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மற்றும் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் அபகுதிகளில் அமமரிக்கா மற்றும்
ஐஐர ாப்பாவின் ஆக்கிஐர ாஷமான பகுதிகளில் அமஷமான வெளியுறவுக் பகுதிகளில் அமகாள்ுக் கொள்கக ஐரமாதல், பகுதிகளில் அமபரும்
சக்திகளுக்கு இுக் கொள்கக்கு இடைஐரய உலகப் ஐரபார் அபாயத்ுக் கொள்கத தீவி ப்படுத்துகிறது.
அபகுதிகளில் அமமரிக்க பகுதிகளில் அமஷமான வெளியுறவுச் பகுதிகளில் அமசயலர் ுக் கொள்கமக் பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா, இத்தால,
பகுதிகளில் அமமாண்டினீக்ஐர ா, மாசிஐரக்கு இடைானியா மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய முன்னாள்
யூஐரகாஸ்லாவிய குடிய சுகளுக்கு ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடை ஆறு ொண்ட ஆறு நாள் சுற்றுப்பயணத்தில்
இதுதான் பகுதிகளில் அமதளிஷமான வொகிறது. கக்கு இடைந்த ஜ ஜூன் மாதம் அபகுதிகளில் அமமரிக்காவிற்கும் ஈ ானுக்கும்
இுக் கொள்கக்கு இடையிலான ஒரு முழுுக் கொள்கமயான ஐரபாுக் கொள்க அஷமான வெர்கள் தூண்டுஷமான வெதற்கு பத்து
நிமிக்கு இடைங்களுக்கு முன்னர் ஈ ான் மீதான அபகுதிகளில் அமமரிக்க இ ாணுஷமான வெத் தாக்குதுக் கொள்கல
ட் ம்ப் ுக் கொள்ககவிட்க்கு இடைுக் கொள்கதத் பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்ந்து, பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாண்டுள்ள இந்த
சுற்றுப்பயணம் ஈ ாுக் கொள்கனயும் மற்றும் அதன் அணுஷமான வொயுத ொண்ட ஆறு நட்பு ொண்ட ஆறு நாடுகளான
ஷ்யா மற்றும் சீனாுக் கொள்கஷமான வெயும் அச்சுறுத்துஷமான வெதற்கு கஷமான வெனம் பகுதிகளில் அமசலுத்தியது.

கண்டித்தார். ஐரமலும் அஷமான வெர், “கிஐர க்கத்திற்குள்ளும் மற்றும் உங்கள் ொண்ட ஆறு நாட்டின்
அண்ுக் கொள்கக்கு இடை ொண்ட ஆறு நாடுகளுக்குள்ளும் நிலவும் ஐரமாசமான ஷ்ய பகுதிகளில் அமசல்ஷமான வொக்கு”
குறித்தும்,
சீனா
“பகுதிகளில் அமபய்ஜிங்கிற்கு பயனளிக்கும்
மற்றும்
அதன்
ஷமான வொடிக்ுக் கொள்ககயாளர்குக் கொள்கள கக்கு இடைனில் மூழ்கடிக்கும் ஷமான வெுக் கொள்ககயிலான ஏறுக்குமாறான
ஒப்பந்தங்குக் கொள்கள ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாள்ஷமான வெதற்கு ொண்ட ஆறு நாடுகுக் கொள்கள கட்க்கு இடைாயப்படுத்த பகுதிகளில் அமபாருளதா
ஷமான வெழிகுக் கொள்களப் பயன்படுத்துகிறது” என்றும் அஷமான வெர் கண்டித்தார்.

ஷமான வொஷிங்க்கு இடைன், ஐஐர ாப்பிய மற்றும் துருக்கிய ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா “கூட்க்கு இடைண” ொண்ட ஆறு நாடுகளுக்கு இடைன்
பகுதிகளில் அமகாண்டுள்ள அதன் பகுதிகளில் அமபய ளஷமான வொன உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் அமஷமான வெடிப்புறும்
பகுதிகளில் அமொண்ட ஆறு நருக்கடிக்கு மத்தியில் பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா இந்த பயணத்ுக் கொள்கத ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடைார்.
மாறாக, உக்ஐர னிய பி தமர் பகுதிகளில் அமஷமான வொஐரலாடிமிர் பகுதிகளில் அமஜபகுதிகளில் அமலன்ஸ்கியுக்கு இடைன் ட் ம்ப்
பகுதிகளில் அமதாுக் கொள்கலஐரபசியில் உுக் கொள்க யாடுுக் கொள்ககயில் அஷமான வெர் ஐரகட்க்கு இடை விக்கு இடையங்கள் குறித்த
ஐரகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கும், ஐரமலும் ட் ம்ுக் கொள்கப குற்றம்சாட்டுஷமான வெதற்கான
பி ச்சா த்திற்கு அுக் கொள்கஷமான வெ பயன்படுத்தப்படுமா என்புக் கொள்கத பகுதிகளில் அமதளிவுபடுத்துஷமான வெதற்கும்
அஷமான வெ து பயணத்தின் பகுதிகளில் அமபரும்பாலான ஐரொண்ட ஆறு ந ம் எடுத்துக்பகுதிகளில் அமகாள்ளப்பட்க்கு இடைது.
