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ගනොවන ගහයින් හා ඒවා අධයයනය කරනු ැබුගේ
මතගේද ඉස්මතු කිරීම සඳහා පමනක් ගහයින් බවයි.

ති අන්තගේ ප්රංශගේ පැවති ජී 7 රැස්වීම
පශ්චාත් යුද ධගන්ශ්වර පර්යාය බිඳවැටීගම්
තවත් අදියරක් සනිටුහන් කරයි .

සමුලුවට පිටත්ව යෑමට සූදානම් ගවමින් සිටියදී, තම
පරිපා නය චීනයට එගරහි තීරුබදු වැඩි කරන බවත්
“මහා ඇමරිකානු සමා ම් චීනයට විකල්පයක් ගසවීම
වහාම ආරම්භ කරන ග සට නිගයෝ කර ඇති බවත්”
නිගේදනය කරමින් ට්රම්ප් එම ආතතීන් උත්සන්න
කගල්ය .

ස

අසූ වසරකට ගපර ගදවන ග ෝක යුද්ධය පුපුරා යාමට
තුඩු දුන් ආකාරගේ ැටුම් මා ාවකට මැදි ගවමින්
ප්රධාන අධිරාජ්යයවාදී බ වතුන්, සති අන්තගේ
ප්රංශගේ පැවත්වූ ජී 7 රැස්වීම, පශ්චාත් යුද ධගන්ශ්වර
පර්යාගේ බිඳවැටීගමහි තවත් අවධියක් ස කුනු කරයි.
1930 නන්ව මහා අවපාතගයන් පසු ග ෝලීය
ධනවාදී ආර්ථිකගේ බරපත ම පසුබෑම හමුගේ,
ජ්ාතයන්තර
ආර්ථික
සහගයෝගීතාව
හා
සම්බන්ධීකරනය වර්ධනය කිරීගම් යාන්ත්රනයක්
ග ස, ජී 7, 1975 දී පිහිටුවන දී.
ඊටත් වඩා බරපත තත්වයක් මධයගේ අද, ැඹුරුවන
ගව ඳ යුද්ධය, වර්ධනය වන පසුබෑමක ක්ෂන,
ජ්ාතයන්තර මු ය ක්රමගේ අස්ථාවරත්වය පිලිබඳ
වැගඩන කනස්සල් හමුගේ, එම ප්රශ්න පිලිබඳ
සාකච්ඡාවන්ම ැටුගම් ගයොමුව බවට පත් වී ඇත.
ගමම රැස්වීම ආරම්භ වීමට පවා ගපරාතුව, ගමම
වසගර් සත්කාරකයා ග ස ප්රංශ ජ්නාධිපති
එම්මානුගවල් මැගක්රෝන් විසින් සකස් කරන ද නයාය
පත්රය ට්රම්ප් පරිපා නගේ නි ධාරීන්ගේ විගේචන
ව ට භාජ්නය විය. ඔවුන් පැවසුගේ ගද්ශගුනික
විපර්යාස, “ජී 7 පලුදු” කිරීගම් අටිගයන් අප්රිකානු
වර්ධනයන් පිලිබඳව කථාකිරීම ගමන්ම එක්සත්
ජ්නපදය හුගදක ා කර මැගක්රෝන්ගේ සහගයෝගිතා
මැතිවරන පදනමට ආයාචනා කිරීම වැනි "අදා
ගනොවන ප්රශ්න” පිලිබඳව එය අවධානය ගයොමුකර
ඇති බවයි.
ගවෝල් ස්ට්රීට් ජ්ර්න ගේ ප වූ ලිපියක් තු , ධව
මන්දිර ජ්ාතික ආර්ථික කවුන්සි ගේ අධයක්ෂ ැරී
කුඩ්ග ෝ පැවසුගේ, ආර්ථිකය හා ගව ඳාම පිලිබඳ
විධිමත් ගකොටසක් අවසාන ගමොගහොගත් එයට
ඇතු ත් කර ඇත්ගත් එක්සත් ජ්නපදගේ ඉල්ලීම මත
පමනක් බවයි. මැගක්රොන් විසින් නිර්මානය කරන ද
නයාය පත්රය, “ගද්ශපා නිකව නිවැරදි මනස් ාත”
සැකසීම සඳහා ගයොදා තිබුන බවය.
ආතතීන්ගේ මට්ටම එබඳු විය. සමුලුවට ගපරාතුව
මැගක්රොන් ප්රකාශ කගල්, සාකච්ඡාව සාරාංශ ත
කරන විධිමත් ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීගම් පුරුද්ද
අත්හැර දැමුගේ, කිසිගවකුත් ඒවා ැන සැ කිලිමත්

