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ஐயதத�றக�டம�லல�மல ந�ரககடத தனமமகள�ல, 2010ல உளள உலகம�னத மதல�ம உலகப ப$�ர 
மறறம இரணட�ம உலகப ப$�ர ஆக�யவறற�றக மன இரநத ��மலமமகமள ஒதத�ரகக�றத. 
ந$�ரள�த�ர ந�ரககட, பபக�ள-அரச�யல $தடடஙகள மறறம சமக உறத�யறற தனமம ஆக�யமவ 
1945  இல�ரநத எபந$�ழதம இலல�த வமகய=ல அத�கம�க இனற இரகக�னறன எனற ஜனவர 
2010ல "பச�சல�ச சமததவக கடச�ய=ன மனபன�கககளம $ண=களம"  எனற அற�கமகய=ல 
கறப$டக�றத. 

இரணட�ம உலகப ப$�ரககப $=னனர,  ��ம ம�கககடனம�ன ��மலமமமய நசபடம$ர 2008 
இல�ரநத எத�ரநக�ணடரகக�பற�ம என$த ம�கதநதள�வ�க இரகக�றத.  ஒரபவமள இனனம அத 
மதல�ம உலகப ப$�ர க�லதத�ல இரநபத எனற கடக கறல�ம.  உணமமய�ன 
த�ரபபமமனய�ன க�லதமத ��ம அன$வ=ததளபள�ம மறறம அன$வ=ததக நக�ணடரகக�பற�ம 
எனற பம 15,  2010  ல Der  Spiegel  இதழகக நக�டதத ப$டடய=ல ஐபர�ப$=ய மதத�ய வஙக�ய=ன 
தமலவர�ன Jean-Claude Trichet கற�ன�ர. 

பம 7,  2010  நவளள� ம�மலபந$�ழத ம�கவம கடநதவ=டட ப�ரதத�ல,  16  யபர�ப$கத� உறபப 
��டகள�ன தமலவரகளமடய கடடம $=ரஸஸலஸ�ல �மடந$றறப$�த ஒர அச�த�ரண க�டச� 
நவள�ப$டடத. $=ர�னஸ�றகம பஜரமன�ககம இமடபய க�பரககதத�றக நக�டககம $=மணநயடப$=ன 
இயலம�னதனமம மறறம ��$நதமனகள $றற�ய ப$சசககள�ல மடடககடமட ��மல ஏற$டடத. 
ஒ$�ம� ��ரவ�கதத�ன ஆதரவடன ஐபர�ப$=ய ஒனற�ய ஒறமற ��ணய மமற $�தக�பப வமலகக�க 
750 $=லல�யன யபர�ககள பதமவ எனற $=நரஞச ஜன�த�$த� ��கபக�ல� ச�ரகபக�ச� வல�யறதத�ன�ர. 
பஜரமன�ய=ன அத�$ர அஙபகல� பமரகநகல இகபக�ரகமகமய நத�டரநத எத�ரதத�ர. 

த�டநரன இரவ 11.30 ககம 12  மண= �ளள�ரவககம �டபவ கடடதத�ல நவடபபததனமம ஏற$டடத. 
ச�ல அவத�ன�கள�ன கறறப$ட ஜன�த�$த� ச�ரகபக�ச� "உரகக சததம�டட,  கசசல�டல�ன�ர", 
பமமசய=ன மhத தன மககள�ல அமறநத, பஜரமன� தன எத�ரபம$த த�ரம$ப ந$ற பவணடம எனற 
பக�ரன�ர.  பமரகநகல மறதத�ல $=ர�னஸ யபர�மவக மகவ=டடவ=டம எனறம ச�ரகபக�ச� 
எசசரதத�ர.  பமலம $=ர�னஸ-பஜரமன உறவகளகக இமடபய �iடதத பசதமம ஏற$டடவ=டம 
எனறம பசரததக நக�ணட�ர.  ஒ$�ம� ��ரவ�கதத�ன ஆதரவடன நக�டககப$டடரநத இநத 
அசசறததமல எத�ரநக�ணட வ=ததத�ல,  பமரகநகல ஒர $�தக�பபவமல ��றவவதறக ஒப$தல 
நக�டதத�ர. 

இநத பம�தல�னத ஐபர�ப$�வ=ல இரணட�ம உலகப ப$�ர மடநத 65 ஆவத ஆணட ��மறவ ��ள 
(பம 8, 2010) வரவதறக சறற ப�ரம மனனத�க இச சம$வம �டநதத. 

