www.wsws.org

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஜனநாயகக் கட்சியும,  ம, மைக் ் பகாமபி்பியயாவின
கதவி உறுதிப்கடுத்தப்கடுதலும
Patrick Martin,
முன்ன்னாள்  க்னாங்கிரஸ் உறுப்பினரும் சிஐஏ இயக்குனருிஐஏ இயக்குனரும்னான இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமக்
பொ்னாம்பியய்னா
விய்னாழக்கிழஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும
ிஐஏ இயக்குனருமதியம்
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க
ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற ப்துறை செயலர்னா க உறுதிப்ொடுத்தப்ொட்்படுத்தப்பட்ட்னார. இர்னாணு வெ
பீரங்கிப்ொஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டயின் முன்ன்னாள் தளொதியும், சித்திர வெஇயக்குனருமான மத ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்
எல்இயக்குனருமான மலயில்ல்னா உள்ா உள்ந்னாட்டு உளவுொ்னாரப்புக்கு ஓர ஆதர வெ்னாளருிஐஏ இயக்குனரும்னான
அ வெர, ட்ரம்ப் ிஐஏ இயக்குனருமந்திரி்துறை செஇயக்குனருமான மொயின் இந்த உயரிஐஏ இயக்குனருமட்்படுத்தப்பட்ட ொதவிஇயக்குனருமான மய,
அத்து்படுத்தப்பட்டன்
ஜன்னாதிொதிக்கு
கீயழ
ொதவி
ொடிநிஇயக்குனருமான மல களில்
ா உள்ந்னான் க்னா வெத்னா க உள்ள ஒரு ொதவிஇயக்குனருமான மய இப்யொ்னாது  வெகிக் க உள்ள்னார.
பறக்ஸ் ரில்லர்துறை செனின் இ்படுத்தப்பட்டத்தில் ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற தஇயக்குனருமான மல வெர்னா க
பொ்னாம்பியய்னாஇயக்குனருமான ம வெ
நியமித்திருப்ொது,
பஜனரல்
எச.
ஆர.
பிஐஏ இயக்குனருமக்ிஐஏ இயக்குனரும்னாஸ்்படுத்தப்பட்டஇயக்குனருமான மர பிரதியீடு ப்துறை செய்து முன்ன்னாள் புஷ் நிர வெ்னா க
அதி க்னாரியும் ஈர்னாக் யொ்னார சூழ்சசிய்னாளருிஐஏ இயக்குனரும்னான யஜ்னான் யொ்னால்்படுத்தப்பட்டஇயக்குனருமான மன
ஜன்னாதிொதி ட்ரம்ப் யதசிய ொ்னாது க்னாப்பு ஆயல்னா்துறை செ கர்னா க நியமித்தஇயக்குனருமான மதப்
பின்பத்னா்படுத்தப்பட்டரகிறது.
பொ்னாம்பியய்னாவும்
்துறை செரி
யொ்னால்்படுத்தப்பட்டனும்
்துறை செரி
இரு வெருயிஐஏ இயக்குனரும ஈர்னான் ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்  வெ்படுத்தப்பட்ட ப க்னாரிய்னாவுக்கு எதிர்னான யொ்னாருக்கு
அஇயக்குனருமான மழப்புவிடுத்துள்ளனர. அ வெர கள் இப்யொ்னாதிருக்கும் ப வெளியுறவுக்
ப க்னாள்இயக்குனருமான ம க குழுஇயக்குனருமான ம வெ வி்படுத்தப்பட்ட இன்னும் அதி க பொ்னாறுப்ொற்ற புதிய
ஒன்இயக்குனருமான மற உரு வெ்னாக்குகின்றனர. அ வெர களின் நியிஐஏ இயக்குனருமனம் ிஐஏ இயக்குனருமத்திய
கிழக்கில் ஒரு ொரந்த யொ்னாருக்கும், ரஷ்ய்னா ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் சீன்னாவு்படுத்தப்பட்டன்
இர்னாணு வெ யிஐஏ இயக்குனரும்னாதலுக்கும் ய வெ கப்ொடுத்தப்ொட்டுள்ள முஇயக்குனருமான மனஇயக்குனருமான ம வெ
்துறை செமிக்இயக்குனருமான மக்ஞை ப்துறை செய்கிறது.
