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பிரததான சக்திகளுக்கு இகு இட்கு இடையிஇடையிலதான
பதட்்கு இடைங்ககளதால் ் நல் நேட்் ந்கு இடைதா பிகளவுறுகிறத
By Alex Lantier,

ஓர்

அணு ஆயுததமுதமேந்திய சக்திய சக்தியான ரஷ்ய சக்தியாவுடன் தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா அதன்

தமோ சக்தியாருக்க சக்தியான
திட்டங்க்களங்களைத்
தீவிரப்ோடுத்துகின்ற
நி்களுத்துகின்ற நிலையில,
அக்கூட்டணியில அதிகரித்து வரும் பிங்களைவுகளுக்கு ுதமேத்தியில,
புரூுரூசசலஸில தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா ுரூசவளியுறவுத்து்களற அ்களுதமேச்சர்கள் அவர்களின்
புதன்கிழ்களுதமே உச்சி ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாட்டில ஒருங்கி்கள்டில் ஒருங்கிணைந்திருக்க முயன்றனர்.
தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா "மூ்களங்களைச் ச சக்தியாவு" அ்களடந்துள்ங்களைது என்று அறிவித்து பிுரூசரஞ்ச
ஜன சக்தியாதிோதி
இுதமே சக்தியானுவல
ுதமேக்தமர சக்தியான்
இம்ுதமே சக்தியாத
ுரூசத சக்தியாடக்கத்தில
எக்ுரூசன சக்தியாமிஸ்ட் ோத்திரி்களகக்கு தமோட்டி அளித்த பின்னர், கூட்டணியின்
நி்களுத்துகின்ற நிலைத சக்தியான் திட்டநிரலின் ுதமேத்திய விடயுதமே சக்தியாக இருந்தது. அவர், ரஷ்ய சக்தியா
சம்ோந்துதமே சக்தியான
அுரூசுதமேரிக்க
ுரூசக சக்தியாள்்களக்களய
"அரசரீதியிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான,
அரசியலரீதியிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான ுதமேற்றும் வருத்துகின்ற நிலை சக்தியாற்றுரீதியிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான விஷுதமேப் பிரச்ச சக்தியாரம்,”
என்று விுதமேர்சித்து அுரூசுதமேரிக்க சக்தியாவிடம் இருந்து இன்னும் அதிக
சதந்திருதமே சக்தியான இர சக்தியாணுவ ுரூசக சக்தியாள்்களகக்கும் ுதமேற்றும் ரஷ்ய சக்தியாவுடன்
ஐதமர சக்தியாப்பிய உறவுக்களங்களை ுரூச்யாவுடன் நேருக்குதமே சக்தியாக்கவும் அ்களழப்பு விடுத்திருந்த சக்தியார்.
இந்த அறிக்்களக இுத்துகின்ற நிலைண்டனில டிசம்ோர் 3-4 இல தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா ்யாவுடன் நே சக்தியாடுகங்களைது
அரச த்களுத்துகின்ற நிலைவர்களின் உச்சி ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாட்்களடயும் ுதமேற்றும் அடுத்த ஆண்டு
திட்டமிடப்ோட்ட மிகப் ுரூசோரிய Operation Defender 2020 தமோ சக்தியார்
ஒத்தி்களக்களயயும் தமகள்விக்குறிய சக்தியாக்கி உள்ங்களைது. ுரூசதன் சீனக் கடலில
கடற்ோ்களட ்யாவுடன் நேடவடிக்்களககளுக்குக் கூடுதுத்துகின்ற நிலை சக்தியாக, அட்ுத்துகின்ற நிலை சக்தியாண்டிக் எங்கிலும்
இருந்து ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவுக்கு வரவ்களழக்கப்ோடும் 20,000 அுரூசுதமேரிக்க
துருப்புகள் உள்ங்களைடங்குத்துகின்ற நிலை சக்தியாக 37,000 துருப்புகளுடன், ஒரு க சக்தியால
நூற்ற சக்தியாண்டில ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவில தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவின் மிகப்ுரூசோரிய த்களரப்ோ்களட
ஒத்தி்களககள் அதில உள்ங்களைடங்குகின்றன. அது ரஷ்ய சக்தியாவுடன சக்தியான
தமோ சக்தியாருக்கு
ஒருங்கி்கள்டில் ஒருங்கிணைந்த
முற்றுமுதுத்துகின்ற நிலை சக்தியான
அணித்திரட்டலின்
முன்ுதமே சக்தியாதிரி ஒத்தி்களகய சக்தியாக உள்ங்களைது.
