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புட்டின் உடஉடன உடனாஉடன சந்திப்பில, மக்க்ரம உடனான்
வ உடனாஷிங்டனின் மஷ்ய-விக்ரம உடனாதக்
கக உடனாள்ககயில இருந்த
பிம உடனான்கச தூம நிறுத்தகித்துகிற உடனார
By Alex Lantier, 30 May 2017

நேற்ற

ம மாலா, புதித மாக நதர்்வ மாகியிருக்கும பிிரபிரெஞ்ச ஜன மாதிபதி
இம மானு்வல மக்நபிரெ மான ந்வர்ச மாய அபிரெண்மலனயில பிரெஷ்ய ஜன மாதிபதி
விிள மாடிமிர் புட்டிலன ்வபிரெந்வற்ற மார். சிரிய மாவிலும அதனபின உக்நபிரென
மற்றம கிழக்கு ஐநபிரெ மாப்ப மாவிலும பிரெஷ்ய மாவுடன மான ஒரு நேபிரெடி இபிரெ மாணு்வ
நம மாதலுக்கு ஐநபிரெ மாப்பிய சக்திகலிளயும அிரமரிக்க மால்வயும இட்ட
ிரசனறிருக்கும ிர்வடிப்ப மான நம மாதலகளுக்கு மத்தியில, மக்நபிரெ மான,
பிபிரெ மானசின ிர்வளியுறவுக் ிரக மாள்லகயில ஒரு பபிரெந்த ம மாற்றத்திற்கு
சமிக்லகயளித்த மார்.

சிரிய மற்றம உக்நபிரென ிரேருக்கடிகளில ஒரு மூர்க்கம மான ஏக மாதிபத்தியக்
ிரக மாள்லகலய முனிரனடத்த அநதநேபிரெத்தில, பிரெஷ்ய மால்வ நே மாக்கிய
அிரமரிக்க மாவின ிரக மாள்லகயில இருந்த மக்நபிரெ மான தனலன தூபிரெ நிறத்திக்
ிரக மாண்ட மார். உக்நபிரென மற்றம சிரிய மா இபிரெண்டிலுநம ஒரு முக்கிய அணு
ஆயுத சக்திய மான பிரெஷ்ய மாவுடன அிரமரிக்க மா ிரத மாடர்ச்சிய மாக ஒரு
முழுவீச்சிா மான இபிரெ மாணு்வ நம மாதலின அப மாயத்தில இறங்கத் தணிந்த
்வந்திருக்கினற நிலாயில, மக்நபிரெ மான, “பிரெஷ்ய மாவுடன மான எங்கள் கூட்லட
்வலுப்படத்த்வநத” தனத இாட்சியம எனற ிரதரிவித்த மார்.

ந்வர்ச மாய ம மாே மாட, முனிச்சில நஜர்மன ச மானசார் அங்நகா மா நமர்க்ிரகலின
ஒரு அச மாத மாபிரெணம மான ிரசயதிய மாிளர் சந்திப்புக்குப் பினனர் ்வந்திருந்தத,
ஐநபிரெ மாப்ப மா இனியும அிரமரிக்க மால்வநய மா அலாத இங்கிா மாந்லதநய மா
ேமபியிருக்க முடிய மாத எனற அங்நக நமர்க்ிரகல கூறியிருந்த மார்.
“ஐநபிரெ மாப்பியர்கிள மாகிய ே மாம ேமத தலாவிதிலய ேமத லககளில
எடத்த மாக ந்வண்டம” எனற மார் நமர்க்ிரகல. “அிரமரிக்க மா,
இங்கிா மாந்த மற்றம பிரெஷ்ய மா உள்ளிட்ட மற்ற அண்லட
ே மாடகளுடன ேமக்கு ேட்புறவுகள் அ்வசியம மாக
உள்ிளத எனபத உண்லமநய” எனற அ்வர்
இப்நப மாத “ே மாம ேமத ்வருங்க மாாத்திற்க மாக
ே மாநம நப மாபிரெ மாடிய மாக ந்வண்டியிருக்கிறத”
எனற விிளக்கின மார்.