ஏ க்னாதிொத்திய யொ்னாரப வெறிக்கும் அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க்னாவுக்குள் அரசியல்
ஒடுக்குமுஇயக்குனருமான மறக்கும் இஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டயில்னான பத்னா்படுத்தப்பட்டரபுக்கு பொ்னாம்பியய்னா
உரு வெடி வெ்னான வெர. நீரில் மூழ் கடிக்கும் சித்திர வெஇயக்குனருமான மத ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் புஷ்
நிர வெ்னா கத்தின்
சிஐஏ
சித்திர வெஇயக்குனருமான மத
திட்்படுத்தப்பட்டத்இயக்குனருமான மத
அ வெர
ொ்னாது க்னாத்துள்ள்னார. அ வெர  க்படுத்தப்பட்டந்த ஆண்டின் ஓர உஇயக்குனருமான மரயில்,
விக்கிலீக்இயக்குனருமான மக "அரச-்துறை செ்னார்னா எதிரவியர்னாத உளவுத்துஇயக்குனருமான மற ய்துறை செஇயக்குனருமான ம வெ"
என்று குறிப்பிட்்படுத்தப்பட்ட்னார. இர கசிய ஆ வெணங் கஇயக்குனருமான மளப் ொகிரங் கப்ொடுத்திய
எட் வெ்னாரட்
ஸ்யன்னாவ்்படுத்தப்பட்டஇயக்குனருமான மன
 வெழக்கில்
இழுத்து
தண்டிக் க
ய வெண்டுபிஐஏ இயக்குனருமன அ வெர அஇயக்குனருமான மழப்பு விடுத்தது்படுத்தப்பட்டன், யதசிய  கண் க்னாணிப்பு
மு கஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமயின் (NSA) ிஐஏ இயக்குனருமக் கள் மீத்னான ்துறை செட்்படுத்தப்பட்டவியர்னாத உளவுய வெஇயக்குனருமான மல
திட்்படுத்தப்பட்டத்இயக்குனருமான மத விரி வெ்னாக்கு வெதற்கும் ஆயல்னா்துறை செஇயக்குனருமான மன  வெழங்கி உள்ள்னார.
பொ்னாம்பியய்னா உச்துறை செ நீதிிஐஏ இயக்குனருமன்றத்தின் அதிதீவிர  வெலது நீதிொதி
்துறை செ்னாமுய வெல் அலிய்படுத்தப்பட்ட்னாவின்னால் உ்படுத்தப்பட்டனடிய்னா க ொதவிப்பிரிஐஏ இயக்குனரும்னாணம் ப்துறை செய்து
இயக்குனருமான ம வெக் கப்ொட்்படுத்தப்பட்ட்னார. அந்த புதிய ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற ப்துறை செயலர
இரய வெ்னாடு இர வெ்னா க புரூப்துறை செல்ஸ் ப்துறை செல்ல விிஐஏ இயக்குனரும்னானம் ஏறியயத்னாடு,
அங்ய க அ வெர யா உள்நட்ய்படுத்தப்பட்ட்னா ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற அஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமச்துறை செர களின்
ிஐஏ இயக்குனரும்னாா உள்ந்னாட்டில் அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க அரசின் பிரதிநிதிய்னா க  கலந்து ப க்னாள் வெ்னார.
இந்த ஒன்றுகூ்படுத்தப்பட்டல் முன்ன்னாள் பிரிட்டிஷ் இரட்இயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்ட உள வெ்னாளி,
ய்துறை செரஜி ஸ்கிரிொ்னால் க்கு ா உள்நஞ்சூட்்படுத்தப்பட்டப்ொட்்படுத்தப்பட்ட பொ்னாய் குற்றச்துறை செ்னாட்டு கள்
மீது ரஷ்ய்னாவுக்கு எதிர்னான ா உள்ந்படுத்தப்பட்ட வெடிக்இயக்குனருமான ம க கஇயக்குனருமான மளயும், இம்ிஐஏ இயக்குனரும்னாத
பத்னா்படுத்தப்பட்டக் கத்தில் அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க, பிபரஞ்ச ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் பிரிட்டிஷ் ஏவு கஇயக்குனருமான மண
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த்னாக்குதல் களின் இலக்கில் இயக்குனருமான ம வெக் கப்ொட்்படுத்தப்பட்ட சிரிய ஜன்னாதிொதி ொஷர
அல்-அ்துறை செ்னாத் ஆட்சிக்கு ரஷ்ய்னாவின் ஆதரவு குறித்தும் வி வெ்னாதிக்கும்.
