு முடிவில்லரிக்க நாத
ுவல் மக்ரபரிக்க நாழமன ிக்க ந்க நாடத்துவது குறித்த,  அது ிக்க நிழமைது சகரிக்க நாப்தத்தில் இஸ்லரிக்க நாமியக்
குழுக்களுக்கு எதினரிக்க நான “பயங்கனவரிக்க நாதத்தின் மீதரிக்க நான ுவல் மக்ரபரிக்க நாரின்”
வடிவத்ழமத எடுப்பது குறித்த ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நானின் வரிக்க நாய்வீச்ச; ு அமபரிக்க நாய்களின்
ஒரு குவியல் ஆகும்.  ு அமபரும் அு அமிழமைரிக்க ிழமைற்றும் ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பிய
ு அமபருநிறுவனங்களுக்கு இழம்க நாடயிலரிக்க நான வர்த்தக ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதல்களும்,

ஈனரிக்க நானு்க நாடன் ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பரிக்க நாவின் ு அமபரிக்க நாருக தீர்வைகளைரிக்க நாதரிக்க நான உறவுகழமக தீர்வைகளை முறிப்பதரிக்க நா
ிழமைற்றும் ிழமைத்திய கிழக்கில் ுவல் மக்ரபரிக்க நாரின் ஆபத்ழமத ஏற்பதரிக்க நா ஆகியழமவ
குறித்த அு அமிழமைரிக்க-ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பிய ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதல்களும் பயங்கனவரிக்க நாதத்தில்
இருந்து ஜனிக்க நரிக்க நாயகத்ழமதக் கரிக்க நாப்பரிக்க நாற்றுவதற்கரிக்க நான ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதல்கள் அல்ல.
அழமவ,  இருபதரிக்க நாம் நூற்றரிக்க நாண்டின் ிழமைகத்தரிக்க நான ிழமைரிக்க நார்க்சிஸ்டுகள்
விக தீர்வைகளைக்கியழமதப் ுவல் மக்ரபரிக்க நால,  ுவல் மக்ரபரிக்க நாட்டி ுவல் மக்ரதசிய முதலரிக்க நாளித்துவ ஆளும்
வர்க்கங்களின் வன்முழமறமிக்க ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதிக்ு அமகரிக்க நாள்ளும் ிக்க நலன்களில்
ுவல் மக்ரவரூன்றிய ஏகரிக்க நாதிபத்தியங்களுக்கு-இழம்க நாடயிலரிக்க நான ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதல்கள் ஆகும்.

அதன்பின் ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான், தனது ு அமசரிக்க நாந்த ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாசடியரிக்க நான முன்ழமவப்ப்க நாடன்,
அவுவல் மக்ரன முனண்ப்க நாடச் ு அமசன்றரிக்க நார்.  வரிக்க நாஷிங்்க நாடன் அதன் வர்த்தகப் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்
மினட்்க நாடல்கழமக தீர்வைகளைக் ழமகவிட்டு அதன் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்க் ு அமகரிக்க நாள்ழமககழமக தீர்வைகளை
ஐுவல் மக்ரனரிக்க நாப்பரிக்க நாவு்க நாடன் மிக ு அமிக்க நருக்கிழமைரிக்க நான விதத்தில் ஒருங்கிழமிணைக்க
ுவல் மக்ரவண்டும் என்று அவர் வரிக்க நாஷிங்்க நாடனி்க நாடம் விண்ிணைப்பம் ு அமசய்தரிக்க நார் —
பயங்கனவரிக்க நாதத்ழமத எதிர்த்துப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாரிடுவதற்கரிக்க நாக அல்ல, ிழமைரிக்க நாறரிக்க நாக உலக
அனசியலில் ு அமபயர் குறிப்பி்க நாடரிக்க நாத ு அமபரும் வல்லனசப்
ுவல் மக்ரபரிக்க நாட்டியரிக்க நாக தீர்வைகளைர்களுக்கு எதினரிக்க நாக ஏகரிக்க நாதிபத்திய சக்திகளின்
ுவல் மக்ரிழமைலரிக்க நாதிக்கிழமைரிக்க நான பரிக்க நாத்தினத்ழமதப் பரிக்க நாதுகரிக்க நாப்பதற்கரிக்க நாக.