சிரிய மா விடயத்தில மக்நபிரெ மான, ஆட்சி ம மாற்றத்திற்க மான ஒரு மூர்க்கம மான
தலாயீட்டிற்க மான நதல்வலய ்வலியுறத்தின மார், இதலன அ்வர்
மலறமுகம மாக “சிரிய மாவிா மான ஒரு ஜனே மாயக உரும மாற்றம” எனற
குறிப்பிட்ட மார்.

கடந்த
க மாாத்தின
நிகழ்வுகள்,
இபிரெண்ட மாம உாகம நப மார் முதா மாக
“அிரமரிக்க மா
தவிர்த்த
விட
முலனந்த
்வந்திருக்கும”
ஒரு
“திருப்புமுலன”லய
குறிப்பத மாய
இருப்பத மாக
ஒரு
அதிருப்திிரத மானிக்கும
கருத்திலன
ிரசல்வ மாக்குமிக்க
ிர்வளியுறவு
வி்வக மாபிரெங்களுக்க மான
அிரமரிக்க
கவுனசிலின தலா்வபிரெ மான ரிச்ச மார்ட் ச்சார்ட் ஹ மாஸ
இடமிருந்த
நமர்க்ிரகலின
கூற்றகள்
ிரக மாண்ட்வந்தன. ஐநபிரெ மாப்பிய ஒனறியத்திற்குள்
நமா மாதிக்க சக்திய மான நஜர்மனி ்வகுத்தத் தரும
ப மாலதலயநய —ிரபருமிளவு மூர்க்கத்தனம மானத மாக இருக்கினற
அநதநேபிரெத்தில, அதிகம மான அிளவில அிரமரிக்க மாவிடம இருந்த
சய மாதீனம மாகவும அதற்கு எதிபிரெ மானத மாகவும இருக்கினற ப மாலத—
மக்நபிரெ மானின கீழ மான பிிரபிரெஞ்ச ிர்வளியுறவுக் ிரக மாள்லகயும பினபற்றிக்
ிரக மாண்டிருக்கிறத எனபலதநய ந்வர்ச மாயில ேடந்த நேற்லறய ம மாே மாட
ஊர்ஜிதம ிரசயதிருக்கிறத.

ஏப்பிரெல 7 அனற அிரமரிக்க ஜன மாதிபதி ிரட மான மாலட் ட்பிரெமப் ிரத மாடத்த
அப்பட்டம மான இபிரெ மாணு்வ மூர்க்கத்தனத்தின —அப்நப மாத பிரெஷ்ய
மற்றம சிரிய தருப்புகிளத சிரிய விம மான திளம ஒனறின
மீத
அிரமரிக்க மா
டசனகணக்கில
கப்பலில
இருந்த மான
ஏவுகலணகலிள
வீசியத—
்வலகயில பிபிரெ மானஸ பங்நகற்க நேர்ந்த
சூழலகலிள அ்வர் பட்டியலிட்ட மார். “ேமத
தபிரெப்பில இபிரெண்ட ிரதளி்வ மான சி்வப்பு
நக மாடகள் இருக்கினறன: இபிரெச மாயன
ஆயுதங்கலிளப் பயனபடத்த்வத மானத
உடனடிய மாக
பிிரபிரெஞ்ச
தபிரெப்பில
இருந்த மான பதிாடிலயத் தூண்டம,
அத்தடன மனித மாபிம மான நிலாகலிளப்
ப மாதக மாப்பதற்க மான
நதல்வயின
நப மாதம அத ேடக்கும” எனற மார்
மக்நபிரெ மான.