இநத உடன$�டடன உடனட வ=மளவ�க, வ=ரவமடநத வரம உலகப ந$�ரள�த�ர ந�ரககடகக�ன 
சமh$தத�ய 'தiரவ'  $றற� சநமதகள உடனடய�க நக�ணட�டன.  ��த�யச சமகம�னத க�பரககம, 
ஸந$ய=ன,  ரபமன�ய�,  ப$�ரததககல இனனம $ல ஐபர�ப$=ய ��டகள�ன�ல ஐபர�ப$=ய மதத�ய 
வஙக� பக�ரம மனபன�டய=லல�த கடமமய�ன ச�ககன �டவடகமககமள அவரகள 
நசயல$டததவத�க நக�டதத உறத�நம�ழ�கள�ன�ல மனம மக�ழநதத. $=ரடடன�ல பட�ரககளககம 
ல�$ரல நடமகர�டடககளககம இமடபய கடடண= அரச அமமப$தறக�ன உடன$டகமகயம ந$ரம 



வரவ-நசலவத த�டடப $றற�ககமறகமள சம�ள�ப$தறக�ன அவரகள�ன வரமகயம சநமதய=ன மற 
எழசச�கக உதவ=யத.  ஆன�ல அநத வ�ரம மடவதறக ந�ரஙகமகய=ல,  ��லவ=ய=ரநத த�ரபத�த 
தனமம க�றற�ல கமரநதத,  சநமதகள மhணடம கண=சம�ன இழபபககமள சநத�ததன.  இதறகக 
க�ரணம ச�ரகபக�ச�ககம பமரகநகலககம இமடபய தப$�கக� மமனய=ல ஏற$டடத ப$�னற 
உடன$டகமக ��கழவ�னத அடப$மடப $=ரசச�மனகள எதமனயம தiரககவ=லமல எனற உணமம 
$ரவ=யதத�ன. அத�வத உணமமய=ல இத ��மலமமமய பம�சம�ககம. 

மதல�வத�க,  ஐபர�ப$=ய மதத�ய வஙக� பக�ரய ச�ககன �டவடகமககளகக ஈட�க ��த�ய 
உதவ=ய�னத இலகக மவககப$டடளள ��டகள�ல நகரவகமளக கமறககம கடட�யதமத 
ஏற$டததவபத�ட அமவகமள மநத ��மலககம தளளம.  இமதநய�டட ஐபர�ப$�மவ தளம�க 
நக�ணட உற$தத�ய�ளரகள கற�ப$�க பஜரமன�ய=ன மகக�ய சநமதகள�ல அரபபகளகக வழ�வமக 
நசயயப$டடவ=டம.  இவவ=ததத�ல அநமரகக மறறம ஐபர�ப$=ய ��த�ய�ளரகள பக�ரய ச�ககன 
�டவடகமகய=ன�ல,  ம�கப ந$ரம$�லம அதன வ=மளவ�னத 2008ல நத�டஙக�ய மநத��மல 
ஆழம�கவம நத�டரநத �iடப$த�கவம இரகக�றத. 

இரணட�வத�க, 750  $=லல�யன யபர�ககள $�தக�பப ��த� கற�தத பம�தல, ஒறமற ��ணய மமற 
த�டடதத�ன நசயற$�டடத தனமமய=ல இரநத �ம$=கமகமய அத நத�டஙக�ய ஒர தச�பததத�றகள 
ச�மதததவ=டடத.  பம 7ம பதத� $=ர�னஸ-அநமரகக அழதததமத ஒடட பமரகநகல தன 
��மலப$�டமட வ=டடக நக�டதத�ர.  ஆன�ல "யபர�ப $கத�ககள $=ளவ ஏற$டட�ல அத $றற�ய 
தய�ரப$=றக�க பமரகநகல மhணடம நட�ரச ம�ரக (Deutschmarks)  ஐ அசசடததக நக�ணடரகக�ற�ர" 
என வதநத�கள ��த�யச சநமதகள�ல $டரநதளளன எனற $=ரடடஷ க�ரடயன�ல வநதளள ஒர 
தகவல கறக�றத. 

யபர�வ=ன உமடவ என$த ஒர ��ணயமமறய=ன மடவ மடடம அலல.  இத ஐபர�ப$=ய 
அரசகளகக இமடபய அரச�யல உறவகள�ல இரததம பத�யநத ச�தத�யமமடய ப$ரழ�வ தரககடய 
மற�வ எனற அசசறததமலயம நக�ணடளளத.  Süddeutsche  Zeitung $தத�ரமக தனனமடய பம 15 
$த�ப$=ல இத $றற�ய க�டச�மய $=னவரம�ற மனமவததத: "ஐபர�ப$=ய ஒனற�யம சரக�றத, அதன 
மகக�யம�ன அரச�யல $=டகரவ=ய�ன ந$�த ��ணயம ச�மதநதவ=டமப$�த 27  ��டகள மhணடம 
சநமதகளகக ப$�ர�டத நத�டஙகக�றத.  ஒர வளம�ன நத�ழ�லதமற கடடமமபம$க 
நக�ணடரககம ந$ரய ��ட எனற மமறய=ல பஜரமன� எத�ரகமளச சம$�த�கக�றத,  ஒரபவமள 
பறககண=ககப$டககடம, 'பமல�த�கக சகத�' எனனம பக�ரக க�டச� மhணடம பததய=ர ந$றக�றத." 