ரஷ்ய்னா ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் சிரிய்னா இரண்டு ா உள்ந்னாடு களும் எதிர வெரவிருக்கும்
யிஐஏ இயக்குனரும்னாதல் களின்  வெரிஇயக்குனருமான ம்துறை செயில் இயக்குனருமான ம வெக் கப்ொட்டுள்ள நிஇயக்குனருமான மலயில், இதில்
பொ்னாம்பியய்னா ஒரு ிஐஏ இயக்குனருமத்திய ொ்னாத்திரம்  வெகிப்ொ்னார:
யிஐஏ இயக்குனரும 12 அன்று, ஜன்னாதிொதி ட்ரம்ப் அதி க்னாரபூர வெிஐஏ இயக்குனரும்னா க ஈர்னான்
உ்படுத்தப்பட்டன்னான அணு்துறை செக்தி உ்படுத்தப்பட்டன்ொடிக்இயக்குனருமான ம கஇயக்குனருமான மய ிஐஏ இயக்குனருமறுத்தளிப்ொ்னாபரன
எதிரொ்னாரக் கப்ொடுகிறது, இது குற்றங்கூறவியல்னாத அளவுக்கு அந்த
உ்படுத்தப்பட்டன்ொடிக்இயக்குனருமான ம கஇயக்குனருமான மய ிஐஏ இயக்குனருமதிந்து  வெந்த ஈர்னானு்படுத்தப்பட்டனும் ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் அந்த
உ்படுத்தப்பட்டன்ொடிக்இயக்குனருமான ம கயில்
இயக்குனருமான ம கபயழுத்திட்டுள்ள
ஏஇயக்குனருமான மனய
ஐந்து
ா உள்ந்னாடு களு்படுத்தப்பட்டனும் ஒரு யிஐஏ இயக்குனரும்னாதல் யொ்னாக்கில் அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க்னாஇயக்குனருமான ம வெக் ப க்னாண்டு
 வெரும்.
யிஐஏ இயக்குனரும 14 இல், இப்யொ்னாது பொ்னாம்பியய்னா தஇயக்குனருமான மலஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும ப க்னாடுக்கும்
ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற ப்படுத்தப்பட்டல் அவிவ் இல் உள்ள இஸ்யரலுக் க்னான
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க தூதர கத்இயக்குனருமான மத அதி க்னாரபூர வெிஐஏ இயக்குனரும்னா க பஜரு்துறை செயலமுக்கு
ிஐஏ இயக்குனரும்னாற்றும். இது கிழக்கு பஜரு்துறை செயலஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும தனது  வெரல்னாற்று
தஇயக்குனருமான மலா உள்ந கர்னா க  கருதும் யிஐஏ இயக்குனருமற்கு  கஇயக்குனருமான மர ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்  க்னா்துறை செ்னாவில் உள்ள
ொ்னாலஸ்தீன
ிஐஏ இயக்குனருமக் களுக்கு
எதிர்னா க
ய வெண்டுபிஐஏ இயக்குனருமன்யற
தூண்டிவி்படுத்தப்பட்டப்ொடும் ஓர ஆத்திரமூட்்படுத்தப்பட்டல்னாகும்.
யிஐஏ இயக்குனரும 20 இல், ப வெனிசூல்னா அதன் ஜன்னாதிொதி யதரதஇயக்குனருமான மல
ா உள்ந்படுத்தப்பட்டத்துகிறது. இப்யொ்னாது ொதவியிலிருக்கும் நிக்ய க்னால்னா ிஐஏ இயக்குனரும்னாதுயர்னாவின்
ப வெற்றி
எதிரயா உள்ந்னாக் கப்ொடும்
நிஇயக்குனருமான மலயில்,
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க
ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற அத்யதரதஇயக்குனருமான மல யிஐஏ இயக்குனரும்னா்துறை செடிபயன்று அறிவித்து
அ வெஇயக்குனருமான மர  கண்டிக்குபிஐஏ இயக்குனருமன எதிரொ்னாரக் கப்ொடுகிறது, இது பொ்னாருள்னாத்னார
தஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டய்னாஇயக்குனருமான மண களுக்ய க்னா
அல்லது
அந்ா உள்ந்னாட்டின்
மி கப்பொரிய
 வெ்னாடிக்இயக்குனருமான ம கய்னாளர்னான அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க்னா வெ்னால் ப வெனிசூல்னாவின் எண்பணய்
ஏற்றுிஐஏ இயக்குனருமதி கள்
புறக் கணிக் கப்ொடு வெதற்ய க்னா
கூ்படுத்தப்பட்ட
 களம்
அஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமக் கக்கூடும்.