எவ்ஷமான வொறாயினும் அஷமான வெ து விஜயத்தின் ஐரபாது, அபகுதிகளில் அமமரிக்கா ஐஐர ாப்பாவிற்கு
எதி ாக 7.5 பில்லயன் க்கு இடைாலர் சுங்கஷமான வெரி விதிப்ுக் கொள்கப அறிவித்தஐரதாடு, ஐரபர்லன்,
இலண்க்கு இடைன் மற்றும் பாரிஸ் ஆகிய ஐஐர ாப்பாவின் மூன்று மிகப்பகுதிகளில் அமபரிய
பகுதிகளில் அமபாருளாதா
ுக் கொள்கமயங்களுக்கு விஜயம் பகுதிகளில் அமசய்ஷமான வெது அஷமான வெசியம் என்று
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா கருதவில்ுக் கொள்கல.

பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா ஷமான வெழங்கிய ஐரபார் பற்றிய சுருக்கவுுக் கொள்க , அந்த பகுதிகளில் அமஷமான வெளியுறவுச்
பகுதிகளில் அமசயலுக் கொள்க க் கூக்கு இடை ொண்ட ஆறு நம்புக் கொள்கஷமான வெக்க முடியாதளவிற்கு பகுதிகளில் அமபாய்களின் பகுதிகளில் அமதாகுப்பாக
இருந்தது. மத்திய கிழக்கிற்கு தீ ுக் கொள்கஷமான வெத்தது ஈ ான் அல்ல, ஆனால் பல தசாப்த
கால ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா ஐரபார்கள், ஈ ாக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் அபகுதிகளில் அமமரிக்க
ஆக்கி மிப்புகள், மற்றும் சிரியாவில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான பினாமி ஐரபாருக்கு
2011 முதல் அல்பகுதிகளில் அமகாய்தா புக் கொள்கக்கு இடைகுக் கொள்கள ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா பயன்படுத்தியது
ஐரபான்றஷமான வெற்றாஐரலஐரய அது நிகழ்ந்தது. பின்னர், 2014 இல், உக்ஐர னில்
ஐரபர்லனும் ஷமான வொஷிங்க்கு இடைனும் ஆத ஷமான வெளித்த ஒரு பாசிச துக் கொள்கலுக் கொள்கமயிலான
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு, அந்ொண்ட ஆறு நாட்ுக் கொள்கக்கு இடை உள்ொண்ட ஆறு நாட்டுப் ஐரபாரில் மூழ்கடித்தது, ஐரமலும்
ஷ்யாவுக்கு இடைன் கிட்க்கு இடைத்தட்க்கு இடை ஐரபாருக்குத் தூண்டியதுக்கு இடைன், ஐஐர ாப்பாவில் ஆயுதப்
ஐரபாட்டிக்கும் ஷமான வெழிஷமான வெகுத்தது.

பால்கன்

பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயாவின் பயணத்தின் முக்கிய ஐரொண்ட ஆறு நாக்கம், ஈ ான், ஷ்யா மற்றும்
சீனாுக் கொள்கஷமான வெ இுக் கொள்கக்கு இடையறாது கண்க்கு இடைனம் பகுதிகளில் அமசய்ஷமான வெதாக இருந்தஐரதாடு, இந்த மூன்று
ொண்ட ஆறு நாடுகளுக்கு எதி ாகவும், அபகுதிகளில் அமமரிக்காவின் ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா ொண்ட ஆறு நட்பு ொண்ட ஆறு நாடு என்று
கூறப்படும் துருக்கிக்கு எதி ாகவும் இயக்கப்படும் ஒரு அபகுதிகளில் அமமரிக்க இ ாணுஷமான வெ
ஒப்பந்தத்தில் கிரீஸ் உக்கு இடைன் ுக் கொள்ககபகுதிகளில் அமயழுத்து இடுஷமான வெதுமாகும். சனிக்கிழுக் கொள்கம
ஏபகுதிகளில் அமதன்ஸில் பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா ஐரபசிய கருத்துக்குக் கொள்கள ஐரகட்கும் எஷமான வெரும், தவிர்க்க
முடியாமல், ஜ ஜூன் 28, 1914 இல் ஆஸ்திரிய ஐரகாமகன் ஃபி ான்ஸ்
ஃபகுதிகளில் அமபர்டினாண்டின் பகுதிகளில் அமகாுக் கொள்கலக்குப் பின்னர் முதல் உலகப் ஐரபார் பகுதிகளில் அமஷமான வெடிக்க
ஷமான வெழிஷமான வெகுத்த பால்கன் ஐரமாதல்குக் கொள்கள நிுக் கொள்கனவுகூ தள்ளப்படுஷமான வெர்.
