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Peter Symonds,   18 April 2018

சிரியியாவில் அ அம் அமெரிக்க-தலதலைல் அமெயிதலைியான  வியான

தியாக்குதல்களுக்குப் பினனரும் ஆசியியா முழுல் அமெயிலும் உட்பட

உதலை அமகங்கிலும் புவியரசியல் பதட்டங்கள் கூர்ல் அமெயலடந்த

 அம செல் வதற்கு ் அமெத்தியிலும் அ அம் அமெரிக்க ஜனியாதிபதி ட்ரம்ப்பும்

ஜப்பியான பிரத் அமெர் சின் சின்ஸரியா அ் சின்ஸபயும் ஃபு் சின்ஸேியாரிடியாவில் உள்ே

் அமெர்-அ-தலை் சின்ஸகியா கிேப்பில் இந்த  வியாரத்தில் இரண்டு  இரண்டு நியாட்கள்

 செந்தித்தப் ் சின்ஸபசுகி பேசுகிறியார்கள்.  இரு வரு் சின்ஸ் அமெ த் அமெக்கிலடயிதலைியான

தனிப்பட்ட  அம இரண்டு நருக்கம் குறித்த  அமபருல் அமெயடித்த

 வந்திருக்கின பேசுகிறனர் என பேசுகிற ் சின்ஸபியாதிலும்,  முக்கிய பிரச்சிலனகளில்

குறிப்பியாக  வர்த்தகம் ் அமெற்றும்  வட அமகியாரியியா விடயங்களில் இந்த

உ பேசுகிறவிதலைியான விரி செல்கள் எழுந்த  வருகின பேசுகிறன.

அ் சின்ஸபயும் ட்ரம்ப்பும்,  த் அமெத  அமபருகும்  அமபியாருேியாதியார ் அமெற்றும்

அரசியல்  அம இரண்டு நருக்கடிகலே ் சின்ஸதசிய வியாதத்லதயும்

இரியாணு வ வியாதத்லதயும் கிேறிவிடு வதன மூதலை் அமெியாக  செரிக்கட்ட

முலனகின பேசுகிற  அமபரும் ் அமெக்கள்-வி் சின்ஸரியாத,   வதலைத- செியாரி

ஆட்சிகளுக்குத் தலதலைல் அமெ  அமகியாடுப்ப வர்கேியா வர்.  இந்த

நீண்டகியாதலை இரியாணு வக் கூட்டியாளி  இரண்டு நியாடுகள் சீனியால வ

் அமெட்டுப்படுத்த வதற்கும் அதனுடன ் சின்ஸ் அமெியாத வதற்கு் அமெியான த் அமெத

உறுதியில் ஒனறுபட்டு நிற்கின பேசுகிறன,  ஆனியாலும் அலதச்

 அம செய் வதற்கியான  வழிமுல பேசுகிறயில் அதிக் அமெியான அேவில் எதி அமரதிர்

் சின்ஸபியாக்லகக்  அமகியாண்டிருக்கின பேசுகிறன.

சீனியாவுக்கு எதிரியான ட்ரம்ப்பின அதிகரித்தச்  அம செல்லும்  வர்த்தப்

் சின்ஸபியார் மிரட்டல்கள் ஜப்பியானுக்கு  அமபியாருேியாதியார அபியாயங்கலே

முனநிறுத்தகின பேசுகிறன, ஏ அமனன பேசுகிறியால் தனத முதல்நிலதலை  வர்த்தகக்

கூட்டியாளியியாகவும் ் அமெலிவுல் மலிவுழைப்புக் கே் அமெியாகவும் அத சீனியால வப்

 அமபரு் அமெேவில்  செியார்ந்திருக்கி பேசுகிறத.  ் சின்ஸ் அமெலும்,  ட்ரம்ப்  வர்த்தகப்

் சின்ஸபியார்  இரண்டு நட வடிக்லககளுக்கு  அம வறும் சீனியால வ ் அமெட்டும்

குறில வக்கவில்லதலை,  அ அம் அமெரிக்கியாவுடனியான  வர்த்தக உபரி

 அமகியாண்டிருக்கின பேசுகிற ஜப்பியான ் அமெற்றும் ் அமெற் பேசுகிற  இரண்டு நியாடுகலேயும்

குறில வக்கி பேசுகிறியார்.