ரஷ்ய சக்தியா ுதமேற்றும் சீன சக்தியா்களவ இுத்துகின்ற நிலைக்கில ்களவத்தும் ுதமேற்றும் ஐதமர சக்தியாப்பிய
இர சக்தியாணுவச் ுரூசசுத்துகின்ற நிலைவுகள் அுரூசுதமேரிக்க சக்தியாவின் இர சக்தியாணுவ ுரூசசுத்துகின்ற நிலைவுக்களங்களை
அண்மிக்கவுள்ங்களைன என்று ுரூசோரு்களுதமேபீற்றியும் தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா அதிக சக்தியாரிகள் ஓர்
ஆக்தமர சக்தியாஷுதமே சக்தியான ுரூசக சக்தியாள்்களக்களயச் சற்றி அவர்களின் ஒற்று்களுதமே்களய
மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிற சக்தியார்கள். “தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவின் ுதமேர்டில் ஒருங்கிணைம்
சம்ோந்துதமே சக்தியான ுரூசசய்திகள் ுரூசோரிதும் மி்களகப்ோடுத்தப்ோட்ட்களவ,” என்று
புதன்கிழ்களுதமே
அம்ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாடு
ுரூசத சக்தியாடங்கிய
தமோ சக்தியாது
லித்துதமவனிய
ுரூசவளியுறவுத்து்களற அ்களுதமேச்சர் Linas Linkevičius ர சக்தியாய்டர்ஸிற்குத்
ுரூசதரிவித்த சக்தியார்.
“்யாவுடன் நே சக்தியாம் ஒரு முக்கியுதமே சக்தியான ுரூசவளியுறவுத்து்களற அ்களுதமேச்சர்கள் கூட்டத்தில
ஒன்றுகூட இருக்கிதமற சக்தியாம்,” என்று அம்ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாட்டுக்கு முன்னத சக்தியாக
ுரூசதரிவித்த
தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா
ுரூசோ சக்தியாதுச்
ுரூசசயுத்துகின்ற நிலை சக்தியாங்களைர்
ுரூசஜன்ஸ்
ஸ்ுரூசட சக்தியாலுரூசடன்தமோர்க்,
“அது
ரஷ்ய சக்தியா
தமோ சக்தியான்ற
மூதமுத்துகின்ற நிலை சக்தியாோ சக்தியாய
பிரச்சி்களனகள், ஆயுதக் கட்டுப்ோ சக்தியாடுகள், அதுுதமேட்டுமின்றி சீன
வங்களைர்ச்சியின் த சக்தியாக்கங்கள் குறித்து கவனம்" ுரூசசலுத்தும் என்ற சக்தியார்.
புரூுரூசசலஸ் வந்த்களடந்த தமஜர்ுதமேன் ுரூசவளியுறவுத்து்களற அ்களுதமேச்சர்
ுரூச ஹெய்தமக சக்தியா ுதமே சக்தியாஸ், அதிகரித்து வரும் அுரூசுதமேரிக்க-தமஜர்ுதமேன் ோதட்டங்கள்
ுதமேற்றும் வர்த்தகப் தமோ சக்தியார் வரிவிதிப்புகள் இருந்த சக்தியாலும், தமோர்லின்
இப்தமோ சக்தியாதும் தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா்களவ முக்கியுதமே சக்தியானத சக்தியாக ோ சக்தியார்க்கிறது என்று
வலியுறுத்தின சக்தியார்.
“தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவிலிருந்து
முறித்துக்
ுரூசக சக்தியாள்ளும்
தமோ சக்தியாக்குகளுக்கு" எதிர சக்தியாக எச்சரித்து, அவர் கூறு்களகயில அுரூசுதமேரிக்க சக்தியா
உடன சக்தியான கூட்டணி என்ோது ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவின் "ஆயுள் க சக்தியாப்பீட சக்தியாகும், அது

22 November 2019

அவ்வ சக்தியாதமற நீடிக்க தமவண்டுுரூசுதமேன ்யாவுடன் நே சக்தியாங்கள் விரும்புகிதமற சக்தியாம்,” என்ற சக்தியார்.
“முக்கியம் என்னுரூசவன்ற சக்தியால தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவின் அரசியல அங்கம்
ோுத்துகின்ற நிலைப்ோடுத்தப்ோட தமவண்டும்,” என்று கூறி தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவில ுதமே சக்தியாற்றங்க்களங்களை
தமுதமேற்ோ சக்தியார்்களவயிடும் ஒரு "வலலுனர்களின்" குழு்களவ உருவ சக்தியாக்குவதற்கு
ுதமே சக்தியாஸ் முன்ுரூசுதமே சக்தியாழிந்த சக்தியார்.