பால்கன் "மூஐரலாபாய ஐரபாட்டியின் ஒரு பகுதியாகஐரஷமான வெ உள்ளது" என்று
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா அறிவித்தார். அஷமான வெர், ஈ ாுக் கொள்கனயும் அதன் ொண்ட ஆறு நட்பு ொண்ட ஆறு நாடுகுக் கொள்களயும்
இப்பி ாந்தியத்தில் மூன்று தசாப்தங்களாக ொண்ட ஆறு நக்கு இடைத்தப்பட்டு ஷமான வெரும் அபகுதிகளில் அமமரிக்க
துக் கொள்கலுக் கொள்கமயிலான ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா ஐரபார்களால் தூண்க்கு இடைப்பட்க்கு இடை ஐரமாதல்களுக்கும்
இ த்தக்களரிகளுக்கும் பகுதிகளில் அமபாறுப்பானுக் கொள்கஷமான வெ என்று குற்றம்சாட்டினார்.
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா, “மத்திய கிழக்ுக் கொள்கக ஸ்தி மற்றதாக்கியுள்ள பயங்க ஷமான வொத
பினாமிகுக் கொள்கள பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடைதான ஈ ானின் இஸ்லாமிய குடிய சு, பகுதிகளில் அமலபனாுக் கொள்கன ஒரு
ஷமான வொடிக்ுக் கொள்ககயாளர் ொண்ட ஆறு நாக்கு இடைாக மாற்றியுள்ளது, ஐரமலும் இன்றுஷமான வெுக் கொள்க கிஐர க்கத்ுக் கொள்கத
பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்ந்து பாதிக்கும் அகதிகள் பகுதிகளில் அமொண்ட ஆறு நருக்கடிுக் கொள்கய உருஷமான வொக்க உதவியது” என்று

ஐரமலும், கிரீரீஸ ஜூக்கு ஆர்ஷமான வெமற்ற ஆத ுக் கொள்கஷமான வெ ஷமான வெழங்கியுக் கொள்கதப் ஐரபால, இந்த
பகுதியில் அபகுதிகளில் அமமரிக்க இ ாணுஷமான வெ கட்டுப்பாட்டிற்கான உந்துதல் பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்பான
அஷமான வெ து பகுதிகளில் அமசாந்த முன்னிுக் கொள்கலப்படுத்துுக் கொள்கக பற்றி பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா அப்ஐரபாது
பகி ங்கமாக தற்பகுதிகளில் அமபருுக் கொள்கம பீற்றிக் பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடைார். ஐரமலும், “கிழக்கு மத்தியதுக் கொள்க க்
கக்கு இடைுக் கொள்கல கிஐர க்கம் பகுதிகளில் அமஷமான வெற்றிக மாக பாதுகாக்க அபகுதிகளில் அமமரிக்கா உதவுஷமான வெது பகுதிகளில் அமகாஞ்சம்
சுயொண்ட ஆறு நலமானதாகத்தான் இருக்கின்றது” என்றும் அஷமான வெர் கூறினார்.

இந்த ஐரபார்களில் நிகழ்ந்த மில்லயன் கணக்கான இறப்புகளுக்கும் அஷமான வெர்கள்
உருஷமான வொக்கிய பல்லாயி க்கணக்கான அகதிகளுக்குமான பகுதிகளில் அமபாறுப்பு, ஈ ான்
அல்லது ஷ்யாவிக்கு இடைம் இல்ுக் கொள்கல, மாறாக ஷமான வொஷிங்க்கு இடைன் மற்றும் அதன்
ஐஐர ாப்பிய ொண்ட ஆறு நட்பு ொண்ட ஆறு நாடுகளிக்கு இடைஐரம உள்ளது.
இன்று, யுஐர ஷியாுக் கொள்கஷமான வெ இ ாணுஷமான வெ ரீதியாக ஆதிக்கம் பகுதிகளில் அமசலுத்துஷமான வெதற்கான
ஷமான வொஷிங்க்கு இடைனின் ொண்ட ஆறு நம்பிக்ுக் கொள்கககள் சுக்குநூறாகிவிட்க்கு இடைன. பகுதிகளில் அமசன்ற மாதம்,
ஆப்கானிஸ்தானில் அபகுதிகளில் அமமரிக்காவின் பகுதிகளில் அமஷமான வெற்றிக்கு அணு குண்டுகளால்
அந்ொண்ட ஆறு நாட்ுக் கொள்கக்கு இடை அழிப்பது மட்டும் தான் ஒஐர ஷமான வெழி என்று ட் ம்ப் குறிப்பிட்க்கு இடைார்.