அவர் ு அமதரிவித்தரிக்க நார்,  “ிக்க நிழமைக்கு இனண்டு சரிக்க நாத்தியிழமைரிக்க நான வழிகள்
முன்னிருக்கின்றன.  தனிழமிழமைப்ப்க நாடல்வரிக்க நாதம்,  பின்வரிக்க நாங்கல் ிழமைற்றும்
ுவல் மக்ரதசியவரிக்க நாதத்ழமத ிக்க நரிக்க நாம் ு அமதரிவு ு அமசய்யலரிக்க நாம். அது ஒரு ு அமதரிவு. ிக்க நிழமைது
அச்சங்களுக்கரிக்க நான ஒரு தற்கரிக்க நாலிகத் தீர்வரிக்க நாக அது ிக்க நம்ழமிழமை மிகவும்
ஈர்க்கக் கூடும்.  ஆனரிக்க நால் உலகத்திற்கு கதழமவ மூடுவதரிக்க நால் உலகின்
பரிிணைரிக்க நாிழமை வக தீர்வைகளைர்ச்சி நின்று வி்க நாடப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாவதில்ழமல...  ிக்க நரிக்க நாம்
விட்டுச்ு அமசல்லும் கரிக்க நாலியரிக்க நான இ்க நாடத்ழமத ஒரு வலுவரிக்க நான மூுவல் மக்ரலரிக்க நாபரிக்க நாயமும்
இலட்சியமும் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கக் கூடிய ிழமைற்ற சக்திகள் நினப்பி விடும்.
21  ஆம் நூற்றரிக்க நாண்டின் உலக ஒழுங்ழமக வடிவழமிழமைப்பதில் திழமைது
ு அமசரிக்க நாந்த ிழமைரிக்க நாதிரிழமய மீண்டும் முன்ு அமகரிக்க நாண்டுவருவதற்கு ஏழமனய
சக்திகள் சற்றும் தயங்கரிக்க நாது.”

“பன்முகத்தன்ழமிழமையின் ஒரு பதிய வழமகயின் அடிப்பழம்க நாடயில்
இருபத்திுவல் மக்ரயரிக்க நானரிக்க நாம் நூற்றரிக்க நாண்டு உலக ஒழுங்கு ஒன்ழமறக்
கட்டிு அமயழுப்பவுவல் மக்ரத”  ுவல் மக்ரிழமைம்பட்்க நாட வழி என்று ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் ு அமதரிவித்தரிக்க நார்.
இதற்கரிக்க நான ஒரு உதரிக்க நானிணைிழமைரிக்க நாக,  அவர் கூறினரிக்க நார்:  “சிரியரிக்க நாவில் ிக்க நரிக்க நாம்
ு அமிக்க நருக்கிழமைரிக்க நாய் ுவல் மக்ரவழமலு அமசய்கிுவல் மக்ரறரிக்க நாம். இனண்டு வரிக்க நானங்களுக்கு முன்பரிக்க நாக
ஆட்சியரிக்க நால் ிழமைக்கள் மீது தழம்க நாடு அமசய்யப்பட்்க நாட ஆயுதங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்்க நாட ுவல் மக்ரபரிக்க நாது,  அு அமிழமைரிக்கரிக்க நா ிழமைற்றும் பினரிக்க நான்ஸ்,  ஐக்கிய
இனரிக்க நாஜ்ஜியத்து்க நாடனும் இழமிணைந்து,  இனசரிக்க நாயன வசதிகழமக தீர்வைகளை
அழிப்பதற்கும் சர்வுவல் மக்ரதச சமுதரிக்க நாயத்தின் ிக்க நம்பகத்தன்ழமிழமைழமய
மீட்ு அம்க நாடடுப்பதற்கும் ு அமசயல்பட்்க நாடன.  அந்த ிக்க ந்க நாடவடிக்ழமகயரிக்க நானது இந்த
வலிழமிழமையரிக்க நான பன்முகத்தன்ழமிழமைக்கரிக்க நான சரிக்க நான்றரிக்க நாக இருந்தது.”