குறிப்பியாக ”் சின்ஸதசியப் பியாதகியாப்பு”  கியாரணத்லதக் கூறி

திணிக்கப்பட்டதியால்,  ஜப்பியான ் அமெற்றும் பி பேசுகிற கூட்டியாளிகலே

அதிர்ச்சிக்குள்ேியாக்கிய,  அலுமினியம் ் அமெற்றும் உருக்குக்கியான

அ அம் அமெரிக்கியாவின  செமீபத்திய தீர்ல வகளில் இருந்த விதலைக்கு

் சின்ஸகியாரி அ் சின்ஸப ட்ரம்ப்புக்கு  அம இரண்டு நருக்குததலைளிப்பியார் எனபத

நிச் செயம்.  ஆயினும் ஜப்பியாலன ் சின்ஸ இரண்டு நியாக்கி பகிரங்க் அமெியாக

பயமுறுத்திக்  அமகியாண்டிருந்த ட்ரம்ப், அ் சின்ஸபயிடம் “் சின்ஸதலை செியான ஒரு

புனனலக” இருந்ததியாக அறிவித்தியார். “‘இத்தலன நீண்டகியாதலைம்

 இரண்டு நம்் அமெியால் அ அம் அமெரிக்கியால வ பயனபடுத்திக்  அமகியாள்ே முடிந்த

 வந்திருக்கி பேசுகிற் சின்ஸத,   இரண்டு நம்ப் சின்ஸ வ முடியவில்லதலை் சின்ஸய’  எனபத தியான

அந்த புனனலக.  அந்தக் கியாதலைம் முடிந்த விட்டத” என பேசுகிறியார்

அ வர்.

ஜப்பியானிய பிரத் அமெர் மிகப் அமபரு் அமெேவில் அரசியல் மூதலைதனத்லத

முதலீடு  அம செய்திருக்கின பேசுகிற பசிபிக் கடந்த கூட்டு (TPP)  ஐ

் அமெறுதலித்ததன மூதலைம், ட்ரம்ப் தனத நிர் வியாகத்தின முதல்

 இரண்டு நியாளில் இருந்் சின்ஸத அ் சின்ஸபயின  அமபியாருேியாதியாரத் திட்டநிரலதலை

 அம வட்டித் தள்ளினியார். TPP  அமபியாறியு அம் அமென  அம வள்லே ் அமெியாளிலக

எதிர்பியார்த்தத எனபதில்  செந்் சின்ஸதகமில்லதலை,  ஆனியால்

அதற்கு் அமெியா பேசுகிறியாய் ஜப்பியான,  உதலைகின மூன பேசுகிறியா வத மிகப் அமபரும்

 அமபியாருேியாதியார் அமெியாக,  அத ல் அமெய் அமெியான பியாத்திரத்லத ஆற் பேசுகிறக்

கூடிய ஒரு  அமதியாகுப்பியாக அந்த உடனபியாட்லட ் அமெறு வடி வம்

 அம செய்த விட்டத.  இப்் சின்ஸபியாத,  அ அம் அமெரிக்கியா TPP  இல் மீண்டும்

நுல் மலிவுழையக் கூடும் எனறு அறிவித்ததன மூதலைம்,  ட்ரம்ப்

் அமெறுபடியும் அ் சின்ஸபயின திட்டங்கலேக் குலதலைத்திருக்கி பேசுகிறியார்.