பிுரூசரஞ்ச ுரூசவளியுறவுத்து்களற அ்களுதமேச்சர் தமஜ சக்தியான்-ஈவ் லு திரிதமய சக்தியான்
ுரூசோ சக்தியாது அறிவிப்பு எதுவும் ுரூசசய்யவில்களுத்துகின்ற நிலை என்ற சக்தியாலும், தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா்களவச்
சீர்திருத்த "அறிவ சக்தியார்ந்தவர்களின் குழு" ஒன்றுக்கு இதமததமோ சக்தியான்ற
முன்ுரூசுதமே சக்தியாழிவுக்களங்களை அவர் முன்தமோ உச்சரித்திருந்த சக்தியார். ஆன சக்தியால லு
திரிதமய சக்தியானின் முன்ுரூசுதமே சக்தியாழி்களவ ஸ்ுரூசட சக்தியாலுரூசடன்தமோர்க் கண்டுங்க சக்தியா்டில் ஒருங்கிணை சக்தியாது
விட்டுவிட்டு ுதமே சக்தியா்களடு மாஸை ஆதமுதமே சக்தியாதித்த சக்தியார்: “தமஜர்ுதமேன் முன்ுரூசுதமே சக்தியாழிவு
ுதமேதிப்பு்களடயுரூசதன நி்களனக்கிதமறன்.”
தமோர்லின் ுதமேற்றும் ோ சக்தியாரீசக்கு இ்களடதமய விதமர சக்தியாதங்கள் அதிகரித்து
வருவ்களத தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா அதிக சக்தியாரிகள் சட்டிக் க சக்தியாட்டினர். ஒரு மூத்த
இர சக்தியாஜ சக்தியாங்க அதிக சக்தியாரி ர சக்தியாய்டர்ஸிற்குக் கூறின சக்தியார்: “இது, ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவின்
இயலோ சக்தியான த்களுத்துகின்ற நிலைவர் ய சக்தியார், ோ சக்தியாரீடு மாஸை சக்தியா அலுத்துகின்ற நிலைது தமோர்லின சக்தியா, அலுத்துகின்ற நிலைது
இரண்டும் ச சக்தியாத்தியுதமே சக்தியா, என்ோ்களதப் ோற்றியதும் ுதமேற்றும் தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா எங்தமக
ுரூசசன்று ுரூசக சக்தியாண்டிருக்கின்றது என்ோ்களதயும் ோற்றியத சக்தியாகும்” என்ற சக்தியார்.
எவ்வ சக்தியாறிருப்பினும், தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா சக்திகள், அவர்களின் தீவிருதமே்களடந்து
வரும் வர்த்தகப் தமோ சக்தியார் ுதமேற்றும் இர சக்தியாஜ சக்தியாங்க ோதட்டங்களுக்கு
இர சக்தியாணுவத் தீவிரப்ோ சக்தியாடு த சக்தியான் ஒதமர மூதமுத்துகின்ற நிலை சக்தியாோ சக்தியாயுதமே சக்தியாக ோ சக்தியார்க்கின்றன.
உச்சி ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாட்டுக்குப் பின்னர், தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா இரண்டு புதிய மு்களனவுக்களங்களை
அறிவித்தது:
சீன சக்தியா்களவ
உங்களைவுோ சக்தியார்ப்ோது,
ுதமேற்றும்
ஆகஸ்டில
வ சக்தியாஷிங்டன் அதன் ுரூசச சக்தியாந்த இர சக்தியாணுவ வ சக்தியான்ுரூசவளி கட்ட்களங்களையகத்்களதத்
ுரூசத சக்தியாடங்கிய பின்னர் வி்களரவிதமுத்துகின்ற நிலைதமய, தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவின் வ சக்தியான்ுரூசவளி
கட்ட்களங்களையகத்்களத உருவ சக்தியாக்குவது.
சீன சக்தியாவின் 175 பிலலியன் இர சக்தியாணுவ வரவு-ுரூசசுத்துகின்ற நிலைவு திட்டக்க்டில் ஒருங்கிணைக்்களகயும்,
ுதமேற்றும் அதன் கடற்ோ்களடயில கடந்த ஐந்த சக்தியாண்டுகளில 80 கப்ோலகள்
—ஒட்டுுரூசுதமே சக்தியாத்த பிரிட்டிஷ் கடற்ோ்களட்களய விட அதிக கப்ோலகள்—
தமசர்க்கப்ோட்டிருப்ோ்களதயும் சட்டிக்க சக்தியாட்டிய தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா, சீன சக்தியா மீது அது
உத்திதமய சக்தியாகபூர்வுதமே சக்தியாக இர சக்தியாணுவ உங்களைவுோ சக்தியார்ப்்களோத் ுரூசத சக்தியாடங்குுரூசுதமேன
அறிவித்தது. “எங்ுரூசகலுத்துகின்ற நிலை சக்தியாம் இர சக்தியாணுவக் கட்ட்களுதமேப்பு அ்களுதமேக்கப்ோட்டு
வருகிறதமத சக்தியா, அதற்கு எதிர சக்தியாக ோ சக்தியாதுக சக்தியாக்க உங்களுக்கு என்ன தமத்களவ
என்ோ்களத நீங்கள் ோ சக்தியார்க்க தமவண்டியிருக்கும்,” என்று தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவுக்க சக்தியான
அுரூசுதமேரிக்க தூதர் ுரூசகய் ்களோய்ுரூசுத்துகின்ற நிலை  ஹெட்சிசன் அறிவித்த சக்தியார்.