முனன மாளில பிபிரெ மானசின ஒரு க மாானிய மாக
இருந்த, கலடசி பிரெஷ்ய-ஆதபிரெவு அபிரெபு
ஆட்சிலய அழிப்பதற்கு ிரசயத முயற்சியில,
நேட்நட மா சக்திகள் ேடத்திய பின மாமிப் நப மாலபிரெ
நிய மாயப்படத்த்வதற்கு மக்நபிரெ மான பயனபடத்தி ்வந்திருந்த
அபிரெசியல ிரப மாயகலிள அ்வர் திருமபவும மறசழற்சி ிரசயத
ிரக மாண்டிருந்த மார். சிரிய மாவுக்குள் நப மாபிரெ மாளிகலிளயும தனன மார்்வார்கலிளயும
அனுப்பு்வதற்கு நேட்நட மா இஸா மாமிய பயங்கபிரெ்வ மாத ்வலாப்பினனலகலிள
பயனபடத்தியத, இ்வற்றில சிா அதனபின ஐநபிரெ மாப்ப மாவிநாநய கூட
பயங்கபிரெ்வ மாதத் த மாக்குதலகலிள ேடத்தின, ப மாரிஸ த மாக்குதல மற்றம
ம மானிரசஸடரில மிக சமீபத்தில ேடத்தப்பட்ட த மாக்குதல ஆகியல்வயும
இதில அடங்கும.

இபிரெச மாயனத் த மாக்குதலகலிள ிரப மாறத்த்வலபிரெ —2012 இல ிரச்சார்ட் ஹௌா மாவில
மற்றம 2013 இல ிரகௌட மாவில ஆகியல்வ இழிபிபிரெபாம மானல்வ— இல்வ
உண்லமயில சிரிய மாவில நேட்நட மா ே மாடகிளத ஒரு நேபிரெடிய மான இபிரெ மாணு்வத்
தலாயீட்லட
தூண்ட
ிரசயயும
முயற்சியில
நேட்நட மா-ஆதபிரெவு
“கிிளர்ச்சிய மாிளர்”கிள மால ேடத்தப்பட்டல்வய மாகந்வ இருந்தன.
மக்நபிரெ மான ப மாபிரெ மாட்டம “மனித மாபிம மான நிலாகலிள” ிரப மாறத்த்வலபிரெ, அல்வ
எலா மா்வற்றக்கும நமல, நப மாரின மால வீடிழக்கச் ிரசயயப்பட்டிருக்கும 10
மிலலியனுக்கும அதிகம மான சிரிய அகதிகள், ஐநபிரெ மாப்ப மாவுக்குத் தப்பி ஓடி
்வரு்வதில இருந்த தடப்பதற்க மான ிரப மாறிய மாகந்வ நசல்வ ிரசயத
்வந்திருக்கினறன.
இந்த
ிரக மாலாப மாதகக்
ிரக மாள்லகலய
முனிரனடப்பதற்க மாக, ஐநபிரெ மாப்பிய ஒனறியம மத்திய தலபிரெக்கடலில
நபிரெ மாந்தகலிளயும மீட்பு ேட்வடிக்லககலிளயும குலறத்த விட்டத; மத்திய
தலபிரெக்கடலில மீதி இருக்கும அகதிகலிள இருக்குமிடத்திநாநய
இருக்குமபடி அச்சறத்தி ல்வக்கும எண்ணத்தடன ஆயிபிரெக்கணக்க மான
அகதிகள் மூழ்கி விட்வலத அத அனுமதித்தத.
அநதநேபிரெத்தில, பிபிரெ மானஸ தனத தூதபிரெகத்லத டம மாஸகஸில மீண்டம
திறக்கக் கூடம எனபலத மக்நபிரெ மான சூசகம ிரசயத மார்; இத
அிரமரிக்க மாவின
ிரக மாள்லகயுடனும,
சிரிய மாவின
இஸா மாமிய
எதிர்ப்புப்பலடகலிளநய
சிரிய மாவின
முலறய மான
அபிரெச மாங்கம மாய
அங்கீகரித்த மக்நபிரெ மானுக்கு முனனிருந்த பிிரபிரெஞ்ச ஜன மாதிபதிய மான
பிபிரெ மானச்வ மா ச்சார்ட் ஹ மாாண்டின ிரக மாள்லகயில இருந்தம ஒரு முறில்வக்
குறிப்பத மாக இருக்கும. இஸா மாமிய ்வலாப்பினனலகளுக்கு எதிபிரெ மாக பிரெஷ்ய
உிளவுச் நசல்வகளுடன ஒத்தலழப்லப தீவிபிரெப்படத்தவும மக்நபிரெ மான
ஆநா மாசலனயளித்த மார்.