இநதப $=னனண=ய=லத�ன ஐபர�ப$=ய மதத�ய வஙக�ய=ன தமலவர Trichet  தறப$�மதய உலக 
அரச�யல மறறம ந$�ரள�த�ர ��மலமம 1939-1945  ல இரநதமதவ=ட,  இனனம ஒரபவமள 1914-
1918ல இரநதமதக க�டடலம "ம�கககடனம�னத" எனற எசசரததளள�ர. 

சரவபதச ��த�ய அமமப$=ல மகக�யம�ன அநதஸமத வக�ககம த�ர.Trichet  ப$�னற மன�தர தன 
நச�றகமளக கவனததடனத�ன பதரநநதடதத�ரப$�ர என$த உறத�.  ம�க அத�கம�க வ�ச�ககப$டம, 
நசலவ�கக ��மறநத ஐபர�ப$=யச நசயத� ஏடகள�ல ஒனற�ன ��ர$ரடம ப$சமகய=ல Trichet 
தறப$�மதய ந�ரககடமய இர$த�ம நறற�ணடன இர ந$ரய உலகப ப$ரழ�வகளமடய 
��மலமமகளடன ஒப$=டடக க�டடயளள�ர. 

த�ர.Trichet  ஒனறம ம�மகப$டதத� ப$சவ=லமல.  ஐபர�ப$=ய வரல�ற $றற� அவர �னக அற�நதவர. 
ஆகஸட 1914ல நவடதத மதல�ம உலகப ப$�ர�னத, மகக�ய ஐபர�ப$=ய மதல�ள�ததவ 
அரசகள�மடபய மநமதய ��னக தச�பதஙகள ஒபபமமய=ல ��லவ=ய அமமத�க க�லதத�ன ப$�த 
கவ=நத�ரநத அடகக மடய�த அரச�யல, ந$�ரள�த�ர பம�தலகள�ன வ=மளபவய�கம. 50 ம�லல�யன 
மககள உய=மரக கடதத ப$�ர�னத 1918ல மடவமடநதமம ப$�மர ஏற$டதத�ய எநதவ=த 
மரண$�டகமளயம தiரததமவககவ=லமல.  ம�ற�க,  இநத தiரககப$ட�த மரண$�டகள அத�கரதத 
தiயதனமமயடன வளரநத,  ந$ரமநத��மல எனற ந$�ரள�த�ரப ப$ரழ�வ=றக வழ�வகததன.  அதன 
$=ன $�ச�ச சரவ�த�க�ரஙகள நவள�ப$டடன,  $=னனர இறத�ய�க 1939ல இரணட�ம உலகப ப$�ர 



ஏற$டடத. அமததநத�டரநத ஆற ஆணட க�ல க�டடம�ர�ணடததனதத�ல க�டடததடட 80 ம�லல�யன 
மன�த உய=ரகள இழககப$டடவ=டடன. 

ப$�ரககப $=நமதய தச�பதஙகள�ல அநமரகக�வ=ன தமலமமய=ல ஐபர�ப$=ய ஆளம வரககம�னத 
மறநற�ர ப$ரழ�வ தரம உமடவ வரககட�த என$தறக�ன ந$�ரள�த�ர, அரச�யல அமமபபகமள 
பத�றறவ=ததத.  கற�ப$�க,  1870 ககம 1945 ககம இமடபய மனற ப$�ரகமள �டதத�யளள 
பஜரமன�ககம $=ர�னச�றகம இமடபயய�ன "சம�த�னம"  இர ��டகமளயம ந$�ரள�த�ர 
உறவகள�ன ஒர ச�ககல ��மறநத ஒரஙக�மணககம வமலப$=னனலட�க $=மணப$தன�ல 
$�தக�ககப$டபவணடய=ரநதத. ஐபர�ப$=ய ஒனற�யம ��றவப$டடத�னத எலல�வறற�றகம பமல�க 
ஒர ந$�த ��ணயமமற என$த இநதப ப$�ரககப $=நமதய மயறச�ய=ன உசசககடடம�க 
ஐபர�ப$=ய உறத�மயக $�தக�ககம மயறச�ய�ய=றற. 