விண்ுரூசவளி்களய
"்யாவுடன் நேடவடிக்்களகக்க சக்தியான
கங்களைுதமே சக்தியாக",
அத சக்தியாவது
தமோ சக்தியார்க்கங்களைுதமே சக்தியாக,
ுதமே சக்தியாற்றுவதற்கு
அவர்கள்
தய சக்தியாரிப்பு
ுரூசசய்து
வருவத சக்தியாகவும்
தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா
அதிக சக்தியாரிகள்
ுரூசதரிவித்தனர்.
“ுரூசசயற்்களகக்தமக சக்தியாள் தகவல ுரூசத சக்தியாடர்பு ுதமேற்றும் தரவு ோடங்கள் தமோ சக்தியான்ற
தமச்களவக்களங்களையும்
ுதமேற்றும்
த்களக்களுதமேக்களங்களையும்
வழங்குுதமே சக்தியாறு
கூட்ட சக்தியாளிகளுக்கு தமக சக்தியாரிக்்களக விடுக்க தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா திட்ட வகுப்ோ சக்தியாங்களைர்க்களங்களை
அது அனுுதமேதிக்கும்,” என்று ஸ்ுரூசட சக்தியாலுரூசடன்தமோர்க் ுரூசதரிவித்த சக்தியார். “கடல
தமோ சக்தியாக்குவரத்துக்கும், உங்களைவுத்தகவல தமசகரிப்ோதற்கும், ஏகவு்கள்டில் ஒருங்கிணை
ுரூசத சக்தியாடுக்கப்ோடுவ்களத கண்டறிவதற்குுதமே சக்தியான திறன் உட்ோட கூட்ட சக்தியாளிகளின்
தடுப்புமு்களற
ுதமேற்றும்
ோ சக்தியாதுக சக்தியாப்புமு்களறக்கு
விண்ுரூசவளியும்
இன்றிய்களுதமேய சக்தியாதத சக்தியாகும். சுதமே சக்தியார் 2,000 ுரூசசயற்்களகக்தமக சக்தியாள்கள் பூமி்களயச்
சற்றிக் ுரூசக சக்தியாண்டிருக்கின்றன. அவற்றில சுதமே சக்தியார் ோ சக்தியாதி எண்ணிக்்களக

தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா ்யாவுடன் நே சக்தியாடுகளுக்குச் ுரூசச சக்தியாந்துதமே சக்தியானது,” என்ோ்களதயும் அவர் தமசர்த்துக்
ுரூசக சக்தியாண்ட சக்தியார்.
பின்னர்
ோத்திரி்களகய சக்தியாங்களைர்
ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாட்டில
தமோசிய
அுரூசுதமேரிக்க
ுரூசவளியுறவுத்து்களற ுரூசசயுத்துகின்ற நிலைர் ்களுதமேக் ுரூசோ சக்தியாம்ுரூசோதமய சக்தியா ுதமே சக்தியாஸின் உதவிக்கு
்யாவுடன் நேன்றி கூறின சக்தியார். தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவில இருந்து "மிகவும் வித்திய சக்தியாசுதமே சக்தியான
ுதமேதிப்பு மு்களறக்களங்களை" ுரூசக சக்தியாண்டிருப்ோதற்க சக்தியாக ரஷ்ய சக்தியா, சீன சக்தியா ுதமேற்றும்
ஈர சக்தியா்களனக் கண்டித்த அவர், தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா உறுப்பு ்யாவுடன் நே சக்தியாடுகள் அ்களனத்தும்
அவற்்களற "எதிர்க்க" தமவண்டுுரூசுதமேன தமக சக்தியாரியதுடன், குறிப்ோ சக்தியாக "சீனக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்நிறுத்தும் நீண்டக சக்தியாுத்துகின்ற நிலை அச்சறுத்த்களுத்துகின்ற நிலை"
வலியுறுத்தின சக்தியார். 2020 க்குள் 100 பிலலியன் ட சக்தியாுத்துகின்ற நிலைர் அங்களைவுக்கு
இர சக்தியாணுவச் ுரூசசுத்துகின்ற நிலைவுக்களங்களை அதிகரிப்ோதற்கு சூளு்களரத்துள்ங்களை ஐதமர சக்தியாப்பிய
சக்திகள் ுரூசத சக்தியாடங்கிய கட்ட்களுதமேப்்களோயும் அவர் ோ சக்தியார சக்தியாட்டின சக்தியார்.