ජ්නාධිපතිවරයා ගබොගහෝ දුරට පමන ඉක්මවා ගිය
බවට උදාහරනයක් ග ස ඇමරිකානු මාධය සහ
ගද්ශපා න සංස්ථාපිතගේ ගකොටස්, එම “ නිගයෝ ය”
අවඥාගවන් බැහැර කරන දී. මක්නිසා ද යත්,
යුද්ධයක ගකොන්ගද්සි යටගත් පමනක් ක්රියාත්මක
ක හැකි එවැනි නිගයෝ යක්, බ ැන්වීමට ඔහුට
බ යක් ගනොමැති නිසා බව පැවසුනි. ට්රම්ප් ප්රතිචාර
දැක්වූගේ තමා එවැනි බ යක් දරන බව පවසමිනි.
" චීනය හා ජ්නාධිපති බ ත වැනි ගද් ව ට
සම්බන්ධ නීතිය කුමක් ද යන්න පිලිබඳ නිනේවක්
නැති සියලු වයාජ් මාධය වාර්තාකරුගවෝ, 1977
අයිඊඊපීඒ [IEEPA] යන ජ්ාතයන්තර ආර්ථික බ ත
පනත හාරා ඇවිස්සීමට උත්සාහ කරති. ප්රශ්න දැන්
ඉවරයි” යනුගවන් ඔහු ට්වීටර් සටහන්ව සඳහන්
කගල්ය.
“ඉරිදා ග ොක්ස් නිවුස්” ගවත අදහස් දක්වමින්
භාන්ඩා ාර ගල්කම් ස්ටීවන් මුන්චින් කියා සිටිගේ,
හදිසි අවස්ථාවක් ප්රකාශයට පත් ක ගහොත් අයිඊඊපීඒ
යටගත්, එක්සත් ජ්නපද සමා ම්ව ට චීනගයන් ඉවත්
වන ග ස බ කිරීමට ට්රම්ප්ට බ ය ැගබන බවයි.
සීඑන්එන් හි “රාජ්ය තත්ව” වැඩසටහගන් සම්මුඛ
සාකච්ඡාවකදී කුඩ්ග ෝ ගමම අදහසට සහය දුන්
නමුත් ඔහු කියා සිටිගේ, ඔහු එගසේ ක
යුතු
“නයායපත්රය තු ගම් දැන් එවැනි කිසිවක් ගනොමැති”
බවයි.
ගකගසේ ගවතත්, " නයෂ්ටික විකල්පය" ග ස පැහැදිලි
කර තිගබන, IEEPA යටගත් විස්තර කර ඇති පියවර,
දැනටමත් සැ කිල් ට ක්ව ඇත. සංක්රමනිකයන්
සහ සරනා තයින් එක්සත් ජ්නපදයට
ා ඒම නතර
කිරීමට පියවර ගනො තගහොත් ගමක්සිගකෝවට
එගරහිව තීරුබදු පැනවීමට කටයුතු කරන බවට ට්රම්ප්
පරිපා නය මැයි මාසගේදී ප්රකාශ ක විට, එම
තර්ජ්නය මතු විය.
ඉරිදා උදෑසන, චීනය මත තීරුබදු පැනවීම පිලිබඳව
“ගදවන සිතුවිලි” ඇති බවට ට්රම්ප් ක ප්රකාශගයන්,