ஏப்னல் 14  குண்டுவீச்ழமச எதிர்கரிக்க நாலத்திற்கரிக்க நான ஒரு ிழமைரிக்க நாதிரியரிக்க நாக
ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் பகழ்வது சர்வுவல் மக்ரதசரீதியரிக்க நாக ு அமதரிக்க நாழிலரிக்க நாக தீர்வைகளைர்கள் ிழமைற்றும்
இழமக தீர்வைகளைஞர்களுக்கரிக்க நான ஒரு எச்சரிக்ழமகழமய உள்க தீர்வைகளை்க நாடக்கியிருக்கிறது.



ஜனிக்க நரிக்க நாயகம் ிழமைற்றும் சட்்க நாடத்தின் ஆட்சி ஆகியழமவ குறித்தரிக்க நான ு அமவற்று
வரிக்க நாய்வீச்சின் பின்னரிக்க நால்,  ஏகரிக்க நாதிபத்திய ழமிழமையங்களில் இருக்கின்ற
ஆளும் வர்க்கங்கள்,  சீனரிக்க நா ிழமைற்றும் னஷ்யரிக்க நா ுவல் மக்ரபரிக்க நான்ற திழமைது
பவிமூுவல் மக்ரலரிக்க நாபரிக்க நாய எதிரிகளுக்கு எதினரிக்க நாக திழமைது ுவல் மக்ரிழமைலரிக்க நாதிக்கிழமைரிக்க நான உலக
நிழமலழமய நிழமலிக்க நரிக்க நாட்டுவதற்கும் பனரிக்க நாிழமைரிப்பதற்கும்,  சர்வுவல் மக்ரதசச்
சட்்க நாடத்திற்கு முழு அலட்சியத்து்க நாடன்,  தரிக்க நாட்சண்யிழமைற்று
ு அமசயல்படுகின்றன.

ஏப்னல் 14  தரிக்க நாக்குதலரிக்க நானது,  டூிழமைரிக்க நா ிக்க நகனத்தில் அசரிக்க நாத் ஆட்சியின்
பழம்க நாடகள் இனசரிக்க நாயன ஆயுதங்கழமக தீர்வைகளைப் பயன்படுத்தியிருந்ததரிக்க நாக
ுவல் மக்ரிக்க நட்ுவல் மக்ர்க நாடரிக்க நா கூறிய ு அமபரிக்க நாய்கழமக தீர்வைகளை அடிப்பழம்க நாடயரிக்க நாகக் ு அமகரிக்க நாண்்க நாட ஒரு ுவல் மக்ரபரிக்க நார்க்
குற்றிழமைரிக்க நாகும்.  இந்தத் தரிக்க நாக்குதல் குண்டுவீச்சக்கரிக்க நான ஒரு
சரிக்க நாக்குப்ுவல் மக்ரபரிக்க நாக்கிழமன வழங்குவதற்கரிக்க நாக ுவல் மக்ரிக்க நட்ுவல் மக்ர்க நாடரிக்க நா-ஆதனவுழம்க நாடய
ு அமவள்ழமக தீர்வைகளை தழமலக்கவச ஆயுதக்குழுவரிக்க நால் (White  Helmets)
எனப்படுவதரிக்க நால் அனங்ுவல் மக்ரகற்றப்பட்்க நாடதரிக்க நாகும் என்பதற்கரிக்க நான ஆதரிக்க நானத்ழமத
னஷ்யரிக்க நா வழங்கிய நிழமலயில், வரிக்க நாஷிங்்க நாடன், இலண்்க நாடன் ிழமைற்றும் பரிக்க நாரிஸ்
இந்த இனசரிக்க நாயனத் தரிக்க நாக்குதலரிக்க நாகச் ு அமசரிக்க நால்லப்பட்்க நாடது குறித்த ஐ.ிக்க நரிக்க நா.
விசரிக்க நானழமிணைகள் எதுவும் ிக்க ந்க நாடந்துவிடும் முன்பரிக்க நாக சிரியரிக்க நாவின் அனசக்
கட்டி்க நாடங்களின் மீது ஏவுகழமிணைத் தரிக்க நாக்குதல்கழமக தீர்வைகளை ு அமதரிக்க நாடுத்தன. இந்தத்
தரிக்க நாக்குதழமல ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் பரிக்க நானரிக்க நாட்டுவது, அவர் எதிர்பரிக்க நார்க்கும்
இருபத்திுவல் மக்ரயரிக்க நானரிக்க நாம் நூற்றரிக்க நாண்டு ஒழுங்கரிக்க நானது ஏகரிக்க நாதிபத்திய சக்திகளின்
முடிவற்ற,  சட்்க நாடிழமைற்ற வன்முழமறழமய அடிப்பழம்க நாடயரிக்க நாகக்
ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கிறது என்பழமத அடிக்ுவல் மக்ரகரிக்க நாடிட்டுக் கரிக்க நாட்டுகிறது.