முதுத்துகின்ற நிலை சக்தியாளித்துவ
தமதசிய-அரச
அ்களுதமேப்புமு்களறக்குள்
தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா
ஏக சக்தியாதிோத்திய சக்திகங்களை சக்தியால முன்்யாவுடன் நேகர்த்தப்ோட்டு வரும் இர சக்தியாணுவத்
தீவிருதமேயுதமே சக்தியாக்கல சழற்சியிலிருந்து தப்பிக்க வழியில்களுத்துகின்ற நிலை என்ோ்களத
இந்த உச்சி ுதமே சக்தியா்யாவுடன் நே சக்தியாடு மீண்டுுரூசுதமே சக்தியாருமு்களற ஊர்ஜிதப்ோடுத்தி உள்ங்களைது.
ஸ்ர சக்தியாலினிச அதிக சக்தியாரத்துவத்த சக்தியால 1991 இல தமச சக்தியாவியத் ஒன்றியம்
க்களுத்துகின்ற நிலைக்கப்ோட்டதற்குப் பின்னர் ுரூசத சக்தியாடங்கப்ோட்ட ஏக சக்தியாதிோத்திய தமோ சக்தியார்கள்
ஒரு முட்டுச் சந்துக்கும் அணுஆயுத தமோ சக்தியார் அோ சக்தியாயத்திற்கும் இட்டுச்
ுரூசசன்றன என்ோ்களத அவர்கள் முடிவ சக்தியாக ஏற்றுக் ுரூசக சக்தியாள்கிற சக்தியார்கள்
என்ற சக்தியாலும், தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா மீத சக்தியான ுதமேக்தமர சக்தியானின் விுதமேர்சனங்கள் ஐதமர சக்தியாப்பிய
ஆளும் வட்ட சக்தியாரங்களில எச்சரிக்்களக ுதமேணிுரூசய சக்தியாலி்களய எதிுரூசர சக்தியாலித்தது.
ஆன சக்தியால அவர்களிடம் தமவுரூசறந்த ுதமே சக்தியாற்று ுரூசக சக்தியாள்்களகயும் இல்களுத்துகின்ற நிலை.
“1990 கள் ுதமேற்றும் 2000 களில, வருத்துகின்ற நிலை சக்தியாற்றின் முடிவு, முடிவற்ற
ஜன்யாவுடன் நே சக்தியாயகத்தின் விரிவ சக்தியாக்கம், தமுதமேற்கத்திய முக்களுதமே ுரூசஜயித்துவிட்டது
என்ற கருத்துக்க்களங்களைச் சற்றி ஒரு கருத்துரு அபிவிருத்தி ுரூசசய்யப்ோட்டு
ோரப்ோப்ோட்டது,” என்று தி எக்ுரூசன சக்தியாமிஸ்ட் இல ுதமேக்தமர சக்தியான் ுரூசதரிவித்த சக்தியார்.
“ுதமேக்களின் ஆதரவிலுத்துகின்ற நிலை சக்தியாுதமேதமுத்துகின்ற நிலைதமய ்யாவுடன் நேுதமேது ்யாவுடன் நேன்ுதமேதிப்புக்களங்களையும் ஆட்சி
ுதமே சக்தியாற்றங்க்களங்களையும் திணிக்க முயன்றதன் மூுத்துகின்ற நிலைம் சிுத்துகின்ற நிலை தமவ்களங்களைகளில ்யாவுடன் நே சக்தியாம்
தவறுகள் ுரூசசய்துவிட்தமட சக்தியாம். இ்களத த சக்தியான் ்யாவுடன் நே சக்தியாம் ஈர சக்தியாக் ுதமேற்றும்
லிபிய சக்தியாவில ோ சக்தியார்த்தது … ஒருதமவ்களங்களை சிரிய சக்தியாவுக்குத் திட்டமிடப்ோட்டதும்
இதுவ சக்தியாக இருந்திருக்குத்துகின்ற நிலை சக்தியாம், ஆன சக்தியால அது தமத சக்தியாலவி அ்களடந்தது. அது
தமுதமேற்கத்திய
அணுகுமு்களறயின்
ஓர்
அம்சம்,
ுரூசோ சக்தியாதுவ சக்தியான
வ சக்தியார்த்்களதகளில கூறுவத சக்தியான சக்தியால, இந்த நூற்ற சக்தியாண்டின் ுரூசத சக்தியாடக்கத்தில
இருந்து அதுுரூசவ சக்தியாரு பி்களழய சக்தியாக, அதமனகுதமே சக்தியாக துயரகருதமே சக்தியான ஒன்ற சக்தியாக
இருந்துள்ங்களைது,” என்ோ்களதயும் தமசர்த்துக் ுரூசக சக்தியாண்ட சக்தியார்.