ட்ரம்ப் நிர் வியாகம்,  வட  அமகியாரியியாவுடன அதன ் சின்ஸ் அமெியாதலதலை

முறுக்கி  வந்திருக்கின பேசுகிற நிலதலையில்,   வட அமகியாரிய ஆட்சிலய

“முழுல் அமெயியாக அழிப்பதற்கியான”  ஜனியாதிபதியின

மூர்க்கத்தன் அமெியான மிரட்டல்கலே ஆதரிப்பதிலும்

் சின்ஸபச்சு வியார்த்லதகள் கியாதலை விரய் சின்ஸ் அமெ என பேசுகிற அ வரத அறிவிப்லப

எதி அமரியாலிப்பதிலும் அ் சின்ஸப தியான மிகவும் இல செ வியான

கூட்டியாளியியாக இருந்த வந்திருக்கி பேசுகிறியார்.  “ வட அமகியாரிய

அச்சுறுத்தல்”  எனபதியாக  அம செியால்தலைப்பட்டலத,  ஜப்பியாலன

் அமெறுஇரியாணு வ் அமெய் அமெியாக்கு வதற்கும் ஜப்பியானிய ஏகியாதிபத்தியத்தின

மூ் சின்ஸதலைியாபியாய ் அமெற்றும்  அமபியாருேியாதியார  இரண்டு நதலைனகலே

முன அமனடுப்பதற்கு இரியாணு வத்லதப் பயனபடுத்த வதற்கு

இருக்கக்கூடிய அலனத்த  செட்டரீதியியான ் அமெற்றும் அரசியல் செட்ட

தலேகலேயும் அகற்று வதற்கும் அ வர்  அமகியாண்டிருக்கின பேசுகிற

இதலைட்சியங்கலே முன அமனடுப்பதற்கியாய் அ் சின்ஸப சுரண்டி

 வந்திருக்கி பேசுகிறியார்.

இப்் சின்ஸபியாத ட்ரம்ப்,   வட  அமகியாரியியாவின தலதலை வர் கிம் ் சின்ஸஜியாங்-

உன உடன ் அமெியார்ச்சில் ஒரு  செந்திப்பு  இரண்டு நடத்தவிருப்பதியாக

திடீ அமரனறு அறிவித்த,  அ் சின்ஸபலய ் அமெறுபடியும் திலகக்கச்

 அம செய்திருக்கி பேசுகிறியார்.  அ் சின்ஸப அ அம் அமெரிக்கியாவுக்கு  வந்த் சின்ஸ செர்ந்த

 செ் அமெயத்தில்,  வட  அமகியாரியியாவுடனியான ் சின்ஸ இரண்டு நரடிப் ் சின்ஸபச்சு வியார்த்லதகள்

“மிக உயர்ந்த ் அமெட்டங்களில்”  முன் சின்ஸனறிக்  அமகியாண்டிருந்ததியாக

ஊடகங்கள்  அமதரிவித்தன.  அ அம் அமெரிக்க  அம வளியு பேசுகிறவுச்  அம செயதலைர்

பதவிக்கு புதிதியாக ட்ரம்ப் பரிந்தலரத்திருக்கும் ல் அமெக்

 அமபியாம்பி் சின்ஸயியா,  நீண்ட தூர ஏவுகலணகள் இல்தலைியா் அமெல்

அணுஆயுத  வல்தலைல் அமெ  அமகியாண்ட ஒரு  வட அமகியாரியியால வ

அ அம் அமெரிக்கியா ஏற்றுக்  அமகியாள்ேதலைியாம் எனறு ஊர்ஜிதப்படுத்தல்

வி செியாரலணகளில் ஆ் சின்ஸதலைியா செலனயளித்த நிலதலையில்,  எந்த

் சின்ஸபச்சு வியார்த்லதகளின ் சின்ஸ இரண்டு நியாக்கம் குறித்த் அமெியான கூர்ல் அமெயியான

கருத்த் சின்ஸ வறுபியாடுகள் ஏற்கன் சின்ஸ வ எழுந்தவிட்டிருக்கின பேசுகிறன.