உக்நபிரென விடயத்தில, “நம மாதல விரி்வ மாக்கத்லத-குலறப்பதற்கு” நஜர்மனி
மற்றம உக்நபிரென உடன மான ஒரு சந்திப்புக்கு “ச மாத்தியம மான மிகக்குலறந்த
இலடிர்வளியில” ஏற்ப மாட ிரசய்வதற்கு த மானும புட்டினும நே மாக்கம
ிரக மாண்டிருப்பத மாகவும மக்நபிரெ மான ிரதரிவித்த மார். இவ்்வ மாற மாக அ்வர்கள்
உக்நபிரென விடயத்தில நஜர்மனி, பிரெஷ்ய மா, பிபிரெ மானஸ மற்றம உக்நபிரென
பங்குிரபறம ”நே மார்மண்டி” எனற அலழக்கப்படகினற தூதபிரெக
நபச்ச்வ மார்த்லத ்வடி்வத்லத ஆதரித்தனர். அிரமரிக்க மால்வ தள்ளி
ல்வக்கும இந்த ்வடி்வம மானத, 2015 இல கிநயவில இருந்த பிரெஷ்ய-ஆதபிரெவு
அபிரெச மாங்கத்லதக் கவிழ்ப்பதற்கு அதி்வாத நப மாபிரெ மாளிக் குழுக்கிளத
தலாலமயில ஒரு சதிக்கவிழ்ப்லப அிரமரிக்க மாவும நஜர்மனியும
ஒழுங்கலமத்ததற்குப் பினனர், உதயம மாகியிருந்தத.
2015 இல, கிழக்கு உக்நபிரெனின பிரெஷ்ய ிரம மாழி நபசம பகுதிகளில நப மார்
ேடத்த்வதற்கு இந்த நப மாபிரெ மாளிக் குழுக்களுக்கு ஆயுதமளிக்க இருப்பத மாக
அிரமரிக்க மா மிபிரெட்டியத. இத நஜர்மனி மற்றம பிபிரெ மானசில ஒரு திடீர்
ிரக மாள்லக ம மாற்றத்லதத் தூண்டியத, பிரெஷ்ய மற்றம உக்நபிரென தருப்புகள்
இலடநய ஒரு முழுவீச்சிா மான தலபிரெயுத்தத்லதயும ஐநபிரெ மாப்ப மாிர்வங்கிலும
நப மார் ிர்வடிப்லபயும தூண்டி விடத்தக்க ஒரு இபிரெ மாணு்வ தீவிபிரெப்படலா
தடப்பதற்க மாக பிரெஷ்ய மா மற்றம உக்நபிரெனுடன மினஸக் உடனபடிக்லககள்
மூாம அல்வ ந்வகம மாக நபச்ச்வ மார்த்லத ேடத்தின.
எலிநச ஜன மாதிபதி ம மாளிலகயில அ்வசபிரெகதியில கூட்டப்பட்டிருந்த
ிரசயதிய மாிளர் சந்திப்பில சருக்கம மாகப் நபசிய ச்சார்ட் ஹ மாாண்ட், பிரெஷ்ய மாவுடன
“முழுலமய மான” நப மார் ச மாத்தியநம எனற கூறி பத்திரிலகய மாிளர் குழுல்வ
திலகக்கச் ிரசயத விட்ட நமர்க்ிரகல, புட்டின மற்றம உக்நபிரென
ஜன மாதிபதி ிரபட்நபிரெ மா நப மாநபிரெ மாிரோஷெங்நக மா உடன நபச்ச்வ மார்த்லத
ேடத்த்வதற்கு மினஸக் பறந்த மார்.