இந்த அடிப்பழம்க நாடயில்,  ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் யூுவல் மக்ரனரிக்க நாஆசியரிக்க நா எங்கிலுிழமைரிக்க நான
இலக்குகளுக்கு எதினரிக்க நான அு அமிழமைரிக்க மினட்்க நாடல்களுக்கு
ஆதனவளிக்கின்றரிக்க நார்.  “அணுவரிக்க நாயுதங்கழமக தீர்வைகளை பனப்பம் அச்சறுத்தலு்க நாடன்
ுவல் மக்ரசரும்ுவல் மக்ரபரிக்க நாது பயங்கனவரிக்க நாத அச்சறுத்தல் இன்னும் அபரிக்க நாயகனிழமைரிக்க நானதரிக்க நாகி
விடுகிறது”  என்றரிக்க நார் அவர்.  “பிுவல் மக்ரயரிக்க நாங்யரிக்க நாங்ழமக தழம்க நாடகளின்
மூலிழமைரிக்க நாகவும் ுவல் மக்ரபச்சவரிக்க நார்த்ழமதகளின் மூலிழமைரிக்க நாகவும் ு அமகரிக்க நாரிய
தீபகற்பத்ழமத அணுவரிக்க நாயுதம் அற்றதரிக்க நாக்குவழமத ுவல் மக்ரிக்க நரிக்க நாக்கி
ு அமகரிக்க நாண்டுவருகின்ற அு அமிழமைரிக்கரிக்க நாவின் முயற்சிகழமக தீர்வைகளை பினரிக்க நான்ஸ்
முழுழமிழமையரிக்க நாக ஆதரிக்கிறது.  ஈனரிக்க நாழமனப் ு அமபரிக்க நாறுத்தவழமன எங்கள்
ுவல் மக்ரிக்க நரிக்க நாக்கம் ு அமதளிவரிக்க நாக இருக்கிறது:  ஈனரிக்க நான் ஒருுவல் மக்ரபரிக்க நாதும் அணு
ஆயுதங்கள் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கக் கூ்க நாடரிக்க நாது:  இப்ுவல் மக்ரபரிக்க நாதும்,  5
வரு்க நாடிழமைரிக்க நானரிக்க நாலும், 10 வரு்க நாடிழமைரிக்க நானரிக்க நாலும், எப்ுவல் மக்ரபரிக்க நாதும்.”

ஈனரிக்க நான் அணு ஒப்பந்தத்ழமத ட்னம்ப் இனத்து ு அமசய்தரிக்க நால், அழமத ஏற்றுக்
ு அமகரிக்க நாள்க தீர்வைகளைவிருப்பழமத ஏற்கனுவல் மக்ரவ ுவல் மக்ரிக்க நற்று தரிக்க நான் கூறியழமத
சட்டிக்கரிக்க நாட்டியதன் மூலம்,  ஈனரிக்க நானுக்கு எதினரிக்க நான பதுப்பிக்கப்பட்்க நாட
ு அமபரிக்க நாருக தீர்வைகளைரிக்க நாதரிக்க நானத் தழம்க நாடகளுக்கும் அு அமிழமைரிக்கரிக்க நாவின் ஒரு ுவல் மக்ரபரிக்க நாரின்
சரிக்க நாத்தியத்திற்கும் பரிக்க நாழமத திறந்து விட்்க நாடதன் பின்னர்,  ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான்
இப்படிு அமயரிக்க நாரு பரிதரிக்க நாபகனிழமைரிக்க நான சிழமைரிக்க நாதரிக்க நானத்ழமதயும் ு அமசரிக்க நால்லிக்
ு அமகரிக்க நாண்்க நாடரிக்க நார்:  “ஆயினும் இந்தக் ு அமகரிக்க நாள்ழமகயரிக்க நானது ஒருுவல் மக்ரபரிக்க நாதும்
ிக்க நம்ழமிழமை ிழமைத்திய கிழக்கில் ுவல் மக்ரபரிக்க நாருக்கு இட்டுச் ு அமசல்லரிக்க நாது.  ஒரு
ிழமைரிக்க நாு அமபரும் ிக்க நரிக்க நாகரிகத்ழமதப் பினதிநிதித்துவம் ு அமசய்கின்ற ஈனரிக்க நான்
உள்ளிட்்க நாட ுவல் மக்ரதசங்களின் ஸ்தினத்தன்ழமிழமைழமய ிக்க நரிக்க நாம் உறுதி ு அமசய்வுவல் மக்ரதரிக்க நாடு
அவற்றின் இழமறயரிக்க நாண்ழமிழமைக்கு ிழமைரியரிக்க நாழமதயளிக்க ுவல் மக்ரவண்டும்.  அந்த
பினரிக்க நாந்தியத்தில் க்க நாடந்த கரிக்க நால தவறுகள் ிழமைறுபடியும் ிக்க ந்க நாடக்கவி்க நாடக்
கூ்க நாடரிக்க நாது.”

ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நானின் வரிக்க நாதம் ஒரு இனட்ழம்க நாட ுவல் மக்ரவ்க நாட ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாசடியரிக்க நாகும்.  ஒரு
பக்கத்தில், “உலகம் முன்ு அமனப்ுவல் மக்ரபரிக்க நாதும் கண்டினரிக்க நாத ு அமிக்க நருப்ப ிழமைற்றும்
சீற்றத்து்க நாடன்” வ்க நாடு அமகரிக்க நாரியரிக்க நாழமவ மினட்டி வருகின்ற ட்னம்ப்பக்கு ஒரு
ு அமவற்றுக்கரிக்க நாுவல் மக்ரசரிக்க நாழமலழமயக் ு அமகரிக்க நாடுக்கிறரிக்க நார்;  ிழமைறுபக்கத்தில்,  இத்தழமகய
ு அமகரிக்க நாள்ழமககக தீர்வைகளைரிக்க நால் விழமக தீர்வைகளையும் ுவல் மக்ரபரிக்க நாழமன அவர் ஆதரிக்கவில்ழமல என்று
வலியுறுத்துகிறரிக்க நார்.  அதன்பின் “க்க நாடந்தகரிக்க நால தவறுகள்”  என்று,  க்க நாடந்த
25 ஆண்டு கரிக்க நாலத்தின் ிழமைத்திய கிழக்கிலரிக்க நான ஏகரிக்க நாதிபத்தியப் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்கள்

ிழமைற்றும் இனரிக்க நாணுவ ஆக்கினமிப்பகழமக தீர்வைகளை,  அழமவ இருந்தன என்றும்
கூறரிக்க நாிழமைுவல் மக்ரலுவல் மக்ரய,  அழமவ திரும்பவும் ிக்க ந்க நாடவரிக்க நாிழமைல் தவிர்ப்பதற்கரிக்க நான ஒரு
ழமகயரிக்க நாலரிக்க நாகரிக்க நாத விண்ிணைப்பத்ழமத அவர் இழமிணைத்துக் ு அமகரிக்க நாள்கிறரிக்க நார்.