அப்படியியான ஒரு உடனபியாடு ஏற்பட்டியால்,  அத



 வட அமகியாரியியாவின  இரண்டு நடுத்தர தூர ஏவுகலணகளுக்கு ஜப்பியான

இதலைக்கியாகத்தக்க நிலதலையில் விடும்.

அ் சின்ஸப-ட்ரம்ப்  செந்திப்பில் கூர்ல் அமெயியான

கருத்த் சின்ஸ வறுபியாடுகளுக்கியான  செியாத்தியம் எனபத, இரு வரு் சின்ஸ் அமெ

தங்கேத அரசியல்  வியாழ்க்லககளுக்கு ் சின்ஸபியாரியாடிக்

 அமகியாண்டிருக்கி பேசுகிறியார்கள் என பேசுகிற உண்ல் அமெயினியால் ் சின்ஸ் அமெலும்

சிக்கதலைியாகி பேசுகிறத.  ட்ரம்ப் ரஷ்யியால வ ் சின்ஸ இரண்டு நியாக்கி,  குறிப்பியாக

சிரியியாவில் இனனும் பதலை வந்த் அமெியான ஒரு இரியாணு வத்

தலதலையீட்டின மூதலை் அமெியாக,  கடுல் அமெயியான அமதியாரு நிலதலைப்பியாட்லட

எடுக்கத் த வறியதற்கியாக அ அம் அமெரிக்க அரசியல் ஸ்தியாபகத்தின

் அமெற்றும் இரியாணு வ-உேவு எந்திரத்தின பிரிவுகளுடன

கடுல் அமெயியான ் சின்ஸ் அமெியாதல்களுக்குள் சிக்கிக்  அமகியாண்டிருக்கி பேசுகிறியார்.

 அமதியாழிதலைியாேர்கள் ் அமெற்றும் இலேஞர்களிடம் இருந்த

அதிகரித்தச்  அம செல்கின பேசுகிற எதிர்ப்பு அலதலை ஒனறுக்கும் அ வர்

முகம்  அமகியாடுத்தக்  அமகியாண்டிருக்கி பேசுகிறியார் எனபத ஆசிரியர்களின

பரவும் ் சின்ஸ வலதலைநிறுத்தங்கேியால் விேங்கப்படுகி பேசுகிறத.

அ் சின்ஸபவும் இதற்குச்  செலேக்கியா் அமெல் இரண்டு ஊ் மலிவுழைல்களில்

சிக்கியிருக்கி பேசுகிறியார்,  முததலைியா வதியாய் ஒரு பியாதலைர்பள்ளி

அல் அமெப்பதிலும்,  இரண்டியா வதியாய் ஒரு கியால் இரண்டு நலட ் அமெருத்த வ

ல் அமெயம் அல் அமெப்பதிலும் அதி-் சின்ஸதசிய வியாத  அமதியாடர்புகளுக்கு

அர செியாங்கம்  செியாதக் அமெியாக  அம செயல்பட்டதியாக குற் பேசுகிறம் செியாட்டப்படுகி பேசுகிறத.

அ் சின்ஸப இரியாஜினியா் அமெியா  அம செய்யக் ் சின்ஸகியாரி  அம சென பேசுகிற

 செனிக்கி் மலிவுழைல் அமெயனறு சு் அமெியார் 30,000  இல் இருந்த 40,000

 வலரயியான ் அமெக்கள் ் அமெத்திய ் சின்ஸடியாக்கி் சின்ஸயியாவில் கூடிப்

் சின்ஸபியாரியாடினர்,  ் அமெற் பேசுகிற  இரண்டு நகரங்களிலும் சிறு ஆர்ப்பியாட்டங்கள்

 இரண்டு நலட அமபற் பேசுகிறன.  அ் சின்ஸப தனத குரு வியாகக் கருதி  வந்திருக்கின பேசுகிற

முனனியாள் பிரத் அமெரியான ஜதமரான ஜூனிசி் சின்ஸரியா ் சின்ஸகியாய்ரரோ கோய்ஸுமி “நிலதலைல் அமெ

அபியாயகர் அமெியாய்”  ஆகிக்  அமகியாண்டிருப்பதியாக இந்த  வியாரத்தில்

அறிவித்தியார்,  அ் சின்ஸப ஜதமரான ஜூனின பிற்பகுதியில் பதவி விதலைக

் சின்ஸ இரண்டு நரிடதலைியாம் எனறும் அ வர்  அமதரிவித்தியார்.