ஈர சக்தியாக், யூதமக சக்தியாஸ்ுத்துகின்ற நிலை சக்தியாவிய சக்தியா, ஆப்க சக்தியானிஸ்த சக்தியான், லிபிய சக்தியா ுதமேற்றும் சிரிய
தமோ சக்தியார்களில பிர சக்தியான்சம், தமஜர்ுதமேனி ுதமேற்றும் ஏ்களனய ஐதமர சக்தியாப்பிய
சக்திகளும் ோங்குப்ோற்றி இருந்தன என்ோ்களத ுதமேக்தமர சக்தியான் கூறவில்களுத்துகின்ற நிலை,
இவற்றில மிலலியன் க்டில் ஒருங்கிணைக்க சக்தியானவர்கள் ுரூசக சக்தியாலுத்துகின்ற நிலைப்ோட்டனர் அலுத்துகின்ற நிலைது
க சக்தியாயுதமே்களடந்தனர், தமுதமேலும் தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா அதிக சக்தியாரங்களுக்கும் ரஷ்ய சக்தியா
ுதமேற்றும் சீன சக்தியாவுக்கும் இ்களடதமய நிுத்துகின்ற நிலைவும் உயர் அோ சக்தியாய இர சக்தியாணுவ
விட்டுக்ுரூசக சக்தியாடுப்ோற்ற நி்களுத்துகின்ற நிலைக்கு அ்களவ இட்டுச் ுரூசசன்றன.
“ஒரு தமுதமே சக்தியாதலுக்குச் ுரூசசலவதில இருந்து உுத்துகின்ற நிலை்களகத் தடுக்க"
எக்ுரூசன சக்தியாமிஸ்ட் இல ரஷ்ய சக்தியாவுடன் ்யாவுடன் நேலலுறவுகளுக்கு அ்களழப்பு விடுத்த
தமோ சக்தியாதினும், அதமததமவ்களங்களையில ுதமேக்தமர சக்தியான் ுதமே சக்தியாலி தமோ சக்தியான்ற முன்ன சக்தியாள்
பிுரூசரஞ்ச க சக்தியாுத்துகின்ற நிலைனிகளில இரத்தந்தமத சக்தியாய்ந்த தமோ சக்தியார்க்களங்களைத் ுரூசத சக்தியாடுத்து
வருகிற சக்தியார். ுதமே சக்தியாலி தமோ சக்தியாருக்குப் தமோர்லின் 1,000 துருப்புக்களங்களைப்
ோங்களிப்பு ுரூசசய்துள்ங்களைது, ஒரு தனித்துவுதமே சக்தியான ஐதமர சக்தியாப்பிய இர சக்தியாணுவக்
ுரூசக சக்தியாள்்களகக்க சக்தியான ுதமேக்தமர சக்தியான் அ்களழப்பின் முக்கிய தம்யாவுடன் நே சக்தியாக்கதமுதமே இந்த
துருப்புக்களங்களைப் ுரூசோறுவதற்க சக்தியாக இருந்தது.
அுரூசுதமேரிக்க சக்தியாவுடன் ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவின் அதிகரித்து வரும் வர்த்தகப் தமோ சக்தியார்
ுதமேற்றும்
மூதமுத்துகின்ற நிலை சக்தியாோ சக்தியாய
தமுதமே சக்தியாதலகள்
இருந்த சக்தியாலும்,
ுதமேக்தமர சக்தியானின்
முன்ுரூசுதமே சக்தியாழிவுகள் ோரந்த ஆதர்களவ ுரூசவலுத்துகின்ற நிலைவில்களுத்துகின்ற நிலை, இப்தமோ சக்தியா்களதக்கு
ஐதமர சக்தியாப்பிய தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா சக்திகள் ரஷ்ய சக்தியா ுதமேற்றும் சீன சக்தியாவுக்கு எதிர சக்தியாக
அுரூசுதமேரிக்க சக்தியா-த்களுத்துகின்ற நிலை்களுதமேயிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான
தீவிரப்ோ சக்தியாட்்களடதமய
ஆதரித்து

வருகின்றன. “ுதமேக்தமர சக்தியான் அவரின் வீரியுதமே சக்தியான விுதமேர்சனங்களுக்க சக்தியாக
தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியாவுக்குள் ஆதர்களவப் ுரூசோறவில்களுத்துகின்ற நிலை,” என்று “பிர சக்தியான்சின்
நி்களுத்துகின்ற நிலைப்ோ சக்தியாட்டுக்கு ுரூச்யாவுடன் நேருக்குதமே சக்தியான ஒரு ்யாவுடன் நே சக்தியாட்டின்" இர சக்தியாஜ சக்தியாங்க அதிக சக்தியாரி
கூறிய்களத தமுதமேற்தமக சக்தியாளிட்டு, Ouest France ்யாவுடன் நே சக்தியாளிதழ, “ோ சக்தியாரீஸ்
தனி்களுதமேப்ோட்டுள்ங்களைது,” என்று தீர்ுதமே சக்தியானித்தது.