“ஒஐர ஷமான வொ த்தில்” தன்னால் ஐரபாுக் கொள்க பகுதிகளில் அமஷமான வெல்ல முடியும், என்றாலும் அுக் கொள்கதச்
பகுதிகளில் அமசய்ய விரும்பவில்ுக் கொள்கல என்று, அதாஷமான வெது “10 மில்லயன் மக்குக் கொள்களக் பகுதிகளில் அமகால்ல
அஷமான வெர் விரும்பவில்ுக் கொள்கல” என்று அஷமான வெர் பகுதிகளில் அமபருுக் கொள்கமயாகக் கூறினார்.
2011 இலருந்து, ஷமான வொஷிங்க்கு இடைன் மற்றும் ஐஐர ாப்பிய ஏகாதிபத்திய சக்திகள்,
பா சீக ஷமான வெுக் கொள்களகுக்கு இடைா எண்பகுதிகளில் அமணய் ஐரஷக் இ ாச்சியங்கள் மற்றும் அஷமான வெர்களின்
கூலப்புக் கொள்கக்கு இடையான இஸ்லாமிய மற்றும் குர்திஷ் ஐரபா ாளிகள் அக்கு இடைங்கிய ஒரு
பிரிவிற்கும், மறுபக்கம் ஈ ான், ஷ்யா, சீனா ஆத ஷமான வெளிக்கும் சிரிய
அ சாங்கத்திற்கும் இுக் கொள்கக்கு இடைஐரயயான சிரிய ஐரமாதல் ஒரு பினாமிப் ஐரபா ாக
உருபகுதிகளில் அமஷமான வெடுத்துள்ளது. இந்த ஐரபார், ஷமான வெக்கு இடைக்கு சிரியாவில் உள்ள அபகுதிகளில் அமமரிக்க ொண்ட ஆறு நட்பு
ொண்ட ஆறு நாடுகளுக்கு அழிுக் கொள்கஷமான வெ ஏற்படுத்தியுள்ளது, ஐரமலும் இது அபகுதிகளில் அமமரிக்காவிற்கும்
துருக்கிக்கும் இுக் கொள்கக்கு இடையிலான பதட்க்கு இடைங்குக் கொள்கள ஐரமாசமாக்கியுள்ளது. துருக்கி,
குர்திஷ் ஐரபா ாளிகுக் கொள்களத் தாக்குகிறது அஐரதஐரஷமான வெுக் கொள்கள, இஸ்லாமிய ஐரபா ாளிகள்

ஷ்யா ஆத விலான
எதிர்பகுதிகளில் அமகாள்கின்றனர்.

சிரிய

அ சாங்கப்

புக் கொள்கக்கு இடைகளின்

தாக்குதுக் கொள்கல

அபகுதிகளில் அமமரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இுக் கொள்கக்கு இடையிலான பதட்க்கு இடைங்கள் ஐஐர ாப்பாவிலும்
தாக்கத்ுக் கொள்கத ஏற்படுத்துகின்றன: இந்திய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில் அமபருங்கக்கு இடைல்களில்,
அபகுதிகளில் அமமரிக்கா கக்கு இடைற்புக் கொள்கக்கு இடை ொண்ட ஆறு நக்கு இடைஷமான வெடிக்ுக் கொள்கககுக் கொள்கள ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாண்டு ஷமான வெருகிறது, அஐரத
ஐரொண்ட ஆறு ந த்தில் ஐரஷமான வெகமாக ஷமான வெளர்ந்து ஷமான வெரும் சீனப் பகுதிகளில் அமபாருளாதா ம் அபகுதிகளில் அமமரிக்காுக் கொள்கஷமான வெ
விஞ்சுஷமான வெுக் கொள்கதத் தடுக்க சீனாவுக்கு எதி ான ஷமான வெர்த்தகப் ஐரபாுக் கொள்க இறுக்குகிறது.