யிஐஏ இயக்குனரும இறுதியில் அல்லது ஜ்லது ஜூன் ஆரம்ொத்தில், ட்ரம்ப்  வெ்படுத்தப்பட்ட ப க்னாரிய்னா
தஇயக்குனருமான மல வெர கிம் பஜ்னாங்-யுன்இயக்குனருமான மனச ்துறை செந்திக் க உள்ள்னார, இது இம்ிஐஏ இயக்குனரும்னாத
பத்னா்படுத்தப்பட்டக் கத்தில் பிபய்னாங்ய்னாங்கிற் க்னான பொ்னாம்பியய்னாவின் இர கசிய
விஜயத்த்னால் தய்னாரிப்பு ப்துறை செய்யப்ொட்்படுத்தப்பட்டது. அந்த ்துறை செந்திப்பு இரத்து
ப்துறை செய்யப்ொட்்படுத்தப்பட்ட்னால், அல்லது முன்ப்துறை செல்ல இயல்னாத வெ்னாறு முறிந்து
யொ்னான்னால், அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க அரச  வெ்படுத்தப்பட்ட ப க்னாரிய ஏவு கஇயக்குனருமான மண ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்
அணு்துறை செக்தி ய்துறை செ்னாதஇயக்குனருமான மன தளங் களுக்கு எதிர்னா க ஓர இர்னாணு வெ
த்னாக்குதல் களுக் க்னான
அதன்
திட்்படுத்தப்பட்டத்இயக்குனருமான மதயய்னா
அல்லது
ஒட்டுபிஐஏ இயக்குனரும்னாத்திஐஏ இயக்குனரும்னா க அந்த ஆட்சிக்கு எதிர்னான ஒரு த்னாக்குதஇயக்குனருமான மலயய்னா
தீவிரப்ொடுத்தும்.
ஆறு ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சியினர ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சியின்
ஆதரவு பொற்றிருந்த ய வெட்ொ்னாளர யதரவு யதரதலில் யொ்னாட்டியிட்்படுத்தப்பட்ட
ஒரு சயயட்இயக்குனருமான ம்துறை செ ஆகியய்னாரு்படுத்தப்பட்டன் ய்துறை செரந்து, பொ்னாம்பியய்னாவின்

நியிஐஏ இயக்குனருமனத்இயக்குனருமான மத ப்துறை செனட் ்துறை செஇயக்குனருமான மொ 57 க்கு 42 என்ற  வெ்னாக்கு களு்படுத்தப்பட்டன்
ஒப்புதல் அளித்தது. ஆன்னால் ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சியினர  வெகிக்கும்
ொ்னாத்திரம் இந்த எண்ணிக்இயக்குனருமான ம க எடுத்துக் க்னாட்டு வெஇயக்குனருமான மத வி்படுத்தப்பட்ட பொரும்
முக்கியத்து வெம் பொறுகிறது. முக்கிய தருணங் களில் ஜனா உள்ந்னாய கக்
 கட்சியினரின் ஆதரவு இல்ல்னாிஐஏ இயக்குனருமல், பொ்னாம்பியய்னாவின் ொதவிஇயக்குனருமான மய
உறுதிப்ொடுத்பதன்ொது தீவிர ய கள்விக்கு உள்ள்னாகி இருந்தது.