1991  இல் ஸ்னரிக்க நாலினிஸ்டுகக தீர்வைகளைரிக்க நால் ுவல் மக்ரசரிக்க நாவியத் ஒன்றியம்
கழமலக்கப்பட்ழமத ு அமதரிக்க நா்க நாடர்ந்து,  ஏகரிக்க நாதிபத்திய சக்திகள்,  ிழமைத்திய
கிழக்கில் அவற்றின் ிக்க நவகரிக்க நாலனித்துவ தழமலயீடுகளுக்கு எந்து அமவரிக்க நாரு
உண்ழமிழமையரிக்க நான இனரிக்க நாணுவ எதிர்பலத்ழமதயும் எதிர்ுவல் மக்ரிக்க நரிக்க நாக்குவதில்
இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு விட்்க நாடன. ஈனரிக்க நாக் ு அமதரிக்க நா்க நாடங்கி ஆப்கரிக்க நானிஸ்தரிக்க நான்,
லிபியரிக்க நா ிழமைற்றும் சிரியரிக்க நா வழமன இந்த மூுவல் மக்ரலரிக்க நாபரிக்க நாய ிழமைற்றும்
எண்ு அமிணைய்வக தீர்வைகளைம் ு அமசறிந்த பினரிக்க நாந்தியத்திலரிக்க நான வரிழமசயரிக்க நான
குருதிு அமகரிக்க நாட்டும் ஏகரிக்க நாதிபத்தியப் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்கள் மில்லியன் கிணைக்கரிக்க நான
ிழமைக்களின் உயிர்கழமக தீர்வைகளைப் பலிு அமகரிக்க நாண்்க நாடுவல் மக்ரதரிக்க நாடு பத்து மில்லியன்
கிணைக்கரிக்க நான ுவல் மக்ரபழமன தங்கள் வீடுகழமக தீர்வைகளை விட்டு ஓடும்படி ு அமசய்தது.
ஆயினும்,  பயங்கனவரிக்க நாதத்ழமத எதிர்த்துப் ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாடுவதற்கும் ிழமைற்றும்
ஜனிக்க நரிக்க நாயகத்ழமதக் கரிக்க நாப்பதற்குிழமைரிக்க நான அவசியத்தரிக்க நால் இழமவ
ஊக்குவிக்கப்பட்்க நாடதரிக்க நாய் கூறும் ஏகரிக்க நாதிபத்தியப் ு அமபரிக்க நாய்களின் மூலிழமைரிக்க நாக,
இந்தப் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்கழமக தீர்வைகளை ு அமசலுத்திய வர்க்க ிக்க நலன்கள் இருட்்க நாடடிப்ப
ு அமசய்யப்பட்்க நாடன.  ஈனரிக்க நாக்கின் ுவல் மக்ரபனழிவு ஆயுதங்கள் குறித்த ு அமபரும்
ு அமபரிக்க நாய்யரிக்க நானது அடுத்துவந்த ிக்க நவகரிக்க நாலனித்துவ ுவல் மக்ரபரிக்க நார்களுக்கரிக்க நான
ிழமைரிக்க நாதிரிழமய அழமிழமைத்துக் ு அமகரிக்க நாடுத்தது.

இந்த பல தசரிக்க நாப்த கரிக்க நாலத்துப் ுவல் மக்ரபரிக்க நாரினரிக்க நால் தூண்்க நாடப்பட்்க நாட பவியனசியல்
ு அமிக்க நருக்கடியரிக்க நானது ு அமபரும் உலக சக்திகளுக்கு இழம்க நாடயிலரிக்க நான ஒரு
இனரிக்க நாணுவ ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதலரிக்க நாக தீவினப்பட்டுக் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கிறது.  சிரியரிக்க நாவில்
ுவல் மக்ரிக்க நட்ுவல் மக்ர்க நாடரிக்க நாவின் ஆதனவு ு அமபற்ற “கிக தீர்வைகளைர்ச்சிப் பழம்க நாடகளுக்கு”  எதினரிக்க நாக
னஷ்ய ிழமைற்றும் ஈனரிக்க நானியப் பழம்க நாடகள் சண்ழம்க நாடயிட்டு வருகின்ற
நிழமலயிலும்,  சீனரிக்க நா வர்த்தகம்,  ு அமதன் சீனக் க்க நாடல் ிழமைற்றும் வ்க நாட
ு அமகரிக்க நாரியரிக்க நா வி்க நாடயங்களில் அு அமிழமைரிக்க அச்சறுத்தல்களில் இருந்து
தன்ழமனப் பரிக்க நாதுகரிக்க நாத்துக் ு அமகரிக்க நாள்வதற்கரிக்க நாக னஷ்யரிக்க நாவு்க நாடன் ு அமிக்க நருங்கிய
உறவுகளுக்கு முழமனகின்ற நிழமலயிலும்,  ு அமபரும் அணு ஆயுத
சக்திகளுக்கு இழம்க நாடயிலரிக்க நான ஒரு ுவல் மக்ரபரிக்க நார் ு அமவடிப்பதற்கரிக்க நான அபரிக்க நாயம்
வக தீர்வைகளைர்ந்து ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கிறது.  ஏப்னல் 14  தரிக்க நாக்குதல்கள் ஏன்
திழமகப்பூட்்க நாடக் கூடிய அக தீர்வைகளைவுக்கு ு அமபரிக்க நாறுப்பற்றதரிக்க நாக
இருக்கிறு அமதன்றரிக்க நால்,  னஷ்யரிக்க நா ிழமைற்றும் ுவல் மக்ரிக்க நட்ுவல் மக்ர்க நாடரிக்க நா பழம்க நாடகளுக்கு
இழம்க நாடயிலரிக்க நான ஒரு ுவல் மக்ரிழமைரிக்க நாதழமலத் தூண்டுகின்ற அபரிக்க நாயத்ழமத அழமவ
ு அமகரிக்க நாண்டிருந்த கரிக்க நானிணைத்தரிக்க நால் தரிக்க நான்.