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா பயணத்தின் பகுதிகளில் அமபரும்பகுதி, யுஐர ஷிய உள்கட்க்கு இடைுக் கொள்கமப்புக்கான
சீனாவின் இுக் கொள்கணப்பு மற்றும் பாுக் கொள்கத முன்பகுதிகளில் அமனடுப்பு (Belt and Road Initiative BRI) திட்க்கு இடைத்ுக் கொள்கத தாக்குஷமான வெதாக இருந்தது. ஐரமலும், BRI நிதியுதவியில்
பகுதிகளில் அமொண்ட ஆறு நடுஞ்சாுக் கொள்கல அுக் கொள்கமப்புக் கொள்கத மாசிஐரக்கு இடைானியா ுக் கொள்ககவிக்கு இடை ஐரஷமான வெண்டும், இந்த ஆண்டு
பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைக்கத்தில் ஐர ாமில் ஒப்புக்பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடை BRI க்கான உத்திஐரயாகபூர்ஷமான வெ
ஆத ுக் கொள்கஷமான வெ இத்தால ுக் கொள்ககவிக்கு இடை ஐரஷமான வெண்டும், ஐரமலும் சீன நிறுஷமான வெனமான ஹஷமான வொய்
(Huawei) க்கு இத்தாலய இுக் கொள்கணய உள்கட்க்கு இடைுக் கொள்கமப்ுக் கொள்கப அணுகுஷமான வெது மறுக்கப்பக்கு இடை
ஐரஷமான வெண்டும் என அஷமான வெர் ஷமான வெற்புறுத்தினார்.
ஈ ானுக்கு எதி ான பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்ச்சியான ஐரபார் அச்சுறுத்தல்குக் கொள்கள முகங்பகுதிகளில் அமகாடுக்கும்
ஐரபாது, கிஐர க்கத்துக்கு இடைனான ஷமான வொஷிங்க்கு இடைனின் கூட்க்கு இடைண இந்த பின்னுக் கொள்கக்கு இடைவுகுக் கொள்கள
பகுதிகளில் அமபாறுத்துக்பகுதிகளில் அமகாள்ளாது என்புக் கொள்கதயும் ஐரமலும் ஒரு புதிய விரிஷமான வொக்கத்துக்கு இடைன்
பதிலளிக்கும் என்புக் கொள்கதயும் பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா பகுதிகளில் அமதளிவுபடுத்தினார்.
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா தனது ுக் கொள்ககபகுதிகளில் அமயாப்பத்ுக் கொள்கத அபகுதிகளில் அமமரிக்க-கிஐர க்க இ ாணுஷமான வெ
உக்கு இடைன்படிக்ுக் கொள்ககயின் கீழ் ுக் கொள்கஷமான வெப்பதற்கு முன்னஐர , இ ாணுஷமான வெ ஷமான வெட்க்கு இடைா ங்களில்
பால்கன் பி ச்சிுக் கொள்கன மற்றும் குறிப்பாக கிஐர க்க இ ாணுஷமான வெ தளங்குக் கொள்கள
அணுகுஷமான வெது குறித்து பகுதிகளில் அமதளிஷமான வொக விஷமான வொதிக்கப்பட்க்கு இடைது. ஜ ஜூுக் கொள்கல மாதம்,
கிஐர க்கத்திற்கான அபகுதிகளில் அமமரிக்க தூதர் ஜிஐரயாஃப்ஐர பயாட், Stars and Stripes
பகுதிகளில் அமசய்தியிதழுக்கு அளித்த ஐரபட்டியில், சிரியப் ஐரபாரில் ஒரு பங்ுக் கொள்ககக்
பகுதிகளில் அமகாண்டிருந்த Souda ஷமான வெுக் கொள்களகுக்கு இடைாப் பகுதியில் உள்ள அபகுதிகளில் அமமரிக்கத் தளம்
"மிகவும் ஐரொண்ட ஆறு நர்த்தியானது" என்று சுட்டிக்காட்டினார். அபகுதிகளில் அமமரிக்க இ ாணுஷமான வெ
பகுதிகளில் அமசய்தித் பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்பாளர்கள் ஏபகுதிகளில் அமதன்ஸ் துுக் கொள்கறமுகமான ுக் கொள்கபஐர யஸில் சீன முதலீடு
குறித்து கஷமான வெுக் கொள்கலப்படுஷமான வெதாகக் கூறினர்: "ொண்ட ஆறு நாங்கள் ஒரு கப்புக் கொள்கல, ஒரு
ஐரபார்க்கப்புக் கொள்கல ுக் கொள்கபஐர யரீஸேயஸுக்குக் பகுதிகளில் அமகாண்டுஷமான வெ விரும்பினால், சீனா இல்ுக் கொள்கல
என்று கூறலாம்."