அ் சின்ஸப-ட்ரம்ப்  செந்திப்பின உடனடி விலேவு

எனன வியாயிருந்தியாலும்,  அ அம் அமெரிக்க-ஜப்பியான உ பேசுகிறவுகளிதலைியான

விரி செல்கள்  அமதியாடர்ந்தம்  வேர்ச்சி கண்டு முட்டல்கள் ் அமெற்றும்

் சின்ஸ் அமெியாதல்களுக்கு இட்டுச்  அம செல்தலைவிருக்கி பேசுகிறத.  இந்த இரண்டு

தலதலை வர்களின மூர்க்க் அமெியான ் சின்ஸதசிய வியாதம் எனபத  அம வறு் அமெ் சின்ஸன

இந்த தனி இரண்டு நபர்களினியால் விலேந்ததல்தலை,  ் அமெியா பேசுகிறியாக உதலைகப்

் சின்ஸபியாருக்கியான முலனப்புக்கு எரியூட்டிக்  அமகியாண்டிருக்கின பேசுகிற

உதலைக முததலைியாளித்த வத்தின ஆ் மலிவுழை் அமெலடயும்  அம இரண்டு நருக்கடியின

 அம வளிப்பியாடியாகும்.

தனத  வரதலைியாற்று வழி வீழ்ச்சிக்கு முகம் அமகியாடுத்த நிற்கின பேசுகிற

அ அம் அமெரிக்க ஏகியாதிபத்தியம்,  ் அமெத்திய கி் மலிவுழைக்கு ் அமெற்றும் ் அமெத்திய

ஆசியியாவில் கியால் நூற் பேசுகிறியாண்டு கியாதலை ் சின்ஸபியார்களின மூதலை் அமெியாக

தனத உதலைக ் சின்ஸ் அமெதலைியாதிக்கத்லதப் பத்திரப்படுத்த முலனந்த

் சின்ஸதியாற்றுவிட்டிருக்கின பேசுகிற நிலதலையில்,  தனத  வழியில் குறுக்கியாக

நிற்கும் எந்த ் சின்ஸபியாட்டி  செக்தியுடனும் ் சின்ஸ் அமெியாதலுக்கு தயியாரித்தக்

 அமகியாண்டிருக்கி பேசுகிறத.  2018  ஜன வரியில் ட்ரம்ப் நிர் வியாகத்தின

் சின்ஸதசியப் பியாதகியாப்பு மூ் சின்ஸதலைியாபியாய் அமெியானத மூ் சின்ஸதலைியாபியாய

் அமெியாற் பேசுகிறத்லத அறிவித்தத,  “பயங்கர வியாதத்தின மீதியான ் சின்ஸபியார்”

அல்தலை “அரசுகள் இலடயிதலைியான மூ் சின்ஸதலைியாபியாயப் ் சின்ஸபியாட்டி”் சின்ஸய

பிரதியான அக்கல பேசுகிற என அத அறிவித்தத.  பிரதியான

”மூ் சின்ஸதலைியாபியாயப் ் சின்ஸபியாட்டியியாேர்கேியாக”  சீனியா ் அமெற்றும் ரஷ்யியா

குறிப்பியாகப்  அமபயர் கூ பேசுகிறப்பட்டிருந்தியாலும் கூட,  ஜப்பியான

் சின்ஸபியான பேசுகிற அதன நீண்டகியாதலைக் கூட்டியாளிகளும் இதில்

குறில வக்கப்படதலைியாம்.