පසුගිය සතිගේ තත්වය උග්ර අතට හැරීම ැන ඔහු
කන ාටු වන බවක් අදහස් විය. ධව මන්දිර මාධය
ප්රකාශක විසින් ප්රශ්නයකට ජ්නාධිපති දුන් පිලිතුර
“ගබගහවින් වැරදියට අර්ථකතනය කර” ඇතැයි
පැවසීමත් සමඟ එය ඉක්මනින්ම අභාවයට පත් විය.
“ජ්නාධිපති ට්රම්ප්ගේ ප්රතිචාරය එය ගනොවීය. මක්නිසා
ද යත්, ඔහු කන ාටු වුගන් තීරුබදු ඉහ නැංවීම ැන
ගනොවන නිසා” යැයි ප්රකාශකයා පැවසීය. ඔහු
කන ාටු වුගන් ඇති තරම් තීරු බදු ඉහ ගනොදැමීම
ැනය.
එක්සත් ජ්නපද ගව ඳ යුද්ධ වයායාමගේ එකම
ඉ ක්කය චීනය ගනොගේ. ප්රංශය එක්සත් ජ්නපද
තාක්ෂනය සමා ම් මත ගයෝජිත බදු පැනවීම් ඉදිරියට
යනවා නම් එක්සත් ජ්නපදය ප්රංශ වයින් මත බදු
පනවන බවට ට්රම්ප් අනතුරු අඟවා ඇත. “ඔවුන් ගපර
ගනොදැකපු ආකාරගේ”, ජී 7 සාකච්ඡාව ට සහභාගිවී
සිටින, යුගරෝපීය කවුන්සි ගේ සභාපති ගඩොනල්ඩ්
ටස්ක් පැවසුගේ, ට්රම්ප් සිය තර්ජ්නය ක්රියාත්මක
ක ගහොත් යුගරෝපා සං මය “එග සම” ප්රතිචාර
දක්වනු ඇති බවයි .
නයාය පත්රයට ඇතු ත් ගනොවූවත්, එක්සත් ජ්නපද
කෘෂිකාර්මික අපනයන සඳහා සහන
බා දීමට
යුගරෝපා සං මය එකඟ ගනොවන්ගන් නම්, “ ජ්ාතික
ආරක්ෂාව” මුල්කරග න යුගරෝපීය වාහන අපනයන
සඳහා තීරුබදු පැනවීමට එක්සත් ජ්නපදය දිගින්
දි ටම තර්ජ්නය කරයි. එම තර්ජ්නයටම මුහුනපා
සිටින ජ්පානය සමඟ පාර්ශවීය ගවග ඳ ගිවිසුමක්,
රැස්වීම අවසන් භා ගේ නිගේදනය කිරීගමන් පසුව
එක්සත් ජ්නපදය, යුගරෝපා සං මය මත පීඩනය
උත්සන්න කිරීමට පියවර න්නවා ඇත. එවිට ගමම
ප්රශ්නය ඉතා ඉක්මනින් කරලියට පැමිගනනු ඇත.
ැටුම් එක්සත් ජ්නපදය සහ ජී 7 හි අගනකුත්
සාමාජිකයන් අතර පමනක් ගනොගේ. ගෙක්සිට්
ගකොන්ගද්සි සම්බන්ධගයන් යුගරෝපා සං මය සමඟ
ැටුම තීව්ර වන තත්වය හමුගේ බ්රිතානය අ මැති
ගබොරිස් ගජ්ොන්සන්, එක්සත් රාජ්ධානිය එක්සත්
ජ්නපදය සමඟ සන්ධාන ත කිරීමට උත්සාහ කරයි .
ගවන්වීගම් ප්රතිප යක් ග ස ග විය යුතු යැයි
සැ ගකන පවුම් බිලියන 39 න් සැ කිය යුතු
ගකොටසක් බ්රිතානයය විසින් ගනොග වන බවට
ගජ්ොන්සන් තර්ජ්නය කර තිගේ. ඒ ඇමසන්
වනාන්තරගේ පැතිර යන ගිනි ැනීම් ව ට එගරහිව
කටයුතු කිරීම ෙසී ජ්නාධිපති ජ්යිර් ගබොල්සනාගරෝ
විසින් ප්රතික්ගෂේප කරනු ැබ ඇති නිසාය. ගම් ප්රශ්නය
පිලිබඳව ගබොල්සනාගරෝ ගබොරු කියන බවට
මැගක්රොන් ගචෝදනා නඟයි.
යුගරෝපා සං මය තු ගබදීම් ද ඇතිව තිගේ. යුගරෝපා
සං මය හා ෙසී ය, ආර්ජ්න්ටිනාව, උරුගුගේ සහ
පැරගුගේ යන ගමෝකසර් රටවල් අතර ඇතිකර
ැනීමට යන ගවග ඳ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම
මැගක්රොන් විසින් ප්රතික්ගෂේප කිරීමත් සමඟ ගම්වා
එලිමහනට පැමිනිගේය.