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயாவின் விஜயத்திற்கு முன்னர், அபகுதிகளில் அமமரிக்கக் பகுதிகளில் அமகாள்ுக் கொள்ககுக் கொள்கய
பின்ஷமான வெருமாறு பயாட் விளக்கினார்: “புதுப்பிக்கப்பட்க்கு இடை ஷமான வெல்ல சுக்கான
ஐரபாட்டிகளும், மற்றும் கக்கு இடைந்த தசாப்தத்தின் மிகப்பகுதிகளில் அமபரிய ுக் கொள்கஹட்ஐர ாகார்பன்
கண்டுபிடிப்புக்களும் நிுக் கொள்கறந்த சகாப்தத்தில் ஐஐர ாப்பா, ஆசியா மற்றும்
ஆபிரிக்காவின் இந்த உலகளாவிய குறுக்குப்பாுக் கொள்கதகுக் கொள்கள ஐரொண்ட ஆறு நாக்கி அபகுதிகளில் அமமரிக்க
மூஐரலாபாய சிந்துக் கொள்கனயின் முன்னண திரும்பியுள்ளன. கிழக்கு மத்தியதுக் கொள்க க்
கக்கு இடைல் பகுதிுக் கொள்கய கருத்தில் எடுத்துக்பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடை பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,
பின்ஐரனாக்கிஷமான வெந்து, அபகுதிகளில் அமமரிக்க ொண்ட ஆறு நலன்குக் கொள்கள எப்படி முன்ஐரனற்றுஷமான வெது என்பது
குறித்து ஒட்டுபகுதிகளில் அமமாத்த அ சாங்கமும் சிந்திக்கத் தள்ளப்பட்டுள்ளது….”
இதன் விுக் கொள்களஷமான வொக, புதிய அபகுதிகளில் அமமரிக்க-கிஐர க்க ப ஸ்ப பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்
சனிக்கிழுக் கொள்கம ுக் கொள்ககபகுதிகளில் அமயழுத்தானது. இந்த காலஷமான வெுக் கொள்க யற்ற ஒப்பந்தம், கிரீட்டில்
அபகுதிகளில் அமமரிக்க ஆறாஷமான வெது கக்கு இடைற்புக் கொள்கக்கு இடைத் தளத்ுக் கொள்கத விரிவுபடுத்தும், மத்திய
கிஐர க்கத்தில் ஆளில்லா விமானத் தளங்குக் கொள்கள உருஷமான வொக்கும், ஐரமலும்
அபகுதிகளில் அமலக்ரீஸாண்ட்ஐர ாஐரபாலயில் ஒரு இ ாணுஷமான வெத் தளத்ுக் கொள்கதயும் இயற்ுக் கொள்கக
எரிஷமான வொயு ஷமான வெசதிுக் கொள்கயயும் உருஷமான வொக்கும், இந்நிுக் கொள்கலயில் இதற்கு இனிஐரமல் கிஐர க்க
பா ாளுமன்ற ஒப்புதல் ஐரதுக் கொள்கஷமான வெயில்ுக் கொள்கல என்று இதன் ஆத ஷமான வொளர்கள்
கூறுகின்றனர். இந்த தளமானது அபகுதிகளில் அமமரிக்க இயற்ுக் கொள்கக எரிஷமான வொயுுக் கொள்கஷமான வெ
கிஐர க்கத்திற்கு அனுப்ப அனுமதிக்கும் என்பதுக்கு இடைன், பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்ந்து இந்த
பி ாந்தியத்தில் ஷ்யாவின் எரிஷமான வொயு ஏகஐரபாகத்ுக் கொள்கத உுக் கொள்கக்கு இடைக்கும் ஷமான வெுக் கொள்ககயில்,
பால்கன் முழுஷமான வெதுமாக கட்க்கு இடைுக் கொள்கமக்கப்பக்கு இடைவுள்ள எரிஷமான வொயு குழாய்கள் ஊக்கு இடைாக
எரிஷமான வொயு விநிஐரயாகத்ுக் கொள்கத ஐரமற்பகுதிகளில் அமகாள்ளும்.
இ ாணுஷமான வெ ரீதியாக, அபகுதிகளில் அமலக்ரீஸாண்ட்ஐர ாஐரபால தளம் ஷ்யா மற்றும் பால்கன்
இ ண்ுக் கொள்கக்கு இடையும், மற்றும் ஈ ான் மற்றும் மத்திய கிழக்ுக் கொள்ககயும் அச்சுறுத்துகிறது.