தமஜர்ுதமேன் Marshall Fund சிந்த்களனக் குழ சக்தியாமின் ஓர் அதிக சக்தியாரி Ulrich Speck
கூறிய்களத அந்த ோத்திரி்களக தமுதமேற்தமக சக்தியாளிட்டது, அவர் கூறின சக்தியார்:
“ுதமேக்தமர சக்தியான் தமஜர்ுதமேனி்களய ஒரு நி்களுத்துகின்ற நிலைப்ோ சக்தியாடு எடுக்க நிர்ோந்தித்த சக்தியார்,
தமோர்லி்களனப் ுரூசோ சக்தியாறுத்த வ்களரயில தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா இன்னமும் ஐதமர சக்தியாப்பிய
ோ சக்தியாதுக சக்தியாப்புக்க சக்தியான எதிர்க சக்தியாுத்துகின்ற நிலைுதமே சக்தியாக விங்களைங்குகிறது. … கிழக்கு ஐதமர சக்தியாப்பிய
்யாவுடன் நே சக்தியாடுகளில
ுரூசோரும்ோ சக்தியாுத்துகின்ற நிலை சக்தியான்களவ
ரஷ்ய சக்தியா்களவ
விுத்துகின்ற நிலைக்கி்களவக்கும்
வி்களங்களைய சக்தியாட்டில அுரூசுதமேரிக்க சக்தியா்களவ முன்நிறுத்த விரும்புகின்றன, தமுதமேலும்
ுரூசதற்கில பிர சக்தியான்ஸ் ுரூசத சக்தியாடுத்து வரும் ோயங்கரவ சக்தியாதத்திற்கு எதிர சக்தியான
தமோ சக்தியாரிலும் அவற்றுக்கு ுரூசவகு கு்களறவ சக்தியான ஆர்வதமுதமே உள்ங்களைது,”
என்ற சக்தியார்.
குறிப்ோ சக்தியாக, அங்தமக கிழக்கு ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவில தமோர்லின் ுதமேற்றும்
வ சக்தியாஷிங்டன் இரண்டுக்கும் ுதமேற்றும் ோ சக்தியாரீசக்கும் இ்களடதமய ோதட்டங்கள்
அதிகரித்து வருவது ுரூசதளிவ சக்தியாக உள்ங்களைது. 2014 இல அுரூசுதமேரிக்க
ுதமேற்றும் தமஜர்ுதமேன் ஆதரவிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான ஓர் ஆட்சிக்கவிழப்பு சதி உக்தமரனில
ரஷ்ய-ஆதரவிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான ஓர் அரச சக்தியாங்கத்்களதக் கவிழத்திய பின்னர் அங்தமக
மீண்டும் உயிரூட்டப்ோடும் தமோ சக்தியா்களரத் தடுக்கும் ஓர் உடன்ோடிக்்களக்களயப்
தமோரம்தமோசம் முயற்சியில, ோ சக்தியாரீஸ், வ சக்தியாஷிங்ட்களன தவிர்த்து விட்டு,
அடுத்த ுதமே சக்தியாதம் தமஜர்ுதமேன், ரஷ்ய ுதமேற்றும் உக்தமரனிய அதிக சக்தியாரிகளுடன்
ஒரு குத்துகின்ற நிலைந்து்களரய சக்தியாட்களுத்துகின்ற நிலை ்யாவுடன் நேடத்த திட்டமிடுகிறது. ோ சக்தியாலகன் ்யாவுடன் நே சக்தியாட சக்தியான
வடக்கு ுதமே சக்தியாசிதமட சக்தியானிய சக்தியா்களவ ஐதமர சக்தியாப்பிய ஒன்றியத்தில இ்கள்டில் ஒருங்கிணைப்ோ்களத
ோ சக்தியாரீஸ் அக்தமட சக்தியாோரில வீட்தமட சக்தியா அதிக சக்தியாரம் ுரூசக சக்தியாண்டு தடுத்ததன்
மூுத்துகின்ற நிலைுதமே சக்தியாக, தமோர்லின் ுதமேற்றும் வ சக்தியாஷிங்ட்களன தமக சக்தியாோமூட்டியது. தமுதமேர்க்ுரூசகல
குதமர சக்தியாஷிய சக்தியாவில
தம்யாவுடன் நேற்று
உ்களரய சக்தியாற்று்களகயில
இந்்யாவுடன் நேகர்்களவப்
ோகிரங்குதமே சக்தியாக விுதமேர்சித்த சக்தியார்.