ஈர்னான் ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்  வெ்படுத்தப்பட்ட ப க்னாரிய்னாவுக்கு எதிர்னான அ வெரது முந்இயக்குனருமான மதய
யொ்னாரா உள்ந்னாடும்
முன்ா உள்ந்படுத்தப்பட்ட வெடிக்இயக்குனருமான ம க கஇயக்குனருமான மளக்
இயக்குனருமான ம கவிட்டுவிட்்படுத்தப்பட்ட
ஒரு
"மித வெ்னாதிய்னா க" யத்னாரஇயக்குனருமான மண ஏற்று, ஏப்ரல் 12 இல் அ வெர
ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற வி வெ க்னாரங் களுக் க்னான ப்துறை செனட் ்துறை செஇயக்குனருமான மொ குழுவுக்கு
முன் யத்னான்றியதும், அ வெர ய வெட்புிஐஏ இயக்குனருமனு யத்னாற் கடிக் கப்ொடும்
அொ்னாயத்தில் இருப்ொத்னா க ப்துறை செனட்  வெ்னாக்கு எண்ணிக்இயக்குனருமான ம க கள்
 க்னாட்டின.
குடியரசக்  கட்சியினர 51 க்கு 49 என்று சிறிய வித்திய்னா்துறை செத்தில்
ிஐஏ இயக்குனருமட்டுயிஐஏ இயக்குனரும இருக்கின்ற நிஇயக்குனருமான மலயில், ப்துறை செனட்்படுத்தப்பட்டர யஜ்னான் பிஐஏ இயக்குனருமக்ப கயின்
மூஇயக்குனருமான மள புற்றுயா உள்ந்னாய்னால்  கலந்து முடிய்னாது என்கின்ற நிஇயக்குனருமான மலயில்,
பொ்னாம்பியய்னா
சித்திர வெஇயக்குனருமான மதஇயக்குனருமான மயப்
ொ்னாது க்னாப்ொ வெர
என்ொது
ா உள்நன் கறியப்ொட்்படுத்தப்பட்டது என்ொத்னால் த்னாம் அந்த சிஐஏ இயக்குனஇயக்குனருமான மர
எதிரக் கக்கூடும் என்று ப கன்்படுத்தப்பட்டக்கியின் சதந்திர வெ்னாதி ர்னாண்ட் யொ்னால்
பொ்னாம்பியய்னாவுக்கு எதிர்னான ்துறை செிஐஏ இயக்குனருமநிஇயக்குனருமான மலஇயக்குனருமான மயச ்துறை செரிக் க அசசறுத்தின்னார.
பொ்னாம்பியய்னாஇயக்குனருமான ம வெ எதிரப்ொதில் 49 ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சியினரு்படுத்தப்பட்டன்
யொ்னால் இஇயக்குனருமான மணந்த்னால், அ வெர நியிஐஏ இயக்குனருமனம் 50 க்கு 49 என்ற  வெ்னாக்கு
வித்திய்னா்துறை செத்தில் யத்னாற்று யொ்னாயிருக்கும்.
இந்த முக்கிய  கட்்படுத்தப்பட்டத்தில், ப வெள்ளியன்று, ஏப்ரல் 20 இல்,  வெ்படுத்தப்பட்டக்கு
்படுத்தப்பட்டப க்னா்படுத்தப்பட்ட்னாவின் ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சி ப்துறை செனட்்படுத்தப்பட்டர பனட்டர் ஹெய்டி பனட்டர் ஹெய்ட் க்னாம்ப்
அறிவிக்இயக்குனருமான ம கயில்
அ வெர
ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற
ப்துறை செயலர்னா க
பொ்னாம்பியய்னாவின்
நியிஐஏ இயக்குனருமனத்இயக்குனருமான மத
ஆதரிப்ொத்னா க
அறிவித்த்னார,
அவ்விதத்தில் அ வெரது ொதவிஇயக்குனருமான மய உறுதிப்ொடுத்தப்ொடு வெதற்கு
யதஇயக்குனருமான ம வெய்னான 50  வெ்னாக்கு களுக்கு உத்தர வெ்னாதிஐஏ இயக்குனருமளித்த்னார. திங் களன்று,
ஏப்ரல் 23 இல், இன்னும் இரண்டு  வெலது்துறை செ்னாரி ஜனா உள்ந்னாய கக்
 கட்சியினர்னான, இன்டிய்னான்னாவின் யஜ்னா ப்படுத்தப்பட்ட்னான்பனல்லி ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்
யிஐஏ இயக்குனருமற்கு ய வெரஜினிய்னாவின் யஜ்னா ிஐஏ இயக்குனருமன்சின் ஆகியய்னாரும் அஇயக்குனருமான மதயய
பின்பத்னா்படுத்தப்பட்டரந்தனர.