இந்தப் ுவல் மக்ரபரிக்க நார்களுக்கரிக்க நான நிதியளிப்பதற்கு அவசியிழமைரிக்க நானதரிக்க நாய்
இருக்கின்ற ு அமதரிக்க நாழிலரிக்க நாக தீர்வைகளைர்கக தீர்வைகளைது வரிக்க நாழ்க்ழமகத் தனங்களின் மீதரிக்க நான
தரிக்க நாக்குதல்கள் ு அமதரிக்க நாழிலரிக்க நாக தீர்வைகளை வர்க்கத்தின் ிழமைத்தியில் ஒரு
அதிகரித்துவரும் எதிர்த்தரிக்க நாக்குதழமல தூண்டிக் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கிறது.
அு அமிழமைரிக்கரிக்க நாவில் ஆசிரியர்கக தீர்வைகளைது பரிக்க நாரிய ுவல் மக்ரவழமலநிறுத்தங்கள்
ிக்க நழம்க நாடு அமபற்றுக் ு அமகரிக்க நாண்டிருக்கின்ற அுவல் மக்ரதுவல் மக்ரிக்க நனத்தில்,  பினரிக்க நான்சில் பனந்த
ிழமைக்கள் எதிர்ப்ழமபயும் ு அமபரிக்க நாருட்படுத்தரிக்க நாிழமைல் ிழமைக்ுவல் மக்ரனரிக்க நான் பின்பற்றி
வருகின்ற அவனது ஒுவல் மக்ரனயடியரிக்க நான சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிர்ப்பத்
ு அமதரிவித்து இனயில்ுவல் மக்ரவ ு அமதரிக்க நாழிலரிக்க நாக தீர்வைகளைர்கள் ுவல் மக்ரவழமலநிறுத்தம் ு அமசய்து
வருகின்றனர்,  பல்கழமலக்கழக ிழமைரிக்க நாிணைவர்கள் திழமைது வகுப்பழமறகழமக தீர்வைகளை
ஆக்கினமித்துப் ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாடி வருகின்றனர்.

ு அமதரிக்க நாழிலரிக்க நாக தீர்வைகளை வர்க்கப் ுவல் மக்ரபரிக்க நானரிக்க நாட்்க நாடங்களின் இந்த அதிகரிப்ுவல் மக்ரப,
பினரிக்க நான்சிலும் அு அமிழமைரிக்கரிக்க நாவிலும் இருக்கும் ஆளும் வர்க்கங்கள்,
ு அமவளிிக்க நரிக்க நாடுகளில் திழமைது இனரிக்க நாணுவ மூர்க்கத்தனத்ழமத
தீவினப்படுத்துவதற்கரிக்க நான முக்கிய கரிக்க நானிணைிழமைரிக்க நாகும்.  அதன்மூலம் சமூகப்
பதட்்க நாடங்கழமக தீர்வைகளை திழமசதிருப்பி ஒரு ு அமவளிிக்க நரிக்க நாட்டு “எதிரி”க்கு எதினரிக்க நாக
கரிக்க நாட்டும் ஒரு முயற்சியில், ு அமசரிக்க நாந்த ிக்க நரிக்க நாட்டில் எதிர்ப்ழமப ிக்க நசக்குவதற்கு
அனச வன்முழமறழமயயும் தணிக்ழமகழமயயும் பயன்படுத்துவதற்கரிக்க நான
நிழமலழமிழமைகழமக தீர்வைகளை உருவரிக்க நாக்குகின்றது.