එගහත් ප්රංශ පියවර ජ්ර්මනිගේ විගරෝධයට ගහේතුවී
තිගේ. මක්නිසා ද යත්, යුගරෝ පාර්ලිගම්න්තුව විසින්
තවමත් අනුමත කර ගනොමැති ගිවිසුගමන්, එහි
ගමෝටර් රථ සමා ම්ව ට ප්රති ාභ ැගබනු ඇතැයි
අගප්ක්ෂා කරන බැවිනි. ජ්ර්මානු චාන්ස ර්
ඇන්ගජ් ා මර්කල් කියා සිටිගේ, ගව ඳ නුගදනුව
අවසන් ගනොකිරීම, දැන් ෙසී ගේ සිදුගවමින් පවතින
ගද් පිලිබඳව “සුදුසු පිලිතුර ගනොගේ” යනුගවනි.
සමුලුව ආරම්භ වීමට ආසන්නව තිබියදී ජ්ාතයන්තර
සබඳතාව
තත්වය සමීක්ෂනය කරමින් ටස්ක්
පැවසුගේ, “නිදහස් ග ෝකගේ සහ එහි නායකයින්ගේ
එකමුතුකම හා සහගයෝගීතාව පිලිබඳව එය දුෂ්කර
පරීක්ෂනයක් වනු ඇති” බවයි.
“පසුගිය වසරව ගපන්නුම් කර ඇත්ගත්, ග ෝකයට
අපගේ සහගයෝ ය වැඩි වශගයන් අවශය වන විට
ගපොදු භාෂාව ගසොයා ැනීම අප සැමට වඩ වඩාත්
දුෂ්කර වී ඇති බවයි. අපගේ ගද්ශපා න ප්රජ්ාව යථා
තත්ත්වයට පත් කිරීගම් අවසාන පරීක්ෂනය ගමය විය
හැකිය.”
සමුලුගේ සියලු ගතොරතුරු ගපන්වා ගදන්ගන් “
පරීක්ෂනය” අසාර්ථක වී ඇති බවයි. ට්රම්ප් විසින්
ප්රධාන භූමිකාව ඉටු කරනු
බන අතර, ඔහු,
සියල් න්ටම එගරහිව එකිගනකා අතර ැටුම් පුපුරා
යෑමට සහ 1930 නන්ව දී සිදු වූ පරිදි මහා
බ වතුන්ගේ ප්රතිවාදී කඳවුරු පිහිටුවීමට ඉන්ධන
සපයන ජ්ාතයන්තර බ ගේ ගේ වඩාත් ම උමතු
පුද් ාගරෝපනය පමනි .
පසුගිය බදාදා මාධයගේදීන් සමඟ පැය ගදකහමාරක්
තිස්ගසේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මැගක්රොන්, සමුලුව
පැවැත්වීමට යන අර්බුදගේ
ැඹුරු වාතාවරනය
ගපන්වා දුන්ගන්ය . “ අපගේ ජ්ාතයන්තර පර්යාගයහි
පූර්න ඓතිහාසික කා පරිච්ගේදයකට අප පිවිස
සිටිනවා. සමකාලීන ධනවාදගේ අර්බුදය වන
“නිගයෝජිත ප්රජ්ාතන්ත්රවාදගේ ැඹුරු අර්බුදයක්” සහ
“ අසමානතාවගේ අර්බුදයක් ” පවතී.
එගහත් ප්රංශ ජ්නාධිපතිවරයාට කිසිදු විසඳුමක් ඉදිරිපත්
ක ගනොහැකි විය. ඒ ගවනුවට ඔහු අවධාරනය කගල්
යුගරෝපගේ හා ප්රංශගේ බ ය තහවුරු කිරීගම්
අවශයතාව යි. ග ෝලීය පර්යාය මාරු ගවමින් ඇත.
ඇමරිකාව හා චීනය අතර ද්වි ද්රැවාන්ත ත වීමක
අවදානමකට ග ෝකය මුහුනගදයි. එහිදී අගනක්
රටවල් “පරමාධිපතයය අහිමිවීමට” මුහුනපා සිටී.
එගසේම එක් ගහෝ තවත් රටක “වාහකගයක්” බවට
පත්ගවමින් සිටියි. “එවැන්නක් යුගරෝපය ගහෝ ප්රන්සය
සම්බන්ධගයන් සිදුවනවාට මම කැමති නැත” ඔහු
පැවසීය.
ඔහුගේ ප්රකාශ සහ සමුලුගේ සිදුවීම් වලින් ගපන්නුම්
ගකගරන්ගන්, මීට වසර අසූවකට ගපර පුපුරා ගිය
මට්ටමට වඩා වැඩි පරිමානගේ තවත් ැටුමක් පුපුරා
යාමට, ග ෝලීය ආතතීන් හා එදිරිවාදිකම් ගකොතරම්
දුරට හා ගේ ගයන් මන් කර ඇත්ද යන්නයි .