நியிஐஏ இயக்குனருமனம் உறுதிய்னானதும், ர்னாண்ட் யொ்னால் அ வெரது அஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டய்னாள
எதிரப்இயக்குனருமான மொக் இயக்குனருமான ம கவிட்டு, அ வெரும் ொதவிஇயக்குனருமான மய உறுதிப்ொடுத்து வெற் க்னான
ஆதரவு  வெ்னாக் களிக் க இருப்ொத்னா க அறிவித்த்னார. உண்இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமயில்
பொ்னாம்பியய்னா அ வெருக்கு முன்பிருந்த ரில்லர்துறை செஇயக்குனருமான மன வி்படுத்தப்பட்ட ்துறை செற்று அதி க
பொரும்ொ்னான்இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமயில் த்னான் ப வென்ற்னார, ரில்லர்துறை சென் 56 க்கு 43 என்ற
விகிதத்தில் ொதவியில் உறுதிப்ொடுத்தப்ொட்்படுத்தப்பட்ட்னார.
ப்துறை செனட் ்துறை செஇயக்குனருமான மொ சிறுொ்னான்இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும தஇயக்குனருமான மல வெர ்துறை செ்னாரபலஸ் ஸ்கூபிஐஏ இயக்குனருமரும்
ப்துறை செனட் ப வெளியுறவுத்துஇயக்குனருமான மற குழுவின் இரண்்படுத்தப்பட்ட்னாம் நிஇயக்குனருமான மல ஜனா உள்ந்னாய க
 கட்சிய்னாளருிஐஏ இயக்குனரும்னான பொன்  க்னாரடினும் பொ்னாம்பியய்னாவுக்கு ொகிரங் கிஐஏ இயக்குனரும்னான
எதிரப்இயக்குனருமான மொ  க்னாட்டி, ொதவியில் அ வெர உறுதிப்ொடுத்தப்ொடு வெதற்கு
எதிர்னா க  வெ்னாக் களித்த நிஇயக்குனருமான மலயில், இது ஓர எரிச்துறை செலூட்டும் அரசியல்
ா உள்ந்னா்படுத்தப்பட்ட கிஐஏ இயக்குனரும்னா க இருந்தது. ஸ்கூபிஐஏ இயக்குனருமரும்  க்னாரடினும் உண்இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமயில்
பொ்னாம்பியய்னாவின்
மி கவும்
ஆத்திரமூட்டும்
நிஇயக்குனருமான மலப்ொ்னாடு கள்
சில வெற்று்படுத்தப்பட்டன்,
ஈர்னான்
அணு்துறை செக்தி
உ்படுத்தப்பட்டன்ொடிக்இயக்குனருமான ம கஇயக்குனருமான மயக்
கிழித்பதறி வெது யொ்னான்ற வெற்று்படுத்தப்பட்டன், உ்படுத்தப்பட்டன்ொடுகின்றனர.
மி க அடிப்ொஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டய்னா க, ஜனா உள்ந்னாய க  கட்சியினர ட்ரம்ப் நிர வெ்னா கத்தின்
இர்னாணு வெ வெ்னாத
ப வெளியுறவு
ப க்னாள்இயக்குனருமான ம க
நிஇயக்குனருமான மலப்ொ்னாட்இயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்ட

ஆதரிக்கின்றனர, ஆன்னால் ரஷ்ய்னா ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் ரஷ்ய ஜன்னாதிொதி
விள்னாடிமீர புட்டிஇயக்குனருமான மன யா உள்ந்னாக்கி யொ்னாதுிஐஏ இயக்குனரும்னானளவுக்கு யொ்னாரப வெறியய்னாடு
இல்இயக்குனருமான மல என்ொது யொ்னான்ற வெற்இயக்குனருமான மறக் ப க்னாண்டு அஇயக்குனருமான மத  வெலதிலிருந்து
ிஐஏ இயக்குனருமட்டுயிஐஏ இயக்குனரும விிஐஏ இயக்குனருமரசிக்கின்றனர. இது த்னான், சிறப்பு  வெழக் கறிக்ஞைர யர்னாொர
மியுல்பலர்னால் ா உள்ந்படுத்தப்பட்டத்தப்ொட்டு  வெரும், 2016 யதரதல் களில் ரஷ்ய்னா
தஇயக்குனருமான மலயிட்்படுத்தப்பட்டது என்ற பொ்னாய் குற்றச்துறை செ்னாட்டு கள் மீத்னான வி்துறை செ்னாரஇயக்குனருமான மணக்கு
ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சி ஆதர வெளிப்ொதற் க்னான உந்து்துறை செக்திய்னா க உள்ளது.