ஜப்பியானும் இ் சின்ஸத் சின்ஸபியான பேசுகிற அமதியாரு  வரதலைியாற்று வழிக் கு் மலிவுழைப்பத்திற்கு

முகம் அமகியாடுக்கி பேசுகிறத.  பதலை த செியாப்தங்களுக்கு  அமதியாழில்நுட்ப

ஜியாம்ப வியானியாகவும் உதலைகின இரண்டியா வத  அமபரிய

 அமபியாருேியாதியார் அமெியாகவும் இருந்த  வந்ததன பினனர்,  ஜப்பியான

2010  இல் சீனியா வியால் மூன பேசுகிறியா வத இடத்திற்குத் தள்ேப்பட்டத.

அதன இரியாஜதந்திர,   அமபியாருேியாதியார ் அமெற்றும் இரியாணு வ நிலதலை

 அமதியாடர்ந்த வீழ்ச்சியலடந்த  வந்ததியால்,  ஜப்பியானின ் சின்ஸ் அமெதலைதிக

வீழ்ச்சிலயத் தடுக்க சி பேசுகிறந்த  வழி எனன எனபத குறித்த

ஆளும்  வட்டியாரங்களில் தீவிர் அமெியான வி வியாதத்திற்கு இத

தூண்டியத.  அ் சின்ஸபயின மூர்க்க் அமெியான ் அமெறுஇரியாணு வ் அமெய் அமெியாக்கம்

எனபத இரண்டியாம் உதலைகப் ் சின்ஸபியாரில்  இரண்டு நியாட்டின ் சின்ஸதியால்விலய் சின்ஸயியா

அல்தலைத ் சின்ஸபியார்க் குற் பேசுகிறங்களுக்கியான அதன  அமபியாறுப்லப் சின்ஸயியா

ஒரு் சின்ஸபியாதம் ஒப்புக் அமகியாண்டிரியாத,  அத்தடன ஆசியியாவில்

அ அம் அமெரிக்கியாவுக்கு ஒத்தூத வதில் அதிருப்தி  அமகியாண்டிருக்கின பேசுகிற

ஆளும்  வர்க்கத்தின அதி-் சின்ஸதசிய வியாத பிரிவின

பதிலிறுப்பியாகும்.

சீனியால வ ் அமெட்டுப்படுத்த வதம் இறுதியியாக த் அமெத ஏகியாதிபத்திய

 இரண்டு நதலைனகளுக்குக் கீழ்ப்படியச்  அம செய் வத் சின்ஸ் அமெ அ அம் அமெரிக்கியா ஜப்பியான

இரண்டின பிரதியான க வனப் புள்ளியியாகவும் இருக்கும்,  இத

அ் சின்ஸப-டரம்ப்  செந்திப்பின விலேமுடிவில்  செந்் சின்ஸதகமில்தலைியா் அமெல்

பிரதிபலிக்கும்.  ஆயினும்,  இனல பேசுகிறய கூட்டியாளிகள் கடும்

எதிரிகேியாக ் அமெியா பேசுகிறக் கூடிய  இரண்டு நியாள்  அம வகுதூரத்தில் இல்லதலை.

ஆசியியாவில் ் சின்ஸ் அமெதலைியாதிக்கம்  அம செய்யப் ் சின்ஸபியாகும்  செக்தி எத என பேசுகிற

விடயத்திற்கியாக இந்த இரண்டு  இரண்டு நியாடுகளும் 1941  முதல் 1945

 வலர பசிபிக்கில் மில்லியன கணக்கியான ் அமெக்கள்  அமகியால்தலைப்பட்ட

ஒரு  அமகியாடூர் அமெியான ் சின்ஸபியாரில் ஈடுபட்டன எனபத

் சின்ஸடியாக்கி் சின்ஸயியாவி் சின்ஸதலைியா அல்தலைத  வியாஷிங்டனி் சின்ஸதலைியா ் அமெ பேசுகிறந்த

விட்டிருக்கவில்லதலை.