்யாவுடன் நே சக்தியாளிதழ எழுதியத சக்தியாவது, ுதமேக்தமர சக்தியானின்
எக்ுரூசன சக்தியாமிஸ்ட் தமோட்டி "தமோர்லினுக்குப் ுரூசோரிதும் ுதமேனக்கசப்்களோ
ஏற்ோடுத்தி உள்ங்களைது. உடனடிய சக்தியாக ோதில வந்தது: தம்யாவுடன் நேட்தமட சக்தியா
மூ்களங்களைச்ச சக்தியாவு
அ்களடந்துவிடவில்களுத்துகின்ற நிலை,
ுதமே சக்தியாற சக்தியாக
ஐதமர சக்தியாப்பிய
ோ சக்தியாதுக சக்தியாப்பிற்க சக்தியான ஆத சக்தியாரக்கலுத்துகின்ற நிலை சக்தியாக உள்ங்களைது. … நீண்டக சக்தியாுத்துகின்ற நிலைுதமே சக்தியாக
அறிந்திருந்த ஒன்று இப்தமோ சக்தியாது ோகிரங்குதமே சக்தியாகி உள்ங்களைது, ஆன சக்தியால
அதன சக்தியால வி்களங்களைவுகள் எதுவுமில்களுத்துகின்ற நிலை என்ோத சக்தியாக ுரூசதரிகிறது: பிர சக்தியான்சம்
தமஜர்ுதமேனியும் ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவின் மூதமுத்துகின்ற நிலை சக்தியாோ சக்தியாய எதிர்க சக்தியாுத்துகின்ற நிலைம் மீது ுரூசவவ்தமவறு
கருத்துக்க்களங்களைக்
ுரூசக சக்தியாண்டிருக்கின்றன.”
அது
ுரூசத சக்தியாடர்ந்து
குறிப்பிடு்களகயில, ுதமேக்தமர சக்தியான், “அவ்களரயும் பிர சக்தியான்்களசயும் முன்னணி
சக்திய சக்தியாக அுரூசுதமேரிக்க சக்தியாவின் இடத்தில நிறுத்த முயற்சிக்க விரும்புகிற சக்தியார்.
ஆன சக்தியால முன்னர் அுரூசுதமேரிக்க சக்தியா வழங்கியதில இருந்த்களத விட அவர்
வழங்கும்
த்களுத்துகின்ற நிலை்களுதமேயில
அதிக
ோன்முகத்தன்்களுதமே
ுதமேற்றும்
இ்கள்டில் ஒருங்கிணைப்புத்தன்்களுதமே இல்களுத்துகின்ற நிலை.”
Neue

Zurcher

Zeitung

ரஷ்ய சக்தியா ுதமேற்றும் சீன சக்தியா்களவ இுத்துகின்ற நிலைக்கில ்களவக்கும் அுரூசுதமேரிக்கத்களுத்துகின்ற நிலை்களுதமேயிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான ்யாவுடன் நேடவடிக்்களககளுக்கு ுதமேத்தியில, தமஜர்ுதமேனி ுதமேற்றும்
பிர சக்தியான்சக்கு
இ்களடயிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான
மூதமுத்துகின்ற நிலை சக்தியாோ சக்தியாய
தமுதமே சக்தியாதல
மீுரூசங்களைழுச்சி
அ்களடவுரூசதன்ோது ஓர் அோ சக்தியாயகருதமே சக்தியான அறிகுறிய சக்தியாகும். இந்த இரண்டு
ோ சக்தியாரம்ோரிய முன்னணி ஐதமர சக்தியாப்பிய ஒன்றிய அதிக சக்தியாரங்களுக்கு
இ்களடயிுத்துகின்ற நிலை சக்தியான தமுதமே சக்தியாதல ஐதமர சக்தியாப்ோ சக்தியாவில 20 ஆம் நூற்ற சக்தியாண்டில இரண்டு
மு்களற உுத்துகின்ற நிலைக தமோ சக்தியார சக்தியாக ுரூசவடித்தது. ஐதமர சக்தியாப்பிய ்யாவுடன் நே சக்தியாடுகள் தமோ சக்தியாருக்க சக்தியான
உந்துத்களுத்துகின்ற நிலை ுரூசுதமேதுவ சக்தியாக்கும் ுரூசக சக்தியாள்்களகக்களங்களைதமய சக்தியா அலுத்துகின்ற நிலைது மிதுதமே சக்தியாக்கும்
ுரூசக சக்தியாள்்களகக்களங்களைதமய சக்தியா ுரூசக சக்தியாண்டிருக்கவில்களுத்துகின்ற நிலை, ுதமே சக்தியாற சக்தியாக தமோ சக்தியார் மு்களனவு
சம்ோந்துதமே சக்தியான ுரூசக சக்தியாள்்களகக்களங்களைதமய ்களுதமேயத்தில ்களவத்து முன்்யாவுடன் நேகர்த்திக்
ுரூசக சக்தியாண்டிருக்கின்றன, இ்களத, ஏக சக்தியாதிோத்தியம் ுதமேற்றும் தமோ சக்தியாருக்க சக்தியான
எதிர்ப்பில ுரூசத சக்தியாழிுத்துகின்ற நிலை சக்தியாங்களை வர்க்கத்்களத சர்வதமதரீதியில அணிதிரட்டுவதன்
மூுத்துகின்ற நிலைுதமே சக்தியாக ுதமேட்டுதமுதமே நிறுத்த முடியும்.