அிரமரிக்க ஆளும உயபிரெடக்கில, குறிப்ப மாக ஜனே மாயகக் கட்சியில
இருக்கும
பிரெஷ்ய-விநபிரெ மாதக்
கனலனகள்,
ஐநபிரெ மாப்ப மா
இனனும
தய மாபிரெ மாகியிபிரெ மாத
பிரெஷ்ய மாவுடன மான
ஒரு நம மாதலுக்குள்
ஐநபிரெ மாப்ப மா
சிக்கல்வப்பலதத் தடப்பதற்கு ஐநபிரெ மாப்பிய ஒனறியம ிரசயத்வரும
முயற்சிகலிள மக்நபிரெ மான கட்டிிரயழுப்பிக் ிரக மாண்டிருக்கிற மார் எனபத
ிரதளிவு. பிரெஷ்ய மாவுக்கு எதிபிரெ மான ஐநபிரெ மாப்பிய ஒனறியத்தின தலடகலிள —
இத அிரமரிக்க மா மற்றம நஜர்மனியும கூட ஆதரித்த ஒரு

ிரக மாள்லகய மாகும, ஆயினும இத உக்நபிரென நம மாதலாத் தீர்ப்பதில ‘எந்தப்
பங்களிப்பும’ ிரசயயவிலலா எனற புட்டின கூறி விட்ட மார்— முடிவுக்குக்
ிரக மாண்ட்வபிரெ புட்டின விடத்த அலழப்புக்கு மக்நபிரெ மானிடம இருந்த எந்த
எதிர்ப்பும எழவிலலா.
புட்டினுடன அணு ஆயுதங்கள் மற்றம ்வட ிரக மாரிய ிரேருக்கடி இபிரெண்டம
உட்பட பாதபிரெப்பட்ட உாக விடயங்கலிள வி்வ மாதித்தலத மக்நபிரெ மான
ிரதளி்வ மாக்கின மார். அப மாயச்சங்கு எனனிர்வனற மால, புட்டினுடன வி்வ மாதித்த
எலா மா விடயங்கலிளயும ிரசயதிய மாிளர் சந்திப்பில கூற முடிய மாத, அத
ேலா இபிரெ மாஜதந்திபிரெம மாக ஆக மாத எனற அ்வர் நசர்த்தக் ிரக மாண்டத த மான.
மக்நபிரெ மான இனனும சற்ற ிர்வளிப்பலடய மாகப் நபச முடிந்திருக்கும மாயின,
நேட்நட மா சக்திகிளத ிரப மாறப்பற்ற ிரக மாள்லககள் உரு்வ மாக்கியிருக்கும ஒரு
ிரேருக்கடிக்கு, பிபிரெ மானஸ மற்றம ஐநபிரெ மாப்ப மாிர்வங்கிலும மான ஆளும
்வர்க்கத்திடம எந்த ்வலகய மான தீர்வும இலா மாதிருக்கிறத எனற ஒப்புக்
ிரக மாண்டிருப்ப மார். ட்பிரெமப், நஜர்மனிலயயும பிபிரெ மானலசயும ்வர்த்தகப்
நப மாலபிரெக் ிரக மாண்ட அச்சறத்தகினற நிலாயில, முக்கிய ஐநபிரெ மாப்பியத்
தலாேகபிரெங்களுக்கும
அிரமரிக்க மாவுக்கும
இலடயில
அதிகரித்தச்
ிரசலலும பதட்டங்கநிள கூட, நேட்நட மா கூட்டணிக்குள்ிள மான பதட்டங்கள்
ஒரு ிர்வடிப்ப மான பரிம மாணங்கலிள எடத்தக்ிரக மாண்டிருக்கினறன எனபதின
எச்சரிக்லகநய ஆகும.
1991 இல நச மாவியத் ஒனறியம கலாக்கப்பட்டதற்குப் பிந்லதய க மால
நூற்ற மாண்டக்கும அதிகம மான க மாாத்தில, நேட்நட மா சக்திகிள மால
ிரத மாடக்கப்பட்ட ஏக மாதிபத்தியப் நப மார்கள் ப மாலகனகள் மற்றம கிழக்கு
ஐநபிரெ மாப்ப மா, மற்றம மத்திய கிழக்கு மற்றம ஆப்பிரிக்க மா எங்கிலும
பபிரெவியிருக்கினறன. ிரம மாத்தம மாய எடத்தப் ப மார்த்த மால, இந்தப் நப மார்கள்
—ஆப்க மானிஸத மான, யூநக மாஸநாவிய மா, ஈபிரெ மாக், சிரிய மா, லிபிய மா ஆகியல்வ
மீத மான நப மார்கள் மற்றம இ்வற்லறக் கடந்த ேடந்தல்வ— மிலலியன
கணக்க மான உயிர்கலிளக் க மாவு ிரக மாண்டிருப்பநத மாட இபிரெண்ட மாம உாகப்
நப மாருக்குப்
பிந்லதய
மிகப்ிரபரும
அகதிகள்
ிரேருக்கடிலய
உரு்வ மாக்கியிருக்கினறன.