ஐரமலும், துருக்கியின் ஊக்கு இடைாக கருங்கக்கு இடைலலும், பின்னர் ஷ்ய கட்டுப்பாட்டிலான
கக்கு இடைல் ஷமான வெழிகளிலும் பயணக்காமல் பால்கனுக்குள் புக் கொள்கக்கு இடைகுக் கொள்கள அனுப்ப
ஷமான வொஷிங்க்கு இடைுக் கொள்கன இது அனுமதிக்கும். கிஐர க்க பாதுகாப்பு ஆய்ஷமான வொளர்
எப்திமிஐரயாஸ் சிலஐரயாஐரபாஐரலாஸ், அபகுதிகளில் அமலக்ரீஸாண்ட்ஐர ாஐரபால தளம் மூலமாக
ஷமான வொஷிங்க்கு இடைன், “மற்ற துுக் கொள்கறமுகங்குக் கொள்கள விக்கு இடை அதிவிுக் கொள்க ஷமான வொக பால்கனுக்கான
ொண்ட ஆறு நக்கு இடைஷமான வெடிக்ுக் கொள்கககுக் கொள்கள ஆதரிக்க” முடியும் என்று Al Jazeera பகுதிகளில் அமசய்தி ஊக்கு இடைகத்திற்கு
பகுதிகளில் அமதரிவித்தார். கிஐர க்க தளங்களில் உள்ள அபகுதிகளில் அமமரிக்க துருப்புக்கள் மத்திய
கிழக்கில் “எளிதில் ஈடுபடுத்தப்பக்கு இடைக்கூடியுக் கொள்கஷமான வெ” என்றும் அஷமான வெர் ஐரசர்த்துக்
கூறினார்.
மத்திய கிழக்கிலருந்து கிரீஸ் மற்றும் ஐஐர ாப்பாவிற்கு ஏஜியன் கக்கு இடைலன்
ஊக்கு இடைாக தப்பிச் பகுதிகளில் அமசல்ல முயற்சிக்கும் அகதிகுக் கொள்கள ஏற்றிச் பகுதிகளில் அமசல்லும்
கப்பல்குக் கொள்களத் தடுக்கவும் பகுதிகளில் அமபன்க்கு இடைகன் இந்த தளங்குக் கொள்கள பயன்படுத்தக்கூடும்.
ுக் கொள்கசப் ஸ் பகுதிகளில் அமதாக்கு இடைர்பான கிஐர க்கத்துக்கும் துருக்கிக்கும் இுக் கொள்கக்கு இடைஐரய மீண்டும்
எழுந்த ஐரமாதல்கள், மற்றும் கிழக்கு மத்தியதுக் கொள்க க் கக்கு இடைலல் எண்பகுதிகளில் அமணய்
துுக் கொள்களயிடும் உரிுக் கொள்கமகள் குறித்த மீபகுதிகளில் அமளழுச்சிக்கு மத்தியில், துருக்கிக்கு எதி ான
கிஐர க்க நிுக் கொள்கலப்பாட்டிற்கு சந்ஐரதகத்திற்கு இக்கு இடைமின்றி பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா
ஒப்புதலளித்தார். கிஐர க்க, ுக் கொள்கசப்ரிய மற்றும் இஸ்ஐர லய அதிகாரிகுக் கொள்கள அஷமான வெர்
சந்தித்ததாக ஷமான வெலயுறுத்தி, பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயா பின்ஷமான வெருமாறு கூறினார்: “சர்ஷமான வெஐரதச
நீர்ப ப்புகளிலான பகுதிகளில் அமசயல்பாடுகள் ஒரு பகுதிகளில் அமதாுக் கொள்கக விதிமுுக் கொள்கறகள் மூலம்
நிர்ஷமான வெகிக்கப்படுகின்றன
என்புக் கொள்கத
ொண்ட ஆறு நாங்கள்
பகுதிகளில் அமதளிவுபடுத்தியுள்ஐரளாம்.
சட்க்கு இடைவிஐர ாதமாக
துுக் கொள்களயிடுஷமான வெுக் கொள்கத
ஏற்றுக்பகுதிகளில் அமகாள்ள
முடியாது
என
துருக்கியர்களிக்கு இடைம் ொண்ட ஆறு நாங்கள் கூறியுள்ஐரளாம்.
ஒரு எச்சரிக்ுக் கொள்கக எழுப்ப ஐரஷமான வெண்டியது அஷமான வெசியம்: புதிய, உலகளாவிய
ஐரமாதலுக்கான தயாரிப்புகள் மிக விுக் கொள்க ஷமான வொன ஐரஷமான வெகத்தில் எடுக்கப்படுகின்றன.