தனிப்ொட்்படுத்தப்பட்டரீதியில் ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சியினர, ரஷ்ய்னாஇயக்குனருமான ம வெ யா உள்ந்னாக்கிய
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க ப க்னாள்இயக்குனருமான ம கயில் ஓர இழி வெ்னாரந்த "யொ்னாரப வெறியர்னா க"
விளங்கும் பொ்னாம்பியய்னாவின் நியிஐஏ இயக்குனருமனத்இயக்குனருமான மத  வெரய வெற்றனர. இது,
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க அரசியல் ஸ்த்னாொ கத்தின் ஜனா உள்ந்னாய கக்  கட்சி பிரிவினது
பிரத்னான குரல் களில் ஒன்றும், ட்ரம்ப் ப வெள்இயக்குனருமான மள ிஐஏ இயக்குனரும்னாளிஇயக்குனருமான ம கக்கு
எதிர்னா க ரஷ்ய-வியர்னாத பிரச்துறை செ்னாரத்திற்கு முன்னிஇயக்குனருமான மல  வெகித்ததுிஐஏ இயக்குனரும்னான
 வெ்னாஷிங்்படுத்தப்பட்டன்
யொ்னாஸ்்படுத்தப்பட்ட்னால்
ஏப்ரல்
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தஇயக்குனருமான மலயங் கத்தில்
உச்துறை செரிக் கப்ொட்்படுத்தப்பட்டது.
“இயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமக் பொ்னாம்பியய்னாவின் ொதவிஇயக்குனருமான மய உறுதிப்ொடுத்துங் கள்" என்று
தஇயக்குனருமான மலப்பிட்்படுத்தப்பட்ட யொ்னாஸ்டின் அந்த தஇயக்குனருமான மலயங் கம் குறிப்பிடுஇயக்குனருமான ம கயில்,
அந்த ய வெட்ொ்னாளர "ரஷ்ய்னாஇயக்குனருமான ம வெ யா உள்ந்னாக்கி  கடுஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமய்னா க இருந்த்னார,
அதனு்படுத்தப்பட்டன்னான யிஐஏ இயக்குனரும்னாதல் கள் 'ரஷ்ய்னாவின் யிஐஏ இயக்குனரும்னா்துறை செிஐஏ இயக்குனரும்னான ா உள்ந்படுத்தப்பட்ட வெடிக்இயக்குனருமான ம க'
ஆல் ஏற்ொட்்படுத்தப்பட்டது என்று கூறியிருந்த்னார … விள்னாடிமீர புட்டின்
ஆட்சிக்கு எதிர்னான தஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டய்னாஇயக்குனருமான மண கள் யொ்னாதுிஐஏ இயக்குனரும்னானத்னா க இல்இயக்குனருமான மல
என்ொஇயக்குனருமான மத ஒப்புக் ப க்னாண்்படுத்தப்பட்ட திரு. பொ்னாம்பியய்னா, 'முன்யனற்ொ்னாடு கஇயக்குனருமான மள
…மீட்்படுத்தப்பட்டஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமக் கவும்" உறுதியளித்த்னார,” என்றது குறிப்பிட்்படுத்தப்பட்டது.