இப்நப மாத
உாக
முதா மாளித்த்வத்தின
அதிகரித்த்வரும
சர்்வநதச
முபிரெண்ப மாடகள்
சர்்வநதச
அிளவில
ிரத மாழிா மாிளர்கள் மற்றம இலிளஞர்கள் முனப மாக ஒரு புதிய உாகப்
நப மாரின அப மாயத்லத முனநிறத்தகினறன.
உண்லமயில, இந்த ிரசயதிய மாிளர் சந்திப்பு, பிிரபிரெஞ்சப் புபிரெட்சிக்கு
முந்லதய இறதி நூற்ற மாண்டில ்வபிரொ மாற்றரீதிய மாய அழியத் தலாவிதி
ிரக மாண்டிருந்த ஒரு ்வபிரெமபிா மா முடிய மாட்சிய மால கட்டப்பட்டத மான
தங்கமுா மாம பூசப்பட்ட ந்வர்ச மாயின அபிரெங்கில ேலடிரபற்றத எனற
உண்லம விசித்திபிரெம மான ிரப மாருத்தமுலடயத மாகும. அ்வர்களின ிரச மாந்த
ிரக மாள்லககிள மால விலிளந்த ிரபருகிச் ிரசலலும அப மாயகபிரெம மான
பினவிலிளவுகலிள
எப்படிக்
லகய மாளு்வத
எனபதற்க மான
எந்த
ஆநா மாசலனலயயும
கூடியிருந்த
ிரசயதிய மாிளர்கள்
அலாத
அபிரெசியல்வ மாதிகளில எ்வபிரெ மாலும ்வழங்கமுடியவிலலா.
புட்டினும மக்நபிரெ மானும அணு ஆயுதங்கள் குறித்த எனன வி்வ மாதித்தக்
ிரக மாண்ட மார்கள் எனபத குறித்நத மா, அலாத நேட்நட மா சக்திகளுக்கும
பிரெஷ்ய மாவுக்கும இலடயிா மான மூநா மாப மாய அணு ஆயுதப் நப மாரின த மாக்கம
ஐநபிரெ மாப்பிய அலாத உாக மக்கள் ிரத மாலகயின உயிர்்வ மாழ்க்லக மீத
எனன்வ மாயிருக்கும எனபத குறித்நத மா எ்வரும புட்டினிடநம மா அலாத
மக்நபிரெ மானிடநம மா நகள்வி எழுப்பவிலலா.
மக்நபிரெ மானின ிரக மாள்லக ஒரு ிரபரும நப மார் ஏற்பட மாமல தடப்பத அலா,
ம மாற மாக அதற்குத் தய மாரிப்பு ிரசய்வநத ஆகும. கட்ட மாய இபிரெ மாணு்வ
நசல்வலயக்
ிரக மாண்ட்வரு்வதற்கு
பிிரபிரெஞ்ச
இலிளஞர்களில
ிரபரு்வ மாரிய மாய மூனறில இபிரெண்ட பங்கினர் எதிர்ப்பு ிரதரிவிக்கினறனர்
எனபலத கருத்தக்கணிப்புகள் க மாட்டகினற நப மாதிலும, மக்நபிரெ மாநன மா
இப்நப மாத இிளம ிரபண்களுக்கும நீடிக்கப்பட்டள்ிள, அலன்வரும
இபிரெ மாணு்வ நசல்வக்கு திருமபு்வதற்கும அத்தடன பிபிரெ மானசின இபிரெ மாணு்வ
ிரசாவினத்தில
பா
பிலலியன
யூநபிரெ மா
அதிகரிப்புகளுக்கும
முனிரம மாழிந்தள்ிள மார்.