1999ல ந$�த ��ணயம ஆரம$=ககப$டட க�லதத�ல மரண$டட வமகய=ல பற��மலமமகள 
ஐபர�ப$=ய ந$�ரள�த�ர வளரசச�,  அரச�யல உறத�ததனமம ஆக�யவறமற ��மல��றதத� வநதமவ, 
வ=மரவ=ல அரப$=றக உட$டடவ=டடன.  அசசரவ=றக மகக�ய க�ரண= அநமரகக 
மதல�ள�ததவதத�ன தiவ=ரம�க�ய ந�ரககட ஆகம.  இத பம�சம�ன மமறய=ல அநமரகக�மவ 
உலக�ன ம�கப ந$ரய கடன�ள� ��ட�க ம�றற�யத.  இனனம மகக�யம�ன வ=மளவ�க,  ட�லர 
மத�ப$=ன �iடதத சரவம இரநதத. ஐபர�ப$=ய உறத�த தனமமமய வளரப$தறக மறற�லம ம�ற�க 
அநமரகக மதல�ள�ததவதத�ன ஒனறத�ரணடரநத மரண$�டகள�னத இறத�ய=ல இமவ 2008ல 
நவடததன.  ஏறகனபவ �ல�நத�ரநத ஐபர�ப$�வ=ன ந$�ரள�த�ர,  அரச�யல சமச|ர ��மலகக மரண 
அட நக�டததன. 

ஐபர�ப$�மவ எத�ரநக�ணடரககம ந�ரககடய=ன வரல�றறத தனமமமய த�ர.Trichet  �னக 
உணரநதளள�ர.  ஆன�ல அவபர�,  ஐபர�ப$=ய அரச�ஙகஙகள�ன தமலவரகபள� அலலத 
அநமரகக�வ=ல உளள ஒ$�ம� ��ரவ�கதமத ந$�றததவமரய=லம $ரவம இநத ந�ரககடமய 
எப$டத தiரப$த என$த $றற� மதல�ல நத�ழ�ல�ள வரககதத�றக எத�ர�கவம,  $=னனர 
தவ=ரககமடய�மல தமகக�மடபய ப$�ர பரய தய�ரபப �டததவமதயம தவ=ர பவற எவவ=த 
கரததம இலமல. 

$=றப$�ககததன ஸர�ல�ன�ச ஆடச�கள�ல பச�சல�சம க�டடக நக�டககப$டடத�ன வ=மளவ�க 1991ல 
பச�வ=யத ஒனற�யம சரநததறக $=னனர,  உலக மதல�ள�ததவதத�ன $=ரசச�ரகரகள சநமத 
மமறய=ன வரல�றற நவறற�மய $=ரகடனப$டதத�ன�ரகள.  மதல�ள�ததவதத�றக எத�ர�ன 20ம 
நறற�ணடன பரடச�கரப ப$�ர�டடஙகள $யனறற,  தவற�க இயககப$டட மயறச�கள மறறம 
"வழமமய�ன" வரல�றற ��கழவபப$�கக�ல�ரநத தடமபரணட ப$�னத�க க�டடப$டட, பத�லவ=மய 
தழவம எனறம க�டடப$டடன.  வரல�ற $றற�ய ம�ரகச�ச சடவ�தக கரதத�யவ,  மதல�ள�ததவ 
உற$தத� மமறய=ன மரண$�டகள $றற�ய அதன $கப$�யவ அமனததம மறககப$டடன. 

இபந$�ழத உலக மதல�ள�ததவ ந�ரககடய=ன பற��மல ��கழவகள�ல ம�ரகச�ச மறபபககள 
அமனததம மறககப$டடவ=டடன.  இநத ந�ரககட அமடநதளள உயரநத மடடம�னத இநத 
அமமபப மமறய=ன மகக�ய எடததகக�டட�க கடநத நறற�ணடல $ல ம�லல�யனகள உய=ரகமளக 
கடதத ப$ரழ�வகள�ன பக�ரக க�டச�மய எழப$த நத�டஙக�யளளத.

கடநத இர வ�ர ��கழவகள�னத நத�ழ�ல�ள வரககதத�றக ஒர எசசரகமகயம சவ�லம ஆகம. 
வளரசச�யமடயம இநத ந�ரககடய�னத கற$மன நசயய மடய�த $ரம�ணஙகளகக 
மன�தகலதமத பபக�ள ரத�ய�க கடமமய�க அசசறததக�றத.  மன�தகலம தப$=ப$=மழப$த, 
நத�ழ�ல�ள வரககம மழ அரச�யல �னவடன உலகப பரடச�கர இயககதமத வளரதத 
மதல�ள�ததவதமத தகக�நயற�நத பச�சல�சதமத ��றவவத�பலபய தஙக�யளளத 
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