அதனு்படுத்தப்பட்டன் ய்துறை செரந்து யொ்னாஸ்ட் ஆசிரியர குழு உறுப்பினர யஜ்னாஸ்
யர்னாஜின் எழுதிய  கருத்துஇயக்குனருமான மர, ப வெளியுறவு வி வெ க்னாரங் களுக் க்னான
ப்துறை செனட் ்துறை செஇயக்குனருமான மொ குழுவுக்கு பொ்னாம்பியய்னா அளித்த அறிக்இயக்குனருமான ம கஇயக்குனருமான மய
பு கழ்ந்துஇயக்குனருமான மரத்து்படுத்தப்பட்டன், அதில் அ வெர அறிவிக்இயக்குனருமான ம கயில், “ஜன்னாதிொதி
ட்ரம்பின் யதசிய ொ்னாது க்னாப்பு மூயல்னாொ்னாயம், மி கச ்துறை செரிய்னா கய வெ,
ரஷ்ய்னாஇயக்குனருமான ம வெ ா உள்நம் ா உள்ந்னாட்டிற் க்னான ஓர ஆொத்த்னா க அஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டய்னாளம்
 கண்டுள்ளது என்ொஇயக்குனருமான மத இந்த நிர வெ்னா கத்தின் ா உள்ந்படுத்தப்பட்ட வெடிக்இயக்குனருமான ம க கள்
பதளிவுொடுத்துகின்றன,” என்ற்னார.
அக்குழுவுக் க்னா க தய்னாரிப்பு ப்துறை செய்யப்ொட்டிருந்த பொ்னாம்பியய்னாவின்
 கருத்துக் களில்,
சிரிய்னாஇயக்குனருமான ம வெ
யா உள்ந்னாக்கி
அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க்னா
அதி க
பொ்னாறுப்யொற் க
ய வெண்டுபிஐஏ இயக்குனருமன
கூறியிருந்தஇயக்குனருமான மத
யர்னாஜின்
சட்டிக் க்னாட்டின்னார. “சிரிய்னாவின் யத்னால்வியஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டந்த அரச, ிஐஏ இயக்குனருமனித
உரிஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும களுக்கும்,
யதசிய
ொ்னாது க்னாப்பு
ிஐஏ இயக்குனருமற்றும்
பிர்னாந்திய
ஸ்திரப்ொ்னாட்டிற்கும்
அதி கரித்த
ஓர
அசசறுத்தஇயக்குனருமான மல
முன்னிறுத்துகிறது—அதற்கு அதி கரித்தளவில் ஒரு  கடுஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனருமய்னான
விஇயக்குனருமான ம்படுத்தப்பட்டயிறுப்பு
அ வெசியப்ொடுகிறது,”
என்று
பொ்னாம்பியய்னா
பதரிவித்திருந்த்னார. அதற்கு இரண்டு ா உள்ந்னாட் களுக்குப் பின்னர த்னான்,
சிரிய ஆட்சி மீது அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க ஏவு கஇயக்குனருமான மண த்னாக்குதலுக்கு ட்ரம்ப்
உத்தரவிட்்படுத்தப்பட்ட்னார.
இந்த யொ்னாரப வெறியஇயக்குனருமான மர ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் ஜனா உள்ந்னாய க உரிஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும களின் எதிரிஇயக்குனருமான மய
யிஐஏ இயக்குனருமலுயரத்தியஇயக்குனருமான மிஐஏ இயக்குனரும, அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க ஆளும்  வெரக் கத்தின் இரண்டு
 கட்சி களுயிஐஏ இயக்குனரும
தணிக்இயக்குனருமான ம கக்கும்,
அரசியல்
அதிருப்திஇயக்குனருமான மய
குற்ற கரிஐஏ இயக்குனரும்னாக் கவும் ிஐஏ இயக்குனருமற்றும் உலப கங்கிலும் அபிஐஏ இயக்குனருமரிக் க இர்னாணு வெ
ா உள்ந்படுத்தப்பட்ட வெடிக்இயக்குனருமான ம க கஇயக்குனருமான மளப்
பொ்னாறுப்பின்றி
தீவிரப்ொடுத்தவும்
பொ்னாறுப்யொற்றுள்ளஇயக்குனருமான மத ிஐஏ இயக்குனருமட்டுயிஐஏ இயக்குனரும உறுதிப்ொடுத்துகின்றது, இது
அணுஆயுதங் கஇயக்குனருமான மளப் ொயன்ொடுத்தும் ஒரு புதிய உல க யொ்னார
அொ்னாய அதி கரிப்இயக்குனருமான மொயும் அதனு்படுத்தப்பட்டன் ப க்னாண்டு  வெருகிறது.