ஐரபாுக் கொள்க அடிப்புக் கொள்கக்கு இடையாகக் பகுதிகளில் அமகாண்க்கு இடை பகுதிகளில் அமகாள்ுக் கொள்ககுக் கொள்கய ஐரொண்ட ஆறு நாக்கிய ஐஐர ாப்பிய ொண்ட ஆறு நட்பு
ொண்ட ஆறு நாடுகளின் திருப்பம், ஷமான வொஷிங்க்கு இடைனில் உள்ள இ ண்டு பி தான கட்சிகுக் கொள்களயும்
அபகுதிகளில் அமமரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின்
வீழ்ச்சிக்கு
மற்பகுதிகளில் அமறாரு
இ ாணுஷமான வெ
விரிஷமான வொக்கத்துக்கு இடைன் பதிலளிக்க ஊக்குவித்துள்ளது. ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா சக்திகள்
ஐரப ழிவிற்கு ஷமான வெழிஷமான வெகுக்கும் ஒரு ஐரபாக்கில் தங்குக் கொள்கள ஈடுபடுத்திக்
பகுதிகளில் அமகாண்டுள்ளன. பகுதிகளில் அமதாழிலாள ஷமான வெர்க்கத்தின் சுயாதீனமான துக் கொள்கலயீட்க்கு இடைால் மட்டுஐரம
ஐரபாருக்கு ஷமான வெழிஷமான வெகுக்கும் இந்த பல தசாப்த கால ஏகாதிபத்திய பகுதிகளில் அமகாள்ுக் கொள்ககுக் கொள்கய
தடுக்க முடியும்.
பகுதிகளில் அமபாம்ஐரபஐரயாவின் விஜயத்தின் ஐரபாது, ஈ ானுக்கு இடைனான அபகுதிகளில் அமமரிக்கப் ஐரபாரின்
ஆபத்து குறித்து ஊக்கு இடைகங்களில் ஆழ்ந்த பகுதிகளில் அமமமௌனம் நிலவியது. ஐஐர ாப்பா
மீதான அத்துக் கொள்ககய ஐரபாரின் தாக்கங்களும் முக் கொள்கறக்கப்பட்க்கு இடைன. எவ்ஷமான வொறாயினும்,
ஈ ானிய அ சாங்கம் தனது ஏவுகுக் கொள்கணகளின் எல்ுக் கொள்கலக்குள் இருக்கும்
பி ாந்தியத்தில் உள்ள அபகுதிகளில் அமமரிக்கத் தளங்கள் மீது குண்டு வீசுஷமான வெதன் மூலம்
அபகுதிகளில் அமமரிக்க
தாக்குதலுக்கு
பதிலடி
பகுதிகளில் அமகாடுக்குபகுதிகளில் அமமன
பலமுுக் கொள்கற
உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது, ஈ ானின் ஷாஹாப்-3 கண்க்கு இடைம் விட்டு கண்க்கு இடைம்
பாயும் ஏவுகுக் கொள்கணயின் நீண்க்கு இடை தூ தாக்குதல்களுக்குள்ளாகக் கூடிய,
கிஐர க்கத்தில்
உள்ள
அபகுதிகளில் அமமரிக்க
இ ாணுஷமான வெத்
தளங்குக் கொள்களயும்
உள்ளக்கு இடைக்கியிருக்கலாம்.
உக்ஐர னில் 2014 ஆட்சி கவிழ்ப்புக்குப் பின்னர் ஐஐர ாப்பாவில் இ ாணுஷமான வெ
பதட்க்கு இடைங்கள் படிப்படியாக அதிகரித்துள்ள நிுக் கொள்கலயில் ஐரபார் மிக விுக் கொள்க ஷமான வொக
ப வுகிறது. ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா தனது துருப்புக்குக் கொள்கள
ஷ்யாவிற்கு எதி ாக
நிறுத்தியுள்ளது. ஜ ஜூன் மாதத்திலருந்து, ஐரபாலந்து, எஸ்ஐரதானியா, லாட்வியா,
லத்துஐரஷமான வெனியா, பின்லாந்து மற்றும் சுவீக்கு இடைன், ஐரபார்ச்சுக்கல் மற்றும்
ஸ்காட்லாந்து ஆகிய ொண்ட ஆறு நாடுகளில் பல்லாயி க்கணக்கான துருப்புகள்
சம்பந்தப்பட்க்கு இடை கூட்டு ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா இ ாணுஷமான வெ பயிற்சிகள் ொண்ட ஆறு நக்கு இடைந்துள்ளன. 20,000
அபகுதிகளில் அமமரிக்க துருப்புக்கள் உட்பக்கு இடை பல்லாயி க்கணக்கான துருப்புக்குக் கொள்கள
ஈடுபடுத்தி, ஐரஜர்மனி மற்றும் கிழக்கு ஐஐர ாப்பாவில் அடுத்த ஆண்டு
ொண்ட ஆறு நுக் கொள்கக்கு இடைபகுதிகளில் அமபறவுள்ள "பாதுகாப்பு பயிற்சி 2020", கக்கு இடைந்த 25 ஆண்டுகளில்
ொண்ட ஆறு நுக் கொள்கக்கு இடைபகுதிகளில் அமபறவிருக்கும் மிகப்பகுதிகளில் அமபரிய ஐரொண்ட ஆறு நட்ஐரக்கு இடைா ஐரபார் பயிற்சியாக இருக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